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1- Công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

1.1- Thực hiện nghiêm các nội dung theo Nghị quyết số 14-NQ/TU của BCH 

Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 394-KL/TU, ngày 18/3/2019 của BTV Tỉnh ủy sau làm 

việc với BTV Thành ủy Uông Bí; Nghị quyết số 11-NQ/TU của BCH Đảng bộ 

thành phố và chủ đề công tác năm 2019. 

1.2- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ chính trị chủ đề năm 2019 gắn với kỷ niệm ngày sinh Bác 19/5. 

Nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; ý thức 

cảnh giác, khả năng "tự đề kháng" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm bảo 

vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động định hướng cho các cơ quan báo chí 

phản ánh đầy đủ, kịp thời và chính xác các nhiệm vụ chính trị của thành phố. 

1.3- Tiếp tục thực hiện chương trình hành động số 29-CTr/TU của Thành ủy thực 

hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ các 

cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.  

1.4- Thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của hệ thống 

chính trị. Tập trung kiểm tra, thanh tra những nhiệm vụ và lĩnh vực dễ nảy sinh 

tiêu cực; thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm toán đã ban hành. Tiếp 

tục thực hiện công tác cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng công tác nội chính, 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí;  

1.5- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương 

Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác dân vận trong tình hình mới”. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 

tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân để tham mưu kịp thời giải quyết các vấn 

đề phát sinh từ cơ sở.  

1.6- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền theo hướng 

quyết liệt, cụ thể, có trọng tâm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tạo chuyển 
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biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành. Chỉ đạo hoàn thiện Đề án nâng cấp xã 

Thượng Yên Công lên phường. 

2- Về lãnh đạo  phát triển kinh tế - xã hội 

2.1- Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thu, chi ngân 

sách thành phố và Hội đồng tư vấn thuế cấp xã. Chủ động, linh hoạt trong khai 

thác nguồn thu; đảm bảo nhiệm vụ chi. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công 

trình chuyển tiếp, khởi công công trình xây dựng mới thuộc danh mục đầu tư năm 

2019 trong quý. Huy động các nguồn lực đầu tư chỉnh trang đô thị theo hướng văn 

minh, hiện đại; triển khai Dự án tôn tạo, tu bổ Di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ 

thăm Uông Bí năm 1965.  

2.2- Cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính 

trị “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Tiếp tục đồng hành 

cùng các doanh nghiệp; hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân. Tập trung hoàn thiện và 

triển khai Đề án khởi nghiệp, sáng tạo.  

 2.3- Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, xây 

dựng, đô thị, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, ATTP, tôn giáo (đặc biệt là tại 

chùa Ba Vàng). Hoàn thành đề án chấm dứt hoạt động các lò vôi thủ công trên địa 

bàn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và 

kinh doanh than .... Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư 

liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng … 

2.3- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao và thông tin tuyên truyền 

chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; thực hiện nghiêm túc 

cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2019. Thực hiện tốt công tác an sinh 

xã hội; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, chăm sóc trẻ em và hỗ trợ nhà ở 

cho người khuyết tật, trẻ em mồ côi thuộc hộ nghèo, cận nghèo; công tác khám, 

chữa bệnh cho nhân dân. 

3. Đảm bảo công tác Quốc phòng - An ninh 

3.1-Thực hiện tốt công tác Quốc phòng địa phương và các chính sách hậu 

phương quân đội; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị 

động, bất ngờ; công tác phối hợp phòng, chống thiên tại, tìm kiếm cứu nạn. Triển 

khai công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố năm 2019.  

3.2- Thực hiện tốt công tác đảm bảo ANCT, TTATXH; phòng, chống tội 

phạm; phòng cháy, chữa cháy; an toàn giao thông. Làm tốt công tác an ninh ở cơ 

sở, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn; quản lý chặt chẽ các địa bàn, đặc 

biệt là các khu vực giáp ranh; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khai trường Công 

ty PT. Vietmindo; kiên quyết đấu tranh triệt phá, không để hình thành các tụ điểm 

phức tạp về ANTT và tệ nạn xã hội. 

 

TIN HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN NỔI BẬT 
 

1. TP Uông Bí: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng 

Thời gian qua, Thành ủy Uông Bí đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao 

chất lượng công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, 

nhất là đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên. 
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Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban 

Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố rà soát, sửa đổi, bổ sung 

quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, quy chế quản lý tổ chức, cán bộ 

cùng một số quy định của cấp ủy. 

Đến nay, quy chế quản lý, sử dụng tài chính trong Đảng; quy định về kiểm 

tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy 

quản lý; quy định về trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu ý kiến của MTTQ và các đoàn thể 

chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền… đã 

được kiện toàn, ngày càng sát thực tế. Thành ủy đã tổ chức rà soát, bổ sung quy 

chế làm việc của cấp ủy thành phố theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. 

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng; 

duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác quản lý đảng tịch, 

đảng vụ. Các cấp ủy đảng nghiêm túc tổ chức 2 kỳ sinh hoạt của đảng viên nơi cư 

trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, Đảng bộ 

thành phố tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Cụ thể, việc kiểm điểm được tiến hành từ trên 

xuống dưới, tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; trong quá trình kiểm 

điểm mỗi cá nhân tiếp tục bổ sung, hoàn thiện mình. Sau kiểm điểm, các cấp uỷ đều 

có kết luận bằng văn bản về ưu điểm, khuyết điểm đối với từng tập thể, cá nhân. 

Nhờ đó, mỗi cấp uỷ và cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn năng lực, trách nhiệm của 

mình, có phương hướng, giải pháp phù hợp để khắc phục và phát triển; nhận thức 

về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên. 

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 

đảng và đảng viên, thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ, các đảng ủy, chi ủy đã xây 

dựng kế hoạch, chương trình sinh hoạt toàn khóa, trong đó xác định được nội dung 

sinh hoạt từng tháng. Trong sinh hoạt, chi bộ đã mở rộng và phát huy dân chủ, 

nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi 

bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, 

chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của 

mình. Cùng với đó, cấp ủy cấp trên thực hiện nghiêm việc dự sinh hoạt với chi bộ 

để góp ý xây dựng, định hướng cho chi bộ những nội dung cụ thể. 

Công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng 

viên được thành phố duy trì nề nếp, ngày càng chặt chẽ, đảm bảo dân chủ công 

khai, kịp thời, đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn và thủ tục. Kết quả đã phản ánh đúng 

thực chất, coi trọng chất lượng, khắc phục bệnh thành tích, gắn vai trò trách nhiệm 

của các cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu, sự gương mẫu của đảng viên 

trong việc đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng. 

2. Uông Bí trong Top địa phương xếp hạng xuất sắc về chỉ số Cải cách 

hành chính (CCHC) năm 2018 
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Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính 

(CCHC) của các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan Trung ương trên địa 

bàn tỉnh; kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) tỉnh Quảng Ninh năm 2018. 

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Quảng Ninh tổ chức công bố Chỉ số CCHC của 

các sở, ban, ngành, địa phương. Năm nay cũng là lần đầu tiên tỉnh thực hiện tích 

hợp điểm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước vào kết quả đánh giá Chỉ số CCHC. 

Theo đó, chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành, địa phương và các 

cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được đánh giá qua 7 chỉ số thành phần, 

bao gồm: Chỉ số công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; chỉ số cải cách thể chế; chỉ số 

cải cách thủ tục hành chính; chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính; chỉ số về 

xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ số về 

cải cách tài chính công; chỉ số hiện đại hóa nền hành chính. Riêng đối với các địa 

phương và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có thêm chỉ số thành 

phần về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Ở khối UBND các huyện, thị xã, thành phố, điểm trung bình đạt được là 

88,83 điểm (tăng cao hơn so với năm 2017 là 3,60 điểm). Trong đó, có 5/14 địa 

phương đạt trên 90 điểm và nằm trong nhóm xuất sắc; 9/14 địa phương đạt trên 80 

điểm và nằm trong nhóm tốt; không có đơn vị nào xếp loại khá. TP Hạ Long tiếp 

tục là địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng với điểm đạt được là 93,17 điểm; thị xã 

Đông Triều và thành phố Uông Bí là 02 địa phương có sự tăng điểm và vươn lên 

đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng. 

Việc chấm điểm chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện đối với 25 tiêu chí 

tương ứng với 05 tiêu chí cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công, 

bao gồm: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; 

Thủ tục hành chính; Công chức giải quyết công việc; Kết quả cung ứng dịch vụ 

hành chính công và  tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. Theo đó, ở 

khối các địa phương, thành phố Uông Bí đứng đầu với Chỉ số 97,01%. 

3. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng điều tra dân số và nhà ở 

Chiều 13-3, thành phố Uông Bí dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng 

điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo báo cáo, Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương 

đã chuẩn bị nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin qua 77 hội nghị tập huấn 

cấp tỉnh, khoảng 2.500 hội nghị tập huấn cấp huyện. Lực lượng tham gia tổng điều 

tra gồm khoảng 9.300 giám sát viên các cấp, 110.000 điều tra viên thống kê và tổ 

trưởng điều tra; hoàn thiện 02 loại phiếu hỏi tổng điều tra; biên soạn các tài liệu 

hướng dẫn gửi địa phương, kịch bản phim và bộ phim hướng dẫn điều tra viên 

thống kê thực hiện phỏng vấn, ghi chép thông tin. Mạng lưới thực hiện tổng điều 

tra bao gồm: Bảng kê hộ dân cư, danh sách địa bàn điều tra, sơ đồ nền xã, phường, 

trị trấn đã hoàn thành vào ngày 20/01/2019. Cùng với đó, Ban chỉ đạo chuẩn bị 

các chương trình, phần mềm ứng dụng, hạ tầng CNTT cho tổng điều tra. Công tác 

tuyên truyền đã được thực hiện sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. 

Theo thống kê, thành phố có 238 địa bàn điều tra, gồm 217 địa bàn điều tra 

hộ và 21 địa bàn điều tra đặc thù; có trên 31.600 nhà riêng lẻ, trên 34.700 hộ và 

trên 115.000 nhân khẩu. Số nhân khẩu của thành phố khi lập bảng kê thấp hơn 
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10.000 nhân khẩu so với số của UBND các xã, phường báo cáo đến 31/12/2018. 

BCĐ tổng điều tra thành phố chỉ đạo các xã, phường rà soát, cập nhật số nhân 

khẩu còn thiếu hoặc bỏ sót để bổ sung vào bảng kê trong thời gian từ 15 đến 

20/3/2019. Đến nay, cơ bản các BCĐ xã, phường đã gửi danh sách điều tra viên, 

tổ trưởng về BCĐ thành phố. Trong tháng 3, Uông Bí triển khai 02 đợt tập huấn 

nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở. Công tác tuyên truyền được thực hiện từ 

15/3 đến 25/4/2019, cao điểm từ 25/3 đến 15/4/2019. Thời gian điều tra bắt đầu từ 

1/4 đến hết ngày 25/4/2019. 

4. Thành phố Uông Bí thông tin báo chí sự việc tại chùa Ba Vàng 

Ngày 26/3, thành phố tổ chức thông tin báo chí về sự việc “thỉnh vong, giải 

oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành 

ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Ngọc 

Hân, Giám đốc sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) tỉnh, phóng viên (PV) của 

nhiều cơ quan báo chí, truyền thông. 

Sau khi thông tin những điểm cơ bản liên quan đến vụ việc, trên tinh thần 

thẳng thắn, cởi mở, lãnh đạo thành phố cũng như sở TT&TT tỉnh đã trả lời cụ thể 

các câu hỏi của PV về trách nhiệm quản lý các hoạt động tôn giáo, quản lý tiền 

công đức, quản lý các trang thông tin tại chùa Ba Vàng. Trong đó nhấn mạnh: Với 

tinh thần trách nhiệm, khẩn trương song thận trọng, tuân thủ các qui định của nhà 

nước, ngay sau khi có phóng sự của Báo Lao động phản ánh về hoạt động thỉnh 

vong, cúng oan gia trái chủ tại Chùa Ba Vàng, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí chủ trì cùng các sở, ngành của tỉnh đã 

làm việc với chùa Ba Vàng, tiến hành xác minh các nội dung. Đồng thời xử lý ban 

đầu một số vi phạm hành chính. 

Cụ thể: căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo và ý kiến chính thức của Ban Trị sự 

Giáo hội  Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng như các kết quả làm việc 

trước đó của Đoàn công tác của thành phố với trụ trì chùa Ba Vàng, ngày 

22/3/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí đã ban hành văn bản số 

675/UBND yêu cầu Trụ trì chùa Ba Vàng: Chấm dứt các hoạt động không có 

trong danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 đã thông báo với các cấp chính 

quyền theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; có biện pháp chấn chỉnh việc 

giảng pháp của tăng ni, Phật tử chùa Ba Vàng; giáo dục tăng ni, Phật tử thực hiện 

nghiêm giáo lý của nhà Phật và các quy định của pháp luật. 

Đối với công dân Phạm Thị Yến (trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ 

Long), nhân vật được phản ánh trong phóng sự điều tra của Báo Lao Động, là 

người thực hiện hoạt động “thỉnh vong” và “cúng oan gia trái chủ” tại chùa Ba 

Vàng, trong thẩm quyền, phường Quang Trung và thành phố Uông Bí đã tiến hành 

xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 158/2013/NĐ-

CP ngày 12/11/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Đồng thời, Công an thành phố Uông Bí đã có 

thông báo không chấp nhận cho công dân Phạm Thị Yến tạm trú và không được 

hành nghề mê tín dị đoan tại chùa Ba Vàng. 

Để tiếp tục làm rõ vụ việc nêu trên, cơ quan Công an đã và đang thu thập tài 

liệu, nếu đủ cơ sở kết luận sai phạm như báo Lao động đã nêu thì sẽ xử lý nghiêm 

theo đúng quy định của pháp luật. Thành phố Uông Bí chỉ đạo lực lượng chức 
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năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xác minh và tuyên truyền cho nhân dân, ổn 

định hoạt động tại chùa Ba Vàng. 

Đối với các trang Web, trang thông tin của chùa Ba Vàng, Sở TT&TT sau rà 

soát nhận thấy nhà chùa chưa chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký, sử 

dụng tên miền quốc tế và tổ chức hoạt động đối với trang thông tin điện tử, đã yêu 

cầu dừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục, qui định của pháp luật. 

Tại hội nghị thông tin báo chí, lãnh đạo thành phố Uông Bí khẳng định: các 

di tích, các lễ hội đều phải tuân thủ qui định của pháp luật, nếu phát hiện vi phạm 

đều phải xử lý công bằng; đề nghị Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý 

nghiêm khắc những hành động vi phạm hiến chương Phật giáo, pháp luật (nếu có). 

Đồng thời mong muốn có cơ chế minh bạch hoạt động quản lý di tích, di sản. 

Lãnh đạo thành phố cũng khuyến cáo nhân dân, Phật tử cần tỉnh táo, giữ vững 

niềm tin tôn giáo, sống tốt đời đẹp đạo, không bị lợi dụng bởi những hành vi dùng 

tôn giáo để trục lợi. Đề nghị các cơ quan truyền thông, các phóng viên cùng với các 

cấp chính quyền tuyên truyền cho nhân dân bài trừ những hoạt động mê tín dị đoan; 

kiên quyết không tham gia, tuyên truyền mê tín dị đoan trong các cơ sở thờ tự… 

5. Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa thể thao: Uông Bí tập trung khắc 

phục những tồn tại 

Nhiều năm trở lại đây, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống thiết 

chế văn hóa, thể thao cơ sở đã được thành phố quan tâm và tạo được sự đồng 

thuận, chung sức của nhân dân. Số lượng, chất lượng thiết chế văn hóa, thể thao 

được nâng lên, từng bước cơ bản đạt chuẩn theo quy định. Hiện toàn thành phố có 

05 thiết chế văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, tổng vốn đầu tư trên 90 tỷ đồng, 

gồm: Thư viện, nhà truyền thống; quảng trường 25/2; nhà hát thành phố; khu liên 

hợp thể thao; rạp chiếu phim Quang Trung. 

Khu vui chơi thanh thiếu nhi được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, xây mới có 

trang thiết bị, nhân lực quản lý đã cơ bản đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của 

thanh thiếu niên trên địa bàn. Cấp cơ sở có 01 nhà văn hóa ở phường Phương 

Nam; 10 xã, phường có nhà văn hóa dùng chung với hội trường của UBND xã. 

101 thôn, khu có nhà văn hóa được đầu tư đầy đủ trang thiết bị âm thanh, loa máy, 

bàn ghế, phông trang trí, tủ sách... Phần lớn các thiết chế văn hóa, thể thao đã phát 

huy hiệu quả. Thư viện thành phố đã cấp phát 674 thẻ bạn đọc, bổ sung 12.520 

lượt sách và 13.610 lượt tạp chí; đón trên 6.000 lượt người tham quan, đọc sách 

báo, tìm hiểu các tư liệu hiện vật lịch sử. Rạp chiếu phim Quang Trung tổ chức 

được 300 buổi chiếu, đón trên 10.000 lượt khán giả đến xem. 

Tuy nhiên, kết quả đạt được từ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ 

sở ở Uông Bí những năm qua chưa thật tương xứng với sự phát triển của thành 

phố. Việc khai thác, phát huy hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao vẫn 

còn hạn chế; hoạt động của ban chủ nhiệm còn hình thức, nội dung sinh hoạt còn 

nghèo nàn. Phần lớn các thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động không thường xuyên, 

hiệu quả sử dụng thấp; mới chỉ dừng lại là nơi sinh hoạt chính trị, họp đoàn thể, 

họp tổ dân để phổ biến, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 

và của địa phương. Bởi vậy, nhà văn hóa chưa làm tròn vai trò là điểm đến, nơi 

vui chơi giải trí, nơi hoạt động văn hóa công cộng thu hút đông đảo bà con nhân 

dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi. 
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Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thành phố đã xây 

dựng kế hoạch triển khai đầu tư, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở 

đến năm 2020; quy hoạch quỹ đất dành cho các thiết chế văn hóa, thể thao; đầu tư 

đồng bộ và hạn chế tối đa thực trạng nhiều công trình mới đưa vào sử dụng đã 

xuống cấp. Đồng thời, bồi dưỡng, tập huấn và bố trí nguồn nhân lực để xây dựng 

đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao có trình độ năng lực, đáp ứng nhu 

cầu của công việc ngày càng cao. 

6. Thành phố triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” 

Nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người 

và hệ sinh thái trong bối cảnh rác thải nhựa đang trở thành hiểm họa môi trường 

toàn cầu, thành phố Uông Bí ban hành kế hoạch thực hiện phong trào Chống rác 

thải nhựa trên địa bàn. Theo đó chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức quán 

triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phong trào Chống rác thải nhựa, nguy cơ 

ô nhiễm nhựa, tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe con người 

và hệ sinh thái. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục 

tại cơ quan, đơn vị, cộng đồng theo hình thức, nội dùng phù hợp; tập trung tuyên 

truyền, phổ biến tại các sự kiện hưởng ứng kỷ niệm các ngày môi trường hàng 

năm, các chương trình, hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại, các 

sự kiện, hội nghị, hội thảo… 

Để triển khai phong trào, thành phố khuyến khích các đơn vị, tổ chức nghiên 

cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, thực hiện các chính sách về sản 

xuất, tiêu dùng bền vững, quản lý tổng hợp chất thải, phế liệu, trong đó tập trung 

vào chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự 

nhiên. Đẩy mạnh thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng, xử lý, giảm thiểu nguy 

cơ ô nhiễm nhựa, bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

phục vụ phát triển KT-XH của thành phố, như: phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ 

thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa khó phân hủy thành các sản 

phẩm hữu ích, thân thiện môi trường; tổ chức phân loại, thu gom, tái chế chất thải 

nhựa khó phân hủy tại nguồn; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện 

dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa khó phân hủy; khuyến khích sử dụng sản 

phẩm tái chế từ chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy, đặc biệt trong đầu tư xây 

dựng các công trình công cộng; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế túi ni 

lông và sản phẩm nhựa khó phân hủy tại các khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mai, trung tâm du lịch… 

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, phường, xã của thành phố phấn đấu đến 

năm 2020 không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy trong các hoạt động 

thường xuyên, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện do cơ quan nhà nước chủ 

trì và phối hợp tổ chức; phát động và tổ chức triển khai thường xuyên, liên tục, sâu 

rộng các phong trào thi đua: “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và túi ni 

lông”; mỗi cán bộ, CCVC và người lao động hành động, vận động người thân 

cùng “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, thực hiện tái chế, tái sử 

dụng, thay thế dần các sản phẩm nhựa khó phân hủy, dùng một lần, không thân 

thiện môi trường trong sản xuất, sinh hoạt. Đồng thời phát hiện, nhân rộng kịp thời 

các điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo 

trong thực hiện phong trào. 
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7. Thành phố chỉ hỗ trợ đối với các hộ tháo dỡ lò vôi trước thời điểm 

31/3/2019 

Thời gian qua, thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò vôi thủ công, 

thành phố đã tổ chức nhiều buổi đối thoại, tiếp xúc nhằm tuyên truyền, vận động 

các chủ cơ sở đồng thuận. Đến nay, 100% các hộ thực hiện chấm dứt hoạt động 

sản xuất, trong đó có 39 lò đã tháo dỡ, 02 lò đăng ký tháo dỡ. Đồng thời, thành 

phố vận động Trại giam Quảng Ninh tháo dỡ 6 lò, 12 ống lò. 

Thực hiện Đề án hỗ trợ chấm dứt sản xuất vôi thủ công, thành phố phê duyệt 

hỗ trợ tháo dỡ đối với 100% cơ sở, đã chi trả cho 18 cơ sở; đồng thời, thẩm định, 

phê duyệt phương án hỗ trợ cho 08 cơ sở. Tính đến ngày 7/3/2019, số vật liệu tồn là 

23.651m3 than và 37.690m3 đá. Thành phố đã hoàn thiện thủ tục, lập phương án 

phê duyệt hỗ trợ việc bốc xúc, vận chuyển để các cơ sở tiêu thụ số nguyên liệu trên. 

Đồng chí Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Về 

chế độ hỗ trợ, thành phố đã thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng 

chí giao các phòng, ban chức năng của thành phố và UBND phường Phương Nam 

hướng dẫn các hộ làm thủ tục chuyển đổi nghề, tháo dỡ lò vôi; đề nghị MTTQ, các 

đoàn thể chính trị thành phố và phường Phương Nam tích cực vận động, tuyên 

truyền các hộ tháo dỡ xong trước ngày 31/3 để khép kín hồ sơ. Trong ngày 26/3, 

các chủ lò vôi chưa tháo dỡ tiếp tục có đơn đăng ký tháo dỡ. Thành phố sẽ chỉ 

thực hiện công tác hỗ trợ đối với các hộ tự tháo dỡ lò vôi trước ngày 31/3/2019. 

Thành phố cũng sẽ có ý kiến với tỉnh để xin gia hạn đối với việc vận chuyển, tiêu 

thụ than, đá, xít ra khỏi địa bàn đến hết ngày 30/4/2019. 

Đối với đề xuất, kiến nghị chuyển đổi mô hình sản xuất của các hộ dân, thành 

phố sẽ xây dựng phương án trên cơ sở quy hoạch chung, báo cáo UBND tỉnh thực 

hiện theo quy định. 

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

 

Bồi dưỡng thế hệ trẻ là việc quan trọng 

 “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất 

cần thiết”. Đó không chỉ là sự quan tâm chăm lo cho sự nghiệp cách mạng, vun 

trồng cái gốc để sự nghiệp của cha anh luôn được phát triển mà còn là tầm nhìn 

sâu sắc của Hồ Chí Minh đối với hiện tại và tương lai bền vững của nước nhà.  
THẾ HỆ TRẺ LÀ LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH, TƯƠNG LAI CỦA NƯỚC NHÀ 

Nhận thức sâu sắc rằng, “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu 

từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”, từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã đánh giá 

cao vai trò của thế hệ trẻ - những người mang trong mình bầu nhiệt huyết, sức 

sống tràn trề, năng lực sáng tạo, v.v.. đối với sự trường tồn của đất nước. Vì vậy, 

xuyên suốt, nhất quán trong tư tưởng và hành động, Hồ Chí Minh không chỉ cuốn 

hút họ bằng chính những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cách mạng của mình 

mà còn kêu gọi, đánh thức, giác ngộ và cổ vũ họ tham gia cách mạng; chú trọng 

đào tạo, bồi dưỡng, sẵn sàng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để họ được học tập, 

lao động, cống hiến…  

Hướng vào tuổi trẻ, đưa họ đến với cách mạng, Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ 

chức, giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ để họ phát huy vai trò của mình, góp sức vào 
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thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng; đó là thành lập Hội Việt Nam Cách 

mạng thanh niên (6-1925) mà nòng cốt là Cộng sản đoàn; ra báo Thanh niên; mở 

lớp huấn luyện chính trị, đào tạo nhiều thanh niên Việt Nam yêu nước trở thành 

những cán bộ cốt cán của Đảng và của phong trào cách mạng cả nước. Người cũng 

gửi thư cho Ủy ban Trung ương thiếu nhi Liên Xô và đại diện đoàn Thanh niên 

cộng sản Pháp tại Quốc tế Thanh niên cộng sản (7-1926) đề nghị giúp đỡ, để gửi 

một số thiếu niên Việt Nam do Người nuôi ở Quảng Châu sang Liên Xô học tập, 

“để trở thành những chiến sĩ Lêninnít tí hon chân chính”, làm hạt nhân cho Đoàn 

Thanh niên cộng sản sau này. Đặc biệt, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, 

vấn đề thanh niên, bồi dưỡng lực lượng thanh niên đã được đặc biệt quan tâm khi 

thông qua Án nghị quyết của Đảng Cộng sản Đông Dương (1931) về việc tổ chức 

Đoàn Thanh niên Cộng sản theo đề nghị của Hồ Chí Minh... 

 Tiếp đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, sự 

nhiệt tình, gan dạ và những tấm gương hy sinh dũng cảm của tuổi trẻ nước nhà 

(thông qua Đoàn Thanh niên cứu quốc, Đội Thiếu nhi cứu quốc, Đội Nhi đồng cứu 

quốc) đã góp phần không nhỏ vào thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 

năm 1945, sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một trang sử mới, một 

kỷ nguyên mới đã mở ra khi nước nhà giành được độc lập và cùng với đó là một tiền 

đồ rực rỡ gắn liền với những nhiệm vụ nặng nề của thế hệ trẻ. Khi ấy, tràn đầy niềm 

tin tưởng, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh đã không chỉ 

khích lệ học sinh cả nước nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc 

lập: “Nước nhà mong chờ ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp 

hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường 

quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các 

em” mà còn khẳng định thế hệ trẻ, trước hết là thanh niên chính là đội dự bị, lực 

lượng kế cận hùng hậu của cách mạng, những người chủ tương lai của nước nhà.  

Theo Người, vận mệnh của quốc gia, dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh 

một phần lớn là do thanh niên - những người có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh 

lịch sử vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã chuyển giao vào tay mình. Do đó, nhất 

định thanh niên phải trở thành một lực lượng to lớn, vững chắc; phải là những 

người không chỉ gánh vác mà phải còn vượt lên những gì thế hệ trước mong muốn 

nhưng chưa thực hiện được do những hạn chế, những điều kiện lịch sử quy định… 

Để hoàn thành sứ mệnh đó, muốn trở thành những con người đủ đức, đủ tài, có thể 

gánh vác được những trọng trách mà cách mạng giao phó và làm chủ tương lai 

một cách xứng đáng, mỗi người ngay từ khi còn trẻ đã luôn phải tự giác rèn luyện 

tinh thần và lực lượng của mình, phải tích cực làm việc để chuẩn bị cho tương lai. 

Đó là, phải ra sức học tập trong nhà trường, ở gia đình và ngoài xã hội; học tập 

qua sách vở và trau dồi tri thức từ chính thực tiễn cuộc sống và khắc phục những 

nhược điểm: nóng vội, thiếu thực tế, hình thức, chủ quan…; phải cố gắng học tập 

chính trị, văn hóa, nghề nghiệp theo phương châm học “để phụng sự Tổ quốc, 

phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là để làm trọn nhiệm vụ 

người chủ của nước nhà”. Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phải 

xung phong trong mọi công tác, đi trước, làm trước, phải có tinh thần sẵn sàng dấn 

thân “đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”; “phải rèn 

luyện thân thể cho khỏe mạnh, khỏe mạnh thì mới đủ sức để tham gia một cách 

dẻo dai, bền bỉ những công việc ích nước lợi dân”, phải đoàn kết chặt chẽ, kiên trì 
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phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thi đua học tập và lao động sản xuất…, để góp sức 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như chỉ dẫn của Người tại Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ II của Đoàn (1956).  

Thấm nhuần và thực hiện những chỉ dẫn của Người, lớp lớp thế hệ trẻ Việt 

Nam đã nỗ lực học tập, lao động, phấn đấu xứng đáng với niềm tin yêu, sự khen 

ngợi và kỳ vọng của cha anh. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, 

thế hệ trẻ Việt Nam thực sự là lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng; là 

rường cột, đội hậu bị xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Thế hệ trẻ Việt Nam - thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia, tre già măng mọc trưởng thành 

từ những Đội Cứu quốc, Tổng hội sinh viên, Hội truyền bá quốc ngữ, Việt Nam 

tuyên truyền giải phóng quân, Đoàn quân Nam tiến đến phong trào “Thanh niên ba 

sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Năm xung phong”... đã góp sức mình vào 

chiến thắng chung của dân tộc trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để 

bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc, thống nhất Tổ quốc, kiên định mục tiêu độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội.  

TIẾP TỤC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ KẾ CẬN THEO DI CHÚC 

Tiếp bước cha anh, thế hệ trẻ nước nhà đã và đang tích cực “xây dựng lại đất 

nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như mong ước Hồ Chí Minh đã dặn lại trong 

Di chúc. Những tấm gương, điển hình tiên tiến, xung kích, đi đầu trong chiến đấu, 

lao động, học tập và công tác, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế 

đã tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của thế hệ trẻ. Trên cơ sở quán 

triệt quan điểm “xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”, các tổ chức cơ 

sở Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, sinh viên 

trong thi đua thực hiện các nghị quyết của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua đó, tạo môi trường thuận lợi 

để thế hệ trẻ trải nghiệm, tự rèn luyện mình, trưởng thành, phấn đấu, bổ sung lực 

lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã lựa chọn. Nỗ lực học tập, lao động để trau dồi, nâng cao tri thức, 

chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sống và làm việc trong bối cảnh toàn cầu hóa; tích 

cực tham gia các hoạt động xã hội, các chương trình hành động: “Lập thân, lập 

nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh”, “Bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh”, 

“Nâng cao dân trí, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển văn hóa, thể thao”, “Công tác 

xã hội, bảo vệ môi trường”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Tuổi trẻ Việt 

Nam - Câu chuyện hòa bình”, “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam”… trong 10 năm (2008- 2018), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh đã giới thiệu cho Đảng 2.184.913 đoàn viên ưu tú; trong đó, có 1.207.210 

đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 55,25% tổng số đoàn viên ưu tú được 

giới thiệu. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đoàn đã có 11.380 cán bộ đoàn 

trúng cử vào cấp ủy đảng các cấp; 9.888 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.  

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường, do thiếu 

bản lĩnh và không nghiêm túc trong rèn luyện, phấn đấu, một bộ phận thanh niên đã 

phai nhạt lý tưởng, sống buông thả, lười học tập và tu dưỡng đạo đức, thậm chí có 

người đã vi phạm pháp luật... Thực trạng này, một mặt ảnh hưởng đến tương lai của 

chính họ, gây cản trở sự phát triển lành mạnh của xã hội, bền vững của đất nước; 

mặt khác dễ bị các thế lực thù địch khai thác, lợi dụng để tiến hành chiến lược “diễn 



 11 

biến hòa bình”, hòng chống phá và ngăn chặn sự phát triển của cách mạng Việt 

Nam. Hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân càng phải thấm nhuần lời 

căn dặn đầy tâm huyết của Người trong Di chúc: “Đoàn viên và thanh niên ta nói 

chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến 

thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành 

những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên””. 

Thực hiện di huấn của Người và để thực hiện tốt chiến lược “trồng người”, 

nhằm bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau đạt hiệu quả; đảm bảo xây dựng 

đội ngũ kế cận tài đức, hoàn thành tốt trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao 

phó, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành chức năng từ Trung 

ương đến địa phương cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Một là, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của 

thế hệ trẻ, về “đổi mới nội dung, phương thức chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi 

dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, ý thức tôn 

trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ… Phát huy 

vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” theo Nghị quyết 

Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”. Đảm bảo sự 

phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - Đoàn Thanh niên - xã hội trong đào 

tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ toàn diện về mọi mặt; trong đó, chú trọng nguyên tắc đào 

tạo gắn với bồi dưỡng, tin tưởng giao việc, tạo điều kiện để tuổi trẻ được trải 

nghiệm, phấn đấu và trưởng thành; xây dựng nguồn cán bộ trẻ, đảm bảo quy hoạch 

cho trước mắt và lâu dài, “phải khéo léo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ”, “không 

nên coi thường cán bộ trẻ” như Hồ Chí Minh đã căn dặn. 

Hai là, mỗi cơ quan, đơn vị trong từng kế hoạch, chương trình hành động 

phải gắn bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tri thức lý 

luận với rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công 

vô tư. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

nói chung, theo chủ đề hằng năm nói riêng thành nhu cầu tự thân của mỗi người, 

mỗi tổ chức cơ sở Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với phòng chống 

suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp 

phần xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh... Tích cực đấu tranh 

phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, phê phán những thói hư, tật xấu, lối sống vị kỷ 

và cổ vũ lối sống trong sạch, có chí tiến thủ, tinh thần đoàn kết, thường xuyên tiến 

hành tự phê bình và phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ, để tuổi trẻ vững tin thực 

hiện ước mơ, hoài bão của mình, kiên định mục tiêu cách mạng.  

Ba là, chú trọng học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế trong đào 

tạo, bồi dưỡng văn hóa, khoa học - kỹ thuật, công nghệ, quân sự, ngoại ngữ... và 

thường xuyên bồi dưỡng thể chất, rèn luyện thân thể cho thế hệ trẻ, để “mỗi một 

người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”. Cụ thể, theo Hồ Chí Minh, ở 

cấp “- Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý 

luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta, để 

thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà. - Trung học thì cần đảm bảo 

cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu 

và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống 
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thực tế. - Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi: yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, 

yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công”. Bốn là, gắn bồi dưỡng thế hệ trẻ với 

các phong trào thực tiễn, nhất là tiếp tục triển khai hiệu quả ba phong trào hành 

động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung 

kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng và duy trì các phong trào đặc 

thù. Từ đó, xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các 

gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cha mẹ, thầy cô, nhân 

dân và trong chính thế hệ trẻ để “làm gương mẫu cho các em trước mọi việc”. 

Đồng thời, bản thân mỗi người trẻ cũng phải tự học tập, tự tu dưỡng, phấn đấu ở 

mọi nơi, mọi lúc và suốt đời, để xây dựng tương lai cho chính mình và đi tiên 

phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu mạnh, bền vững.  

Có quá trình chuẩn bị, bồi dưỡng thường xuyên về đức và tài cho thế hệ trẻ; 

có sự chuẩn bị chu đáo, thận trọng, chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế 

hệ cán bộ như Hồ Chí Minh đã căn dặn, đất nước Việt Nam sẽ có đủ sức mạnh nội 

lực, trí tuệ, đạo đức để tự tin, kiên định, vững vàng trên con đường đổi mới, hội 

nhập và phát triển bền vững. 

 

Gương người tốt, việc tốt 

 

1. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin - cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ 

Quầy thuốc bảo hiểm, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vào ngày 

đầu tuần, số lượng người bệnh đến nhận thuốc theo bảo hiểm y tế rất đông. Trước 

đây, khu vực này thường xảy ra chen lấn do tâm lí ai cũng muốn được lấy thuốc 

sớm. Nhưng từ khi bệnh viện áp dụng việc đánh số thứ tự, người dân đến khám 

bệnh lần lượt xếp đơn thuốc lấy số và chờ đến lượt, không còn cảnh tượng chen 

lấn, mọi người đều vui vẻ xếp hàng lấy số. 

Tương tự, Khoa Khám bệnh của Bệnh viện mỗi ngày tiếp nhận trên dưới 

1.000 lượt người đến khám. Số lượng bệnh nhân đa phần tập trung vào buổi sáng 

khiến bác sĩ làm việc quá tải, bệnh nhân phải chờ đợi lâu. Để giải quyết vấn đề 

này, Khoa đã xây dựng đề án nhằm giảm tải lượng bệnh nhân đổ về khám vào 

buổi sáng. Theo đó, đối với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính (như đái tháo đường, 

cao huyết áp...) hàng tháng đều phải đi khám, lấy thuốc, trường hợp phải nhịn ăn 

sáng để xét nghiệm máu, nước tiểu... thì bác sỹ sẽ hẹn tái khám vào buổi sáng; còn 

bệnh nhân chỉ cần siêu âm, điện tâm đồ... thì sẽ hẹn lịch khám vào buổi chiều. Với 

cách làm này, thời gian gần đây, lượng bệnh nhân đến Phòng khám đã có sự cân 

bằng giữa 2 buổi sáng, chiều; bệnh nhân giảm được thời gian chờ đợi; bác sỹ có 

nhiều thời gian hơn để tư vấn cho bệnh nhân. 

Xác định cải cách hành chính là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng 

dịch vụ, Bệnh viện đã từng bước cải tiến quy trình xử lý các công đoạn khám, 

chữa bệnh một cách khoa học, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm phiền hà cho bệnh nhân. Hiện tại, bệnh 

viện được trang bị hơn 200 máy tính kết nối mạng LAN, có công suất, hiệu năng, 

tốc độ xử lý, truy xuất dữ liệu đáp ứng yêu cầu hoạt động. Đặc biệt, đối với việc 

thanh toán bảo hiểm y tế cũng rất nhanh chóng vì được tích hợp trên hệ thống máy 

tính. Bệnh nhân thay vì chờ đợi cán bộ bệnh viện liệt kê, rà soát tất cả các chi phí 
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khám chữa bệnh bằng thủ công thì nay, chỉ cần nhấn phím, mọi danh mục nhanh 

chóng được liệt kê công khai, thuận lợi cho bệnh nhân và cán bộ thu phí theo dõi. 

Cùng với đó, thẻ bảo hiểm y tế được mã hóa đồng bộ với dữ liệu thông tin bệnh lý 

của bệnh nhân trên hệ thống máy tính. Việc sử dụng thẻ đã giúp bệnh nhân không 

phải chờ đợi, tăng thời gian tiếp xúc chẩn đoán của bác sĩ. Như vậy, bác sĩ sẽ tránh 

được những sai sót trong chẩn đoán, còn bệnh viện thì tránh được sai sót trong 

việc làm hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế. Không chỉ vậy, còn giảm tối đa các sai 

lầm y khoa bởi thông tin thuốc, xét nghiệm được cung cấp cho bác sĩ ngay khi bác 

sĩ cần, các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán, hỗ trợ điều trị được lập trình sẵn giúp tránh 

sai sót, các đơn thuốc được in ấn rõ ràng, tránh nhầm lẫn khi dùng thuốc. 

Đối với Thủ tục thanh toán ra viện, trước đây, thời gian trung bình đối với 

một bệnh nhân là khoảng 15 phút. Sau 1 tháng triển khai đề án, đến nay, phòng Kế 

toán đã rút ngắn thời gian xuống còn 5 phút. Bệnh viện đã từng bước triển khai kết 

nối vào hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, đơn vị đã đưa được hơn 5.000 

dữ liệu danh mục dịch vụ kỹ thuật, khoảng hơn 1.000 danh mục thuốc, 689 danh 

mục vật tư tiêu hao y tế lên cổng thông tin và gửi dữ liệu thanh toán của bệnh nhân 

bảo hiểm y tế theo ngày cho bảo hiểm xã hội. 

Với mục tiêu đặt ra là: "an toàn - hiệu quả - phát triển bền vững", đội ngũ cán 

bộ, nhân viên của bệnh viện đã được kiện toàn, hoàn thiện kỹ năng, đảm bảo phục 

vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh. Thời gian tới, Bệnh viện Việt Nam - Thụy 

Điển Uông Bí tiếp tục công khai các thủ tục hành chính, thủ tục hành chính liên 

thông mới ban hành theo danh mục chuẩn hóa của Bộ Y tế; tiếp tục duy trì, nâng 

cấp phần mềm quản lý khám chữa bệnh toàn bệnh viện, tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho người dân đến khám chữa bệnh. 

2. "Hạt nhân" của Điền Công 

Ở thôn 1, xã Điền Công, chị Lê Thị Xuyến không chỉ là một Bí thư Chi bộ 

kiêm Trưởng thôn sáng tạo, tâm huyết, mà còn là "hạt nhân" trong nhiều phong trào, 

hoạt động của các cấp, trong đó có hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dưới sự dẫn 

dắt của chị, từ năm 2014 đến nay, thôn 1 đã đạt kết quả cao trong công tác đảm bảo 

an ninh trật tự trên địa bàn, đạt tiêu chí 19 trong xây dựng nông thôn mới (NTM), tạo 

động lực để thôn 1 nói riêng, xã Điền Công nói chung sớm về đích NTM từ năm 

2015, đạt lộ trình trong xây dựng thôn kiểu mẫu, xã nông thôn tiên tiến hiện nay. 

Thôn 1 có 287 hộ dân, hầu hết đều làm nông nghiệp, trong đó có trên 100 hộ 

dân phát triển mô hình chăn nuôi. Do trình độ dân trí không đồng đều, lối sống 

quần cư, đặc thù sản xuất chăn nuôi… dễ ảnh hưởng đến lợi ích chung, đôi khi 

trong sinh hoạt hàng ngày các hộ dân không tránh khỏi va chạm nhau, lời ra tiếng 

vào. Những lúc như thế chị Xuyến có mặt kịp thời để hòa giải, phân tích đúng sai, 

vun đắp tình làng nghĩa xóm để mỗi hộ dân phát huy tinh thần đoàn kết, cùng 

nhau phát triển sản xuất. 

Trước đây tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn chưa thật sự tốt, con em 

một số hộ dân còn ham chơi, tụ tập. Trong thôn thỉnh thoảng vẫn diễn ra các vụ 

trộm cắp vặt, người dân bị mất vật nuôi, cây trồng. Quyết tâm giải quyết tình trạng 

này, chị Lê Thị Xuyến cùng đại diện các tổ dân, các đoàn thể trong thôn tích cực 

tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, khuyến khích người dân tăng cường cảnh 

giác, phát giác và tố giác các đối tượng xấu, có hành vi vi phạm pháp luật. Là phụ 

nữ, song chị Xuyến vẫn sẵn sàng tham gia các hoạt động tuần tra, kiểm soát của Tổ 
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dân quân tự quản và Tổ an ninh tự quản xã, để qua đó nắm bắt, phân tích, đánh giá 

tình hình an ninh thôn, kịp thời thông báo, bàn bạc với đại diện các tổ dân giải quyết 

các nguy cơ mất an ninh trật tự có thể phát sinh, tránh những tình huống phức tạp. 

Riêng đối với một số đối tượng con em các hộ dân trong thôn có biểu hiện 

ham chơi, lêu lổng, chị Xuyến đã cùng đại diện tổ dân, người uy tín trong thôn, 

dòng họ và đại diện lực lượng chức năng xã xuống trao đổi, cùng gia đình tăng 

cường quản lý, giáo dục, định hướng về học nghề hoặc tạo việc làm cho các em. 

Từ những nỗ lực trên, nhiều năm qua, thôn 1 không để xảy ra các vụ việc lớn, hạn 

chế các vụ việc trộm cắp nhỏ, không có hiện tượng tranh chấp đơn thư khiếu nại, 

khiếu kiện, mâu thuẫn, không có tụ điểm nóng... 

Năm 2019, thôn 1 đặt mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu với các phần việc 

cụ thể, trong đó trước mắt hoàn thiện 03 công trình mở rộng đường giao thông và 

đường nội đồng. Chị Lê Thị Xuyến thường xuyên phối hợp các tổ chức đoàn thể 

chính trị đến từng hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình để vận động tạo sự đồng 

thuận.Qua đó, các hộ dân đều đồng lòng nhất trí, tham gia đầy đủ các khoản đóng 

góp, trong đó nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình trên đất 

để tạo mặt bằng thi công. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, thôn 1 đã hoàn thành mở 

rộng 02 tuyến đường giao thông dân sinh và nội đồng, nâng mặt đường từ rộng 2m 

lên 3,5m, dài gần 500m. Hiện thôn đang tiếp tục triển khai mở rộng tuyến đường 

dân sinh thứ 3, phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch đề ra. 

Từ hiệu quả của các hoạt động đảm bảo ANTT do chị Lê Thị Xuyến phát 

động và thúc đẩy triển khai, người dân thôn 1 xã Điền Công thêm yên tâm sản 

xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường, xây dựng sức mạnh đoàn kết… Đây 

chính là những “điểm cộng” để thôn 1 được đánh giá cao và đạt kết quả tốt trong 

việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trong những năm qua và nông thôn tiên 

tiến hiện nay. Năm 2018, thôn 1 được biểu dương là thôn đạt thành tích xuất sắc 

nhất của xã Điền Công; riêng chị Lê Thị Xuyến được nhận khen thưởng của xã 

Điền Công, TP Uông Bí vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM. 

 
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 

1. Thời gian tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy 

Theo Quy định số 11-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 

18/2/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại 

trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, người đứng đầu cấp 

ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng; người đứng đầu cấp 

ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng. 

Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân đột xuất trong 02 trường hợp, cụ thể: 

Một là, vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên 

quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, 

tổ chức đơn vị còn khác nhau. 

Hai là, vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

Quy định số 11-QĐi/TW nêu rõ, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố 

cáo của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những 
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phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước. 

Việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo của dân phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân 

chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục 

đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho 

người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định. 

2. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 25-27/6 

Ngày 20/3, Bô ̣GD&ĐT cho biết lic̣h thi Kỳ thi THPT quốc gia 2019 se ̃diêñ 

ra trong 3 ngày từ 25-27/6. 

Tham dự kỳ thi này, học sinh thi THPT quốc gia làm 3 bài thi độc lập gồm: 

Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các 

môn Vật Lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa 

Lý, Giáo dục Công dân). 

Năm 2019, viêc̣ chấm thi các môn trắc nghiệm se ̃ do Bô ̣ GD&ĐT chủ trì, 

giao cho các trường ĐH, CĐ tổ chức chấm, giám sát, đảm bảo an ninh. 

Công tác chấm thi các môn tư ̣luâṇ vâñ giao cho các điạ phương chấm nhưng 

Bô ̣GD&ĐT se ̃ giám sát, đồng thời cử cán bô ̣ của các trường ĐH, CĐ tham gia 

song hành nhằm triêṭ tiêu moị tiêu cưc̣ có thể nảy sinh. 

Cũng theo Bộ GD&ĐT, năm nay việc bảo quản đề thi/bài thi tại các điểm thi 

đều có lực lượng Công an bảo vệ và camera an ninh giám sát khu vực này 24/24 

giờ. Phó trưởng điểm thi hoặc thư ký của trường ĐH trực ban đêm. Cùng với đó, 

khâu coi thi có một số điều chỉnh, trong đó, tăng cường khâu giám sát và thanh tra 

khu vực thi theo hướng thực chất hơn. 

Việc niêm phong túi đựng bài thi được quy định cụ thể, chi tiết hơn. Sẽ sử 

dụng một loại tem niêm phong chung theo mẫu, dùng vật liệu dễ rách, trên đó có 

chữ kí của cán bộ coi thi thứ nhất, cán bộ coi thi thứ 2 và của phó trưởng điểm thi 

đến từ trường ĐH, CĐ. Sau khi dán tem niêm phong, có một bước nữa là phủ keo 

dính trong lên tem, bảo đảm mọi can thiệp đều bị phát hiện. 

Khu vực chấm thi cũng có camera an ninh giám sát 24/24 giờ; Quy định cách 

ly trong quá trình làm phách bài thi tự luận Ngữ văn (có thể lựa chọn một trong 

hai phương án là đánh phách 1 vòng hoặc đánh phách 2 vòng nhưng phải bảo đảm 

cách ly để đảm bảo không có sự tương tác giữa người đánh phách vòng 1 và người 

đánh phách vòng 2 và với cán bộ chấm thi sau này). 

Năm nay, viêc̣ xét tốt nghiêp̣ THPT cũng có sư ̣điều chỉnh tỉ lê ̣điểm bài thi 

và điểm trung bình cả năm hoc̣ lớp 12 để đảm bảo đúng tính chất của kỳ thi THPT 

quốc gia theo tỉ lê ̣70% điểm bài thi, 30% điểm hoc̣ ba.̣ 

 

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY 
 
 

 


