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TRONG SỐ NÀY 
 

* Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động lớn kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ 

thành phố lần thứ XX,  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 - 

2025) và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

* Nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính 

quyền tháng 6/2019 

* Tin hoạt động, sự kiện nổi bật 

* Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

* Nghiên cứu - Trao đổi 

 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, CÁC HOẠT ĐỘNG 

LỚN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, 

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XX, ĐẠI HỘI 

ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIV (NHIỆM KỲ 2020 - 2025) VÀ ĐẠI HỘI 

TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG 

  
1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2020) và kỷ niệm 55 năm Bác Hồ về thăm Uông Bí (2/2/1965 - 2/2/2020) 

(1)- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 
Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 

2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
(2)- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, liên hoan nghệ thuật quần 

chúng Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020; các giải thể thao, tuần lễ văn hóa, 
thể thao các dân tộc; tổ chức chiếu phim lưu động. 

(3)- Lễ mít tinh và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 
Đảng (03/02/1930 - 03/02/2020) và kỷ niệm 55 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm 

Uông Bí năm 1965 (02/02/1965 - 02/02/2020). 
(4)- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ vào dịp kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Đảng theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung 
ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

(5)- Xây dựng phim tài liệu "Uông Bí - Những dấu ấn lịch sử". 
(6)- Phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi báo chí Quảng Ninh về xây dựng 

Đảng và tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV (năm 2019); lần thứ V 
(năm 2020). 

(7)- Tổ chức kết nạp lớp đảng viên mới và trao tặng Huy hiệu Đảng dịp kỷ 
niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. 
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(8)- Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam 

" (hình thức thi viết, sân khấu hóa, trắc nghiệm trên mạng internet) do Tỉnh ủy tổ chức. 

(9)- Lựa chọn các công trình gắn biển chào mừng; Tổ chức các phong trào 

"Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nêu 

gương “Người tốt, việc tốt”; Tôn vinh người có công với Đảng, với cách mạng 

(đảng viên lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lao động, Anh 

hùng lực lượng vũ trang, đảng viên có nhiều cống hiến, đảng viên gương mẫu, các 

gia đình, đối tượng chính sách tiêu biểu... 

2. Kỷ niệm 50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), 50 năm 

Ngày mất của Người 02/9, 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949 - 2019), 

50 năm Bác viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa 

cá nhân” (1969 - 2019); 130 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2020) 

(1)- Triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề năm 2019, 2020 về học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức đợt sinh hoạt chính 

trị sâu rộng và phát động đợt thi đua trong toàn Đảng bộ với chủ đề học tập và làm 

theo lời Bác khi Người về thăm Quảng Ninh và Uông Bí: "Đoàn kết là sức mạnh, có 

sức mạnh việc gì cũng thành”. 

(2)- Tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm, báo công với Bác; Khánh thành công 

trình Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí vào dịp kỷ niệm 130 

năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2020). 

(3)- Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật 

của Uông Bí hưởng ứng tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II (2018 - 2020) 

các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động. 

(4)- Biên soạn, phát hành các cuốn sách: (i.1) Biên niên lịch sử Đảng bộ 

thành phố Uông Bí. (i2) Đảng bộ thành phố Uông Bí qua các thời kỳ Đại hội 

(1961 - 2020). 

(5)- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng toàn Đảng bộ và hệ thống chính 

trị với chủ đề "Uông Bí - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 

Thành tựu và bài học kinh nghiệm"; Phát động giờ học toàn thành phố và tổ chức 

Hội thi kể chuyện với chủ đề "Những lời Bác dạy thiếu niên nhi đồng Việt Nam". 

(6)- Tổ chức hội nghị "50 năm - Uông Bí thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh” và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên 

dương 50 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Di chúc, học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2 năm (2019 - 2020). 

(7)- Trưng bày chuyên đề các tác phẩm (sách, báo, ảnh, tư liệu..) về Bác Hồ 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; 50 năm 

Uông Bí thực hiện Di chúc, 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và những lời 

dạy của Người khi về thăm Quảng Ninh. 

(8)- Tổ chức Hội trại tuyên dương Thanh thiếu niên tiên tiến nhân dịp 130 năm 

Ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2020). 

(9)- Chương trình nghệ thuật ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 

130 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ 

thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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3. Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 

19/8/2020), 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 

02/9/2020); chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, hướng tới Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

(1)- Dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố và tại Di tích lịch sử lưu 

niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí. 
(2)- Phát động và triển khai phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi 

đua phát huy nội lực, xây dựng Uông Bí giàu đẹp, văn minh".  
(3)- Xây dựng và gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp; công trình chào 
mừng Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ thành phố Uông Bí. 

(4)- Chương trình văn hóa nghệ thuật, các giải thể thao chào mừng Đại hội 
Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 
19/8/2020) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).  

 

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

CỦA CÁC CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN THÁNG 6/2019 

 

1. Tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác 
xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung 

ương (khóa XII); 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” theo chủ đề năm 2019. 

Triển khai các hoạt động hưởng ứng 71 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua 
yêu nước 11/6, Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6; triển khai Chỉ thị số 29-

CT/TU, ngày 18/4/2019 của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 
10/5/2019 của Ban Chỉ đạo cấp thành phố về “Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội 
Đảng bộ thành phố lần thứ XX,  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 - 
2025) và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng 
cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa các đảng viên không còn 
đủ tư cách ra khỏi Đảng”; tổ chức thực hiện tốt kỳ họp đảng viên nơi cư trú theo 

quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị (kỳ họp thứ 34). 
3. Tiếp tục thực hiện kế hoạch "Năm dận vận chính quyền 2019” và chương 

trình phối hợp giữa chính quyền và đoàn thể CTXH cùng cấp. Lãnh đạo nâng cao 
chất lượng phục vụ nhân dân và chỉ số hài lòng của người dân; tổ chức tốt kỳ giao 

ban công tác dân vận thường kỳ.  
4. Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2019. Tổ chức tốt Đại hội đại biểu các dân tốc thiểu số thành phố Uông Bí lần thứ 
II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chỉ đạo Đảng bộ xã Thượng Yên Công tiếp tục hoàn 

thiện Đề án nâng cấp xã Thượng Yên Công lên phường. 
5. Tập trung các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định 

sản xuất, kinh doanh; đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh 
tế - xã hội quý II năm 2019: 

- Tập trung thực hiện các đột phá chiến lược. 
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- Tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ về thủ tục hành chính để các doanh nghiệp và 

các thành phần kinh tế ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản 
phẩm; khuyến khích khởi nghiệp, thành lập mới doanh nghiệp. 

- Thường xuyên rà soát, tập trung giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách; 
triển khai Dự án tôn tạo Di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ thăm Uông Bí năm 1965 

tại phường Trưng Vương. 
- Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của cấp ủy thực hiện các nghị 

quyết của Trung ương, Tỉnh... về phát triển du lịch, du lịch gắn với chủ đề công 
tác năm “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”.  

- Tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; động viên nhân dân tập 
trung thu hoạch vụ Đông Xuân và triển khai sản xuất vụ mùa năm 2019; tiếp tục 

hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và các dịch 
bệnh khác trên vật nuôi, cây trồng; hỗ trợ nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. 

- Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, đô thị, 
tài nguyên, khoáng sản, môi trường, an toàn thực phẩm, tôn giáo, dân tộc. Tiếp tục 

thực hiện các nội dung chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân sau chấm dứt hoạt 
động và tháo dỡ các lò vôi thủ công.  

6. Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT chào 
mừng các ngày lễ trong tháng, triển khai Hội diễn văn nghệ quần chúng. Chỉ đạo 

triển khai tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác 
phòng, chống dịch bệnh ở người; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong mùa hè. Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, 
xét tốt nghiệp THCS; phối hợp hỗ trợ tổ chức chu đáo, an toàn kỳ thi tuyển sinh lớp 

10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 diễn ra trên địa bàn. 
7. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung nắm bắt tình hình 

nhân dân, tôn giáo, dân tộc; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp mới nảy sinh 
tại khu dân cư. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, duy trì chế độ trực 

sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tích cực 
tham gia chuẩn bị cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ cấp thành phố năm 2019. 

 
TIN HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN NỔI BẬT 

 

1. Thành phố Uông Bí tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-
2020, Đảng bộ TP Uông Bí đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 

đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện những mục 
tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực... 

Trên cơ sở chủ đề công tác năm, thành phố tiếp tục cụ thể hóa kế hoạch theo 
từng năm, có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phù hợp. Điển hình như trong công tác 

xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo các 
cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nghị 

quyết, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm với các giải pháp, lộ trình 
phù hợp với tình hình, đặc thù của mỗi đơn vị, địa phương. Trong đó, đặc biệt 

coi trọng và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. 
Bên cạnh đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, lĩnh vực phát triển kinh tế - 

xã hội của thành phố cũng ghi nhiều dấu ấn nổi bật. Một số năm gần đây, Uông Bí 
đã chuyển mình hướng đến nền kinh tế “xanh” và phát triển bền vững hơn, cơ cấu 
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kinh tế bắt đầu chuyển dic̣h từ “than - điêṇ” sang phát triển du lic̣h và dic̣h vu.̣ Với 

những chủ trương đúng đắn, các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, linh hoạt, cơ 
cấu kinh tế của thành phố từng bước chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân 

đầu người năm 2018 đạt trên 6.000 USD/người/năm; thu, chi ngân sách nhà nước 
và địa phương luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo cân đối thu - chi và có 

tích lũy năm sau nhiều hơn năm trước; nợ đọng xây dựng cơ bản và các khoản vay 
ngân sách tỉnh luôn được thành phố chủ động giải quyết... Đặc biệt 5 tháng đầu 

năm 2019, tuy còn gặp không ít khó khăn tác động, ảnh hưởng đến tình hình địa 
phương, song Thành ủy Uông Bí đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, 

quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp 

tục được đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kinh tế tiếp 
tục tăng trưởng ổn định; giá trị các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 

nông - lâm nghiệp và thủy sản, thương mại, dịch vụ, du lịch, giao thông - vận tải 
tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt 1.672,878 tỷ 

đồng, bằng 53% dự toán tỉnh giao. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng 
nâng cao tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ, du lịch. Trong 5 tháng, thành phố 

đã đón hơn 1,4 triệu lượt khách, trong đó, khách về Yên Tử đạt trên 800.870 lượt.  
Có được kết quả đó chính là nhờ sự đồng thuận, thống nhất cao trong tập thể 

cấp ủy đã lãnh đạo và thực hiện toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội tại 
địa phương và sự nỗ lực tích cực vào cuộc triển khai, thực hiện của các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn. Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức, 
đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, chắc chắn các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ 

thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra sẽ thành công và đạt hiệu quả cao. 
2. Đảng bộ thành phố Uông Bí có 02 thí sinh đạt giải A Hội thi kỹ năng, 

nghiệp vụ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố Cụm thi số 2 tỉnh 

Quảng Ninh 

Sau 01 ngày diễn ra tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm nhưng cũng không 
kém phần sôi nổi, Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng 

thôn, khu phố vòng thi tỉnh, cụm số 2, được tổ chức tại Thành phố Uông Bí đã 
thành công tốt đẹp. 19 thí sinh đến từ Đảng bộ 03 địa phương: Uông Bí, Đông 

Triều và Quảng Yên đã hoàn thành tốt 02 nội dung thi chính gồm: thuyết trình 
Dự thảo nghị quyết sinh hoạt chi bộ và trả lời câu hỏi trắc nghiệm. 

Đánh giá chung về Hội thi, BTC biểu dương tinh thần tích cực, trách nhiệm, 
cầu thị của 19 thí sinh. Một số thí sinh tuy tuổi cao, song đã khắc phục khó khăn 

về sức khỏe, tuổi tác, hoàn thành tốt các nội dung thi. Nhiều thí sinh đã dụng 
công điều chỉnh, bổ sung thông tin, nội dung để báo cáo thuyết trình vòng thi 

tỉnh đầy đủ, chi tiết hơn so với vòng thi cơ sở, cấp huyện. BTC cũng ghi nhận, 
đánh giá cao công tác chỉ đạo, chuẩn bị, hỗ trợ mọi mặt cho các thí sinh tham gia 

Hội thi của Đảng bộ các địa phương. 
Nhận xét phần thi của từng thí sinh, BTC tập trung chỉ rõ những điểm còn chưa 

chặt chẽ, logic, nội dung còn thiếu trong đặt vấn đề, đưa ra mục tiêu, giải pháp, kết 
luận vấn đề của báo cáo thuyết trình. Đồng thời rút kinh nghiệm về kỹ năng, nghiệp 

vụ của các bí thư, thôn, khu trưởng trong điều hành, tổ chức sinh hoạt chi bộ, xây 
dựng, triển khai nghị quyết, tuyên truyền,vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân đảm 

bảo theo hướng dẫn, qui định, tạo không khí dân chủ, sôi nổi hơn. Qua đó mong muốn 
các thí sinh rút kinh nghiệm chung trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại chi bộ. 
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Tổng hợp điểm qua các phần thi, BTC đã trao giải 05 giải A, 05 giải B, 05 giải 

C và 04 giải khuyến khích cho các thí sinh. Trong đó, Đảng bộ thành phố Uông Bí 
có 02 thí sinh đạt giải A (thí sinh Bùi Thị Lự - Bí thư chi bộ, Trưởng khu 6, phường 

Bắc Sơn và thí sinh Đỗ Thị Tuyết Thanh - Bí thư chi bộ, Trưởng khu Tân Lập, 
phường Phương Đông), 02 thí sinh đạt giải B, 01 thí sinh đạt giải khuyến khích. Thí 

sinh Bùi Thị Lự cũng được nhận giải thí sinh cao tuổi nhất Hội thi (73 tuổi). 
Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm ghi nhận sự đóng góp của 

các bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu dân cư trong công tác xây dựng Đảng; đồng 
thời là dịp để bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, cơ hội để các bí thư, trưởng thôn, 

khu giao lưu, học hỏi những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao đời sống nhân dân. Cũng qua Hội thi 

giúp các cấp ủy có định hướng, kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

3. Xúc tiến tiêu thụ, trao chứng nhận VietGAP cho quả vải chín sớm 

Phương Nam 

Sáng 14-5, TP Uông Bí tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, trao chứng 
nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP cho quả vải chín sớm Phương Nam. 

Vùng vải Phương Nam có diện tích 370ha, trong đó khoảng 315ha vải trong 
"tuổi" thu hoạch. Vụ vải năm 2019 là vụ đầu tiên được thu hoạch sau khi thành 

phố triển khai dự án Sản xuất vải chín sớm Phương Nam theo quy trình VietGAP. 
Dự án được thực hiện trong 02 năm 2018-2019, có sự tham gia của khoảng 1.000 

hộ trồng vải tại 07 khu: Cẩm Hồng, Phong Thái, Hiệp Thanh, Hồng Hà, Hồng Hải, 
Đá Bạc và Bạch Đằng 2; tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đồng. Dự án chia làm 02 giai 

đoạn, giai đoạn 1 được triển khai tại 02 khu Cẩm Hồng và khu Phong Thái, diện 
tích 140ha với trên 500 hộ tham gia. 

So với vụ vải năm 2018, tổng sản lượng vụ vải chín sớm Phương Nam năm 
nay ước giảm 30%, còn khoảng trên 2.000 tấn, tuy nhiên dự kiến giá trị đạt cao 

hơn. Nguyên nhân do chất lượng quả vải vụ này tăng cao hơn, quả to, vỏ mỏng, 
màu sắc đỏ đẹp, cùi dầy, vị ngọt thơm. Thời điểm thu hoạch vải năm nay cũng 

sớm hơn so với vụ trước gần 10 ngày. Ngay từ đầu vụ thu hoạch, nhiều thương lái 
đã đến đặt hàng, thu mua, giá bán tại vườn hiện đang dao động ở mức trên dưới 

40.000đồng/kg. Thành phố cũng xiết chặt hơn công tác quản lý bao bì, nhãn mác 
sản phẩm vải chín sớm Phương Nam trước khi xuất bán. Cùng với đó, công tác 

hướng dẫn, giám sát các hộ áp dụng đúng, đủ quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật trên toàn bộ diện tích cây vải trưởng thành cũng được triển khai chặt chẽ. 

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao giấy chứng nhận sản phẩm quả vải 
đạt tiêu chuẩn VietGAP giai đoạn I cho HTX vải chín sớm Cẩm Hồng và HTX 

vải chín sớm Phong Thái. Trong chương trình, các đại biểu cũng đã thăm quan 
mô hình trồng vải theo tiêu chuẩn VietGap tại khu Phong Thái. 

Hội nghị xúc tiến thương mại vải chín sớm Phương Nam là hoạt động được 
tổ chức thường niên trong những năm gần đây nhằm thúc đẩy tiêu thụ quả vải 

cho các hộ trồng vải trên địa bàn phường. 
4. Đại hội MTTQ thành phố Uông Bí lần thứ XVI: Kỳ vọng một nhiệm 

kỳ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ 

Trong 02 ngày 17 và 18-5-2019, taị Trung tâm tổ chức hôị nghi ̣ thành phố 

diễn ra sự kiện trọng đại của khối đại đoàn kết toàn dân - Đaị hôị đaị biểu MTTQ 
thành phố Uông Bí lần thứ XVI, nhiêṃ kỳ 2019-2024. 142 đại biểu chính thức, 
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đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng 

vũ trang trên địa bàn thành phố đã về dự Đại hội. Với tinh thần Đoàn Kết - Dân 
chủ - Đồng thuâṇ - Đổi mới - Phát triển, các đại biểu kỳ vọng trong nhiệm kỳ 

mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp thành phố sẽ 
tiếp tuc̣ đổi mới nôị dung, phương thức, nâng cao chất lươṇg, hiêụ quả hoaṭ 

đôṇg, xây dưṇg Uông Bí phát triển toàn diêṇ, bền vững. 
Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã phối hợp thành lập các tổ công tác vận 

động, tuyên truyền GPMB tại nhiều dự án trọng điểm; tổ chức hàng trăm buổi 
tiếp xúc với nhân dân, vận động ở cơ sở và 218 cuộc đối thoại liên quan đến 

công tác GPMB cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến 

nay, 100% thôn, khu phố trên địa bàn có Quy ước thôn, khu dân cư; các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp đã xây dựng Quy định thực hiện nếp sống văn hoá, 

văn minh theo Bộ quy tắc ứng xử "Tự hào là công dân thành phố Uông Bí". 
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để 

ai bị bỏ lại phía sau”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, Mặt 
trận Tổ quốc thành phố đã phát động, kêu gọi xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” trên 

3,7 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 394 hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ vốn, cây, 
con giống phát triển sản xuất cho 397 hộ nghèo. Trong nhiêṃ kỳ đa ̃giúp 424 hô ̣

thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 0,59%. 
Trong phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm 

trật tự an toàn xã hội, Uông Bí đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tự quản hiệu quả, 
như: “Tổ nhân dân tự quản, tự phòng, tự hoà giải, giữ gìn an ninh trật tự”, "Gia đình 

Hội viên phụ nữ không có con em vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội", "Đội xung 
kích bảo đảm trật tự an toàn giao thông", "Cổng trường an toàn giao thông"... 

Từ năm 2014 đến nay, MTTQ thành phố đã chủ trì cùng các tổ chức chính tri ̣ 
- xa ̃ hôị tổ chức 10 cuôc̣ giám sát chuyên đề và tham gia 34 cuôc̣ giám sát do 

Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy, Thường trưc̣ HĐND và các Ban HĐND thành 
phố chủ trì. Trong 5 năm đa ̃ tổ chức 370 cuộc giám sát thông qua hoạt động của 

ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng, kiến nghị xử lý có hiệu 
quả 16 vụ việc; tham gia hòa giải thành công 284/310 vu ̣viêc̣. Từ đó, góp phần 

tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thân ái, đồng thuận trong cộng đồng dân cư. 

Với những nỗ lưc̣ sáng tạo, đổi mới, MTTQ Thành phố đã được Ủy ban 
MTTQ tỉnh công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc; nhiều năm dẫn đầu khối thi 

đua Mặt trận và các đoàn thể của thành phố; được Chính phủ, MTTQ tỉnh tặng 
Cờ thi đua, bằng khen và nhiều hình thức khen thưởng khác. 

Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn 
chế, nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm 

của nhiệm kỳ XV, Đại hội tập trung thảo luận các mục tiêu, giải pháp, các 
Chương trình hành động nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung 

hoạt động của MTTQ thành phố trong nhiệm kỳ 16 (2019-2024). 
5. Thực hiện chủ đề công tác năm: Uông Bí hấp dẫn, đa dạng các sản 

phẩm du lịch 

Với mục tiêu phát triển du lịch bền vững theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, 

hiệu quả để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và chiếm tỷ trọng ngày càng 
cao trong cơ cấu kinh tế của thành phố, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền 
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TP Uông Bí đã triển khai nhiều giải pháp có tính đột phá, như: Đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng giao thông, thông tin đồng bộ; xúc tiến đầu tư các dự án phát triển du lịch; 
duy trì, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm du lịch tiềm năng. 

Thực hiện chủ đề công tác năm, thành phố tập trung xây dựng thương hiệu du 
lịch Uông Bí theo hướng tâm linh, sinh thái, du lịch xanh và bền vững; là cầu nối 

gắn kết các trung tâm du lịch trong tỉnh, các vùng du lịch trọng điểm của quốc gia. 
Từ đó, xây dựng nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, chỉ đạo các cấp, 

ngành thực hiện, trong đó chú trọng công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt 
động lễ hội, các điểm tham quan du lịch, môi trường kinh doanh du lịch, nâng cao 

chất lượng các sản phẩm du lịch. 
Để đảm bảo chất lượng các cơ sở dịch vụ phục vụ du khách, thành phố chỉ 

đạo các chủ cơ sở không ngừng đầu tư nâng cấp, tu sửa; có thái độ phục vụ thân 
thiện, hòa nhã; công khai niêm yết giá cả các sản phẩm du lịch và lập hồ sơ xếp 

hạng cơ sở lưu trú theo đúng quy định của Bộ VH,TT&DL. Đến nay, trên địa bàn 
thành phố có 112 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng; trong đó có 01 cơ sở đạt 

chất lượng 5 sao (Legacy Yên Tử), 01 cơ sở đạt 3 sao, 02 cơ sở đạt 2 sao, 04 cơ sở 
1 sao, 05 nhà hàng được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Cùng 

với đó, thành phố bố trí ngân sách và huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp đầu 
tư, chỉnh trang hạ tầng các điểm vui chơi, nơi tập trung các hoạt động đông người, 

như: Đài phun nước nghệ thuật tại trung tâm thành phố, tổng diện tích trên 
4.600m2; mở rộng Quảng trường 25/2, vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng; Trung tâm dịch 

vụ thương mại, văn hóa, thể thao, cao 18 tầng; siêu thị trung tâm Vincom + Uông 
Bí, diện tích xây dựng trên 10.000m2. 

Để đảm bảo đa dạng, phong phú các loại hình du lịch, làm hài lòng du khách, 
bên cạnh duy trì hiệu quả hoạt động biểu diễn nhạc cụ dân tộc phục vụ khách du 

lịch trong khu di tích Yên Tử, trình diễn văn hóa người Dao Thanh Y tại chợ cảnh, 
phòng Văn hóa & Thông tin đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành kế 

hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa mang bản sắc của đồng bào dân tộc 
Dao, xã Thượng Yên Công. Trong đó sẽ bảo tồn các điệu múa, hát truyền thống, 

nghề thêu truyền thống, hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng tại vùng 
đệm Khu di tích và danh thắng Yên Tử. 

 Nhằm tạo điều kiện, thu hút du khách đến Uông Bí, thành phố đã xuất bản 
20.000 cuốn sách ảnh giới thiệu du lịch Uông Bí; 4.000 tờ bản đồ du lịch thành 

phố; 1.950 cuốn danh thắng Yên Tử với những giá trị lịch sử văn hóa; 20.000 tờ 
gấp non thiêng Yên Tử; 2.000 cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch Yên Tử; 700 cuốn 

album ảnh Yên Tử; biên soạn cuốn thuyết minh tại các điểm trong Khu di tích và 
rừng quốc gia Yên Tử. 

6. Uông Bí hoàn thành công tác tháo dỡ lò vôi thủ công 
Uông Bí có tổng số 51 cơ sở sản xuất vôi thủ công, gồm 68 lò, với 115 ống 

lò. Với quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến thời 
điểm đầu tháng 5/2019, 100% các cơ sở sản xuất vôi thủ công đã chấp hành dừng 
hoạt động, tháo dỡ lò, ống lò sản xuất vôi thủ công. 

Để hỗ trợ các chủ lò vôi thủ công, thành phố đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung 
Đề án Hỗ trợ chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn, 
tổng kinh phí 25,868 tỷ đồng. Trong đó đã phê duyệt phương án hỗ trợ tháo dỡ đối 
với 51/51 cơ sở, tổng số tiền 10,36 tỷ đồng; đã chi trả hỗ trợ tháo dỡ 46 cơ sở, với 
9,5 tỷ đồng. Thẩm định, phê duyệt phương án hỗ trợ lao động cho 08 cơ sở, tổng 
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số tiền 2,46 tỷ đồng; đã chi trả hỗ trợ lao động của 03 cơ sở; thẩm định xong hồ sơ 
hỗ trợ lao động của 36 cơ sở, tiếp tục lập phương án hỗ trợ, niêm yết, phê duyệt 
theo quy định. Công tác hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ vận chuyển đá, than xít 
còn tồn tại các cơ sở cũng đang được thành phố tích cực thực hiện. 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tuy có số cơ sở sản xuất vôi thủ công lớn nhất 
song Uông Bí là địa phương đầu tiên hoàn thành chấm dứt hoạt động các cơ sở 
này theo chỉ đạo của tỉnh. 

7. Thông tin từ cơ sở  
7.1. Phường Quang Trung khởi công xây nhà Đại đoàn kết 
Thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ thành phố Uông Bí lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2019 - 2024, ngày 16-5, phường Quang Trung tổ chức khởi công xây 
nhà mới cho gia đình em Đoàn Thị Tâm và Đoàn Thị Tuyết, là 02 chị em mồ côi 
cả cha và mẹ trú tại tổ 39, khu 11. Ngôi nhà do bố mẹ để lại đã quá cũ kỹ, xuống 
cấp, không sử dụng được, các em đang sống nhờ trong ngôi nhà của người bác 
ruột. Gia đình thuộc diện hộ nghèo. 

Để giúp các em được ở trong ngôi nhà mới kiên cố, từ nguồn quỹ Vì người 
nghèo, phường Quang Trung hỗ trợ 15 triệu đồng, thành phố hỗ trợ 15 triệu 
đồng; tổ chức Tài chính vi mô TTHH M7 hỗ trợ 25 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty 
TNHH Thanh Thảo hỗ trợ công san gạt, tháo dỡ công trình cũ và vận chuyển vật 
liệu xây dựng nhằm giảm chi phí xây dựng cho gia đình. 

Ngôi nhà có tổng diện tích sử dụng 50m2, đổ mái bằng kiên cố, dự kiến sẽ 
hoàn thành cuối tháng 7-2019. 

7.2. Phường Thanh Sơn: Ra mắt mô hình Tủ đồ dùng sẻ chia 
Ngày 17-5, UBND phường Thanh Sơn tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tủ đồ 

dùng sẻ chia”. Tủ đồ được đặt tại Nhà văn hóa khu 6 và gia đình bà Nguyễn Thị 
Xuân, trú tại tổ 1, khu 9 do Chi hội Chữ thập đỏ khu 6 và Chi hội phụ nữ khu 9 
quản lý. Đây là 02 điểm tiếp nhận ủng hộ và cung cấp các đồ dùng như: quần áo, 
sách vở, giày dép, đồ chơi… còn giá trị sử dụng. 

Tủ đồ dùng sẻ chia duy trì hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần, thời 
gian từ 8h30 đến 16h00, là hoạt động nhằm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, 
góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời thực hiện phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” một cách thiết thực. Để phát huy hiệu quả 
mô hình, các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý cần tuyên truyền rộng rãi đến 
toàn thể nhân dân mục đích, ý nghĩa của Tủ đồ sẻ chia; kết nối các tổ chức, cá 
nhân trong việc tham gia hoạt động sẻ chia, đóng góp vào tủ đồ. Bên cạnh đó, 
các tủ đồ phải được sắp xếp gọn gàng, phẳng phiu, ngăn nắp; đồ dùng, quần áo 
của người đến tặng phải được sử dụng đúng mục đích… 

7.3. Khu 1, phường Trưng Vương triển khai mô hình khu dân cư bảo vệ 
môi trường 

Sáng 26-5, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Trưng 
Vương tổ chức phát động nhân rộng mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và 
ứng phó với biến đổi khí hậu”. 

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của 
người  dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình sẽ được tăng cường tổ chức. 
Phường cũng sẽ thường xuyên phát động người dân tại khu phố thu gom, tập kết, 
xử lý rác thải, xóa bỏ các thói quen có hại cho môi trường và sức khỏe… 

Tại chương trình, phường Trưng Vương đã trao 40 thùng đựng rác đạt 
chuẩn cho các hộ dân tại tổ 2 và tổ 6 - khu phố 1. 
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

 
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Nhận thức và vận dụng 

1. Nhận thức 
Năm 2019, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với một chủ đề hết sức thiết thực, quan trọng 
và có ý nghĩa chính trị - xã hội cũng như đạo đức - văn hóa rất rộng lớn, sâu xa, 

bởi gắn liền với 50 năm thực hiện Di chúc của Người. 
Để nhận thức đúng và vận dụng có hiệu quả chủ đề nói trên, trước hết cần 

xác định rõ và nhất quán từ nhận thức đến hành động của mỗi người, mỗi cơ quan, 
đơn vị, mỗi tổ chức Đảng, nhất là các đảng viên giữ trọng trách và sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của các cấp ủy Đảng. Đây thực sự là một yêu cầu khoa học nghiêm túc trong 
nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, rộng lớn và bao quát hơn còn là toàn bộ di sản 

của Người bao gồm cả lý luận và thực tiễn, gắn liền cuộc đời với sự nghiệp, thống 
nhất giữa Tư tưởng - Đạo đức và Phong cách của Người. Hồ Chí Minh còn là bậc 

thầy về phương pháp và suốt đời chú trọng thực hành. Người để lại cho chúng ta 
những chỉ dẫn vô cùng quý giá về phương pháp, dùng phương pháp khoa học để 

phân tích các mối quan hệ - với tự mình, với người khác, với công việc, với tổ 
chức và đoàn thể… mà quan trọng nhất là quan hệ với nhân dân. Phải hiểu dân để 

tin dân. Thấy vai trò của dân để trọng dân, đồng thời trọng pháp. Thương dân là 
tình cảm đạo đức cách mạng trong sáng của mỗi người cán bộ đảng viên đã tự 

nguyện làm đầy tớ trung thành, công bộc tận tụy của dân nên sống gần dân, không 
bao giờ xa dân và làm việc vì dân, làm điều lợi cho dân, tránh điều hại tới dân. 

Muốn vậy, phải có động cơ, mục đích sống đúng đắn, cao thượng, lời nói đi đôi 
với việc làm, nói ít làm nhiều, đã nói thì phải làm, đã hứa thì phải thực hiện bằng 

được lời đã hứa để vì dân, để dân tin. Những chỉ dẫn như thế của Hồ Chí Minh 
vừa là tư tưởng vừa là phương pháp, hết sức giản dị mà mang tầm kinh điển. Mặt 

khác, phương pháp Hồ Chí Minh phản ánh và biểu hiện phong cách của Người. 
Đó là sự kết tinh, chung đúc cả tư tưởng lẫn phương pháp, đặc biệt là đạo đức và 

tấm gương đạo đức luôn tỏa sáng của Người trong Đảng, trong Dân, trong mọi thế 
hệ người Việt Nam cũng như trong tấm lòng bầu bạn quốc tế. 

Phải bắt đầu từ một nhận thức, một quan niệm khoa học như vậy về Hồ Chí 
Minh, về tư tưởng và di sản của Người để việc học tập và làm theo Người dựa trên 

một tiền đề phương pháp luận đúng. Đó là không tách rời giữa tư tưởng với đạo 
đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu cơ 

không thể tách rời. Có hai điều đáng lưu ý: 
Thứ nhất, nói tư tưởng Hồ Chí Minh là nói tới bộ phận cốt lõi của di sản Hồ 

Chí Minh, nhất là lý luận, thể hiện trực tiếp trong các tác phẩm, văn phẩm của 
Người, không chỉ chính luận mà còn trong các hình thái văn học, văn chương, 

nghệ thuật của Người, bởi Người còn là một nhà thơ lớn, “tâm hồn lộng gió thời 
đại” (Phạm Văn Đồng). Ở đó, tư tưởng của Người không chỉ biểu đạt bằng các 

luận đề mà còn thông qua các hình tượng. Một ví dụ: tập thơ chữ Hán của Người, 
133 bài thơ trong “Nhật ký trong tù” - giờ đây được coi là Bảo vật quốc gia, có rất 

nhiều hình tượng thơ chứa đựng tư tưởng lớn, tầm nhìn xa trông rộng đồng thời 
còn có triết lý nhân sinh, nhất là triết lý đạo đức. Do đó, phải tiếp cận toàn diện và 
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hệ thống các tác phẩm của Người với nhiều hình loại khác nhau để hiểu thấu đáo 

tư tưởng của Người, gắn liền tư tưởng với đạo đức và phong cách. Trong các hình 
loại đó, thư của Người gửi đồng bào cán bộ, chiến sĩ toàn quốc, với mọi đối tượng, 

mọi lứa tuổi trong 24 năm liền Người là nguyên thủ quốc gia (1945 - 1969) là hết 
sức đặc sắc, độc đáo, thấm đẫm tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, thấm đẫm 

chất nhân văn, chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. 
Thứ hai, di sản Hồ Chí Minh, rộng hơn tư tưởng rất nhiều. Đó là toàn bộ 

cuộc đời và sự nghiệp của Người, là hoạt động thực tiễn đa dạng, phong phú, sinh 
động của Người trên cả hai bình diện: trong nước và quốc tế. Người là một con 

người hành động, chú trọng các công việc thực tế và tính thiết thực, hiệu quả. 
Người xa lạ với bệnh hình thức, thói phô trương, bệnh khuôn sáo, giáo điều, sách 

vở. Người kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn, không lý luận suông vô ích 
mà cũng không thực tiễn mù quáng, do thói coi khinh lý luận và chủ nghĩa kinh 

nghiệm mà ra. Trong hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, Người đòi hỏi 
chúng ta theo phương châm “nói ít làm nhiều”, “chủ yếu là hành động”, nhiều khi 

để tự việc làm nói lên tư tưởng. Là nhà tư tưởng Mác xít vĩ đại, nhiều khi Người 
tự biểu hiện mình bằng “triết học vô ngôn” và “thông điệp không lời” tạo ra ảnh 

hưởng rộng lớn và hiệu ứng rất sâu sắc. 
Người quan niệm, lãnh đạo bằng sự gương mẫu là cách lãnh đạo tốt nhất, hợp 

lòng dân nhất, “một tấm gương sống còn quý giá hơn hàng trăm bài diễn văn 
tuyên truyền”. Người suốt đời gần dân, học dân, hỏi dân, để hiểu dân, tin dân, 
trọng dân, để thương dân và vì dân. Chân thành, giản dị, khiêm nhường của 
Người có sức hấp dẫn lớn, cảm động đến muôn người. 

Người nhạy cảm với cái mới, sớm có tư tưởng đổi mới, cách tân, nhất là từ 
khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền. Phải thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn, dựa 
hẳn vào dân mà xây dựng Đảng, ngăn chặn từ xa những biểu hiện suy thoái, ham 
danh, hám lợi, kèn cựa, địa vị, bất minh, bất chính, bất liêm ở những người có 

chức, có quyền nhưng vì sa vào chủ nghĩa cá nhân mà hư hỏng, thoái hóa và tha 
hóa, làm mất lòng tin của dân, làm Đảng suy yếu… Người nghiêm khắc phê phán 

thực trạng đã xảy ra, Người kiên quyết trừng trị những kẻ bất liêm theo luật pháp. 
Vì tôn trọng quyền dân chủ và làm chủ của dân, bảo vệ lợi ích của dân mà suốt đời 

Người đề cao đạo đức liêm chính và luật pháp kỷ cương. Theo Người, phải thẳng 
tay nghiêm trị những kẻ bất liêm tham nhũng, đục khoét của dân vì đó là cái ác lớn 

nhất, làm suy giảm niềm tin của dân, làm hoen ố thanh danh của Đảng và làm suy 
yếu chế độ. Phải bảo vệ cái thiện, mà dân là cái thiện lớn nhất, chỉ làm điều lợi 
cho dân, tránh mọi cái hại tới dân. Hơn ai hết, Hồ Chí Minh phát huy dân chủ 
bằng thực hành dân chủ. Dân chủ phải thực chất, với sức mạnh của thể chế, của 

đạo đức, từ bộ máy công quyền đến trách nhiệm công chức, đặt dưới quyền lực 
của dân, kiểm tra giám sát của dân. Đó là sức mạnh của pháp quyền nhân nghĩa 

đặc trưng bởi tính pháp lý và tính nhân văn, bảo đảm cho dân chủ thực chất, 
không hình thức, càng không bị vi phạm, xâm phạm. Dân chủ còn là một đặc 

trưng nổi bật làm nên phong cách Hồ Chí Minh, một lãnh tụ của dân, gắn bó mật 
thiết với dân, thấu hiểu dân sinh, dân tình, dân ý, dân nguyện. 

Chỉ tính mười năm cuối đời, Hồ Chí Minh có 700 lần đến với dân ở cơ sở, nhất 
là ở nông thôn và tiếp xúc với nông dân, thân thiết, gần gũi, không có khoảng cách. 

Hồ Chí Minh trong lòng dân vô cùng chân thực và cảm động bởi tình thương mến 
dành cho dân và trách nhiệm với dân của Người đã trở thành lẽ sống - niềm tin và 
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hành động của Người, như một nhu cầu văn hóa. Chữ “Dân” có tần số lớn nhất 

trong bảng từ vựng của Người. Yêu nước thương dân - điều thiêng liêng cao cả ấy 
được biểu đạt ngay trong những cái tên mà Người mang trong cuộc đời, trong sự 

sống của Người. Đó là “Ái Quốc - Ái Dân”. Phiên âm tên Người - Hồ Chí Minh, 
theo tiếng Nhật thì như vị Đại sư trụ trì ngôi chùa nổi tiếng “Thanh Thủy Tự” ở cố 

đô Kyôtô, đó là cụ Ônishi, cho biết: Hồ Chí Minh trùng hợp với Bồ Tát - Tri - Dân. 
Biểu tượng văn hóa này cho thấy, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sở 

dĩ cao quý, có sức hấp dẫn và lan tỏa lớn, bởi có nền tảng sức mạnh là nhân dân, bởi 
sức mạnh của lòng từ bi, đức bác ái, bởi thực hành triết lý nhân sinh vô ngã vị tha. 

Thật là một con người minh triết, một cuộc đời minh triết như Hồ Chí Minh để từ 
Người mà nảy sinh những tư tưởng minh triết, đạo đức minh triết và phong cách 

minh triết. Tất cả quy tụ vào một chữ DÂN, thúc đẩy bằng động lực DÂN CHỦ và 
bảo đảm bằng đạo đức trong sáng: Kính trọng, lễ phép với dân, tận tụy phục vụ 
nhân dân nên đứng ngoài vòng danh lợi, tuyệt đối không màng danh lợi. 

Nhận thức đúng tiền đề phương pháp luận như vậy về tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở để hiểu đúng và thực hành tốt những chỉ dẫn 
của Người về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo 

đời sống nhân dân. 
Có thể thấy, toàn bộ chủ đề năm 2019 mà chúng ta học tập và làm theo đều 

xoay quanh chữ Dân, nhân dân, quần chúng, đồng bào như Hồ Chí Minh thường 
nói lúc sinh thời. Cả ba mệnh đề nêu trên có mối liên hệ rất chặt chẽ. 

- Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân thuộc về nhận thức, coi dân là gốc của 
nước, dân là chủ và dân làm chủ. Tôn trọng dân là tôn trọng vai trò chủ thể của 

dân - người chủ xã hội, người sáng tạo ra lịch sử, quyết định sự phát triển, tiến bộ 
của xã hội. Trong tác phẩm “Dân vận” nổi tiếng, viết cách đây đúng 70 năm, Hồ 

Chí Minh đặt dân vào vị trí trung tâm, nhấn mạnh rằng, bao nhiêu lợi ích đều vì 
dân, bao nhiêu quyền cũng thuộc về dân, đều là của dân. Quyền hành và lực lượng 

đều ở trong dân. Dân tổ chức nên đoàn thể (nói về Đảng trong điều kiện Đảng đã 
rút vào hoạt động bí mật từ cuối năm 1945, đến Đại hội II, 1951 Đảng mới tiếp tục 

ra hoạt động công khai), nên chính quyền nhà nước từ Trung ương tới xã, từ xã tới 
Trung ương. Vai trò to lớn và quyết định của dân như vậy nên tôn trọng dân là tôn 

trọng chủ thể gốc của mọi quyền lực, do dân trao phó, ủy quyền cho chúng ta mà 
chúng ta mới có quyền nhưng phải thực hiện quyền được ủy thác để phục vụ dân, 

phục tùng dân, bảo vệ dân - không được biến dân chủ thành “quan” chủ. Muốn 
thế, dân phải kiểm soát được quyền lực, không để xảy ra tình trạng quyền lực bị 

tha hóa, biến dạng. Tôn trọng nhân dân không chỉ là nhận thức, ý thức, không chỉ 
là trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận mà còn là tình cảm, đạo đức đồng thời phải trở 

thành hành động, trong mỗi việc làm, trong ứng xử hàng ngày với dân, từ cơ sở. 
Hiểu rõ điều đó, Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ đảng viên, công chức và mọi 

nhân viên trong bộ máy công quyền: phải là đầy tớ trung thành, công bộc tận tụy 
của dân chứ không được lên mặt ‘quan” cách mạng. 

Trong thư gửi ông Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII gồm 7 tỉnh, từ 
Bắc Giang tới Quảng Yên, năm 1948, Hồ Chí Minh căn dặn rèn luyện tư cách 

người công an cách mạng với sáu điều, chỉ có 51 chữ mà vô cùng sâu sắc. Thực 
hiện tốt sáu điều ấy với sáu mối quan hệ, sáu chuẩn mực không chỉ cần thiết với 

“Công an nhân dân, vì nước quên thân,vì dân phục vụ” mà vào lúc này, hết sức 
cần thiết đối với tất cả mọi người, nhất là khi chúng ta đang ra sức xây dựng, 
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chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, làm cho dân một 

lòng tin tưởng vào Đảng, vào chế độ. 
Sáu điều đó bao gồm: 

“Đối với tự mình, phải cần kiệm liêm chính 
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ 

Đối với Chính phủ (cũng có nghĩa là với Đảng) phải tuyệt đối trung thành 
Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép 

Đối với công việc, phải tận tụy 
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. 

Địch nói ở đây là cả địch ngoại xâm lẫn địch nội xâm, giặc ở trong lòng. 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh từ rất sớm, khi Đảng mới cầm quyền, Đảng phải 

chú trọng đổi mới, tự đổi mới chính mình, để nêu gương thúc đẩy đổi mới xã hội. 
Từ năm 1947, Người đã viết “Sửa đổi lối làm việc”, nhấn mạnh phải sửa chữa 

bằng được các chứng bệnh: chủ quan, hẹp hòi và thói ba hoa. Sâu xa là chủ nghĩa 
cá nhân, “bệnh gốc bệnh mẹ”, đẻ ra trăm thứ bệnh con, những thói hư tật xấu làm 

hư hỏng cán bộ, làm suy yếu Đảng và mất niềm tin của dân chúng. Người đặc biệt 
nhấn mạnh, phải dựa vào dân mà xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể của 

dân. Như vậy, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân là khởi đầu, có tính điều kiện 
để phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân. Tôn trọng nhân dân là tôn 

trọng từng người dân, tôn trọng nhân cách con người, lắng nghe dân, thuyết phục 
dân chứ không ra lệnh, quan cách, cửa quyền, hách dịch. Tiếp dân phải thực chất 

chứ không chiếu lệ, hình thức. Dân vận là cực kỳ quan trọng, không chỉ đối với 
Đảng, đoàn thể mà còn đối với Nhà nước, với các công chức trong bộ máy công 

quyền. Đó là giải pháp hữu hiệu chống quan liêu, xa dân, chống lãng phí, tham ô 
và tham nhũng. Chúng ta đã từng phát động “Năm dân vận chính quyền”, “xây 

dựng văn hóa công sở”, “đạo đức công chức” và “kỷ luật công vụ”… song phải 
nghiêm túc trong thực hiện, trong kiểm tra, đánh giá chứ không hình thức, không 

rơi vào tình trạng hình thức hóa. Muốn vậy phải tôn trọng tiếng nói góp ý, phê 
bình của dân, lấy sự hài lòng của dân làm tiêu chí quan trọng bậc nhất để đánh 
giá hiệu quả công việc và chất lượng cán bộ. 

- Phát huy dân chủ, trước hết là đảm bảo những quyền cơ bản, tự nhiên của 

con người, của công dân, dân chủ của cá nhân và dân chủ của cộng đồng trên cơ sở 
hài hòa về lợi ích, giải quyết hợp lý các quan hệ lợi ích giữa cá nhân - tập thể và xã 

hội. Phát huy dân chủ gắn liền với công bằng và bình đẳng, dân chủ với đoàn kết 
và đồng thuận. Đổi mới có một lực đẩy quan trọng là dân chủ hóa toàn diện các 

lĩnh vực trong đời sống xã hội, trước hết là dân chủ hóa kinh tế và dân chủ hóa 
chính trị để thúc đẩy đổi mới kinh tế đồng bộ với đổi mới chính trị và hệ thống 

chính trị. Với Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ phải làm cho dân chủ, sáng kiến và 
lòng hăng hái của người dân tạo thành sức mạnh để xây dựng nền dân chủ xã hội 

chủ nghĩa, chú trọng xây dựng thể chế, thiết chế bộ máy, con người, chính sách và 
cơ chế để kiến tạo môi trường xã hội dân chủ mà then chốt là nhà nước pháp quyền 

để thực hiện và bảo vệ quyền của nhân dân, gắn liền quyền với nghĩa vụ, lợi ích 
với trách nhiệm. Người từng nói, nhân dân đã có  quyền làm chủ thì cũng phải 

thực hiện nghĩa vụ của người chủ.Trong một chế độ dân chủ, một nước dân chủ thì 
dân là người chủ. Mọi cán bộ đảng viên công chức, từ chủ tịch nước trở xuống đến 

nhân viên thường đều là đầy tớ của dân. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân 
dân, trong thế giới không gì mạnh bằng sức đoàn kết của nhân dân. Dân chủ là của 
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quý báu nhất trên đời của dân nên thực hành dân chủ rộng rãi sẽ là chiếc chìa khóa 

vạn năng để giải quyết mọi nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn. Từ rất sớm, Người 
đã nhận thấy, dân chủ là một trong những động lực cơ bản của phát triển, tiến bộ và 

văn minh. Phát huy dân chủ theo tư tưởng - đạo đức - phong cách của Người phải 
tập trung giải quyết những yêu cầu cấp bách, những lợi ích, nhu cầu thiết thân của 

người dân. Người đòi hỏi ngay từ đầu chính thể cộng hòa dân chủ, phải làm ngay: 
làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có nhà ở, làm cho dân được 

học hành. Giải quyết bốn việc ấy để cho dân được hưởng quyền dân chủ, phát huy 
lòng hăng hái, gây niềm phấn khởi tin tưởng của dân vào kiến thiết chế độ mới. 

Những chỉ dẫn đó dù cách đây đã sáu, bảy thập kỷ vẫn còn luôn luôn mới và 
có ý nghĩa sâu sắc đối với đổi mới hiện nay ở nước ta. Phát huy dân chủ theo Hồ 

Chí Minh phải chú trọng trước hết dân chủ ở trong Đảng để thúc đẩy dân chủ 
trong xã hội, trong đó có thực hành cho đúng nguyên tắc tập trung dân chủ hay 

dân chủ tập trung. 
Vào lúc này, phát huy dân chủ phải đặc biệt đề cao trách nhiệm của cá nhân 

và tổ chức trước nhân dân. Về điều này, Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, nhân dân 
đóng thuế để chính phủ có tiền trả lương cho công chức. Nhận đồng lương là phải 

nhớ lương ấy, tiền ấy từ mồ hôi nước mắt của dân làm ra. Dân nuôi ta. Nếu lười 
biếng, cẩu thả, vô trách nhiệm trong công việc có khác nào chúng ta lừa gạt dân 
chúng. Cho nên, phát huy dân chủ đòi hỏi mỗi người phải có đạo đức. 

- Chăm lo đời sống nhân dân là mục đích, là hướng đích của ý thức tôn trọng 

nhân dân và phát huy dân chủ. Đây là mục đích, là lẽ sống, là khát vọng cả cuộc đời 
của Hồ Chí Minh, cũng là sứ mệnh của Đảng, của mỗi người chúng ta trong phục vụ 

nhân dân. Đời sống của dân bao hàm cả vật chất và tinh thần. Mọi nỗ lực của Hồ Chí 
Minh là làm cho Tổ quốc được độc lập, dân tộc được tự do, nhân dân có cuộc sống 
hạnh phúc, cho nên phải làm cho đời sống vật chất ngày càng tăng, đời sống tinh thần 
ngày một tốt, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ để dân được thụ hưởng hạnh phúc. 

Chăm lo đời sống cho nhân dân đòi hỏi trách nhiệm chính trị cao, đạo đức mẫu mực 
trong sáng và phong cách hành động thiết thực, gần dân, vì dân của mỗi cán bộ đảng 

viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đúng như Người từng nói, 
lãnh đạo bằng sự gương mẫu là cách lãnh đạo tốt nhất, hợp lòng dân nhất. 

Di chúc Hồ Chí Minh, bản văn 1000 từ là kết tinh cao quý tư tưởng - đạo đức 
và phong cách của Người, là một tiêu biểu mẫu mực về ý thức tôn trọng nhân dân, 

phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân của Người, là tấm gương sáng cho 
chúng ta học tập và làm theo suốt đời. Trong Di chúc, Người quan tâm tới mọi việc 

lớn nhỏ, trước mắt và lâu dài, hiện tại và tương lai. Trong trái tim mênh mông tình 
thương yêu nhân dân, Người nhắc tới tất cả mọi người, dường như không sót một 

đối tượng nào. Người căn dặn những điều hệ trọng mà “trước hết nói về Đảng” và 
“đầu tiên là công việc với con người”. Tâm nguyện cuối cùng của Người là xây 

dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Thương dân và suốt 

đời vì dân nên Người dặn “chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, lãng phí thời giờ 
và tiền bạc của nhân dân”. Trách nhiệm cao nhất với dân là Đảng nên Người thiết 

tha mong muốn Đảng phải thật trong sạch, phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong 
Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Dù không có điều gì phải hối hận nhưng 

Người vẫn canh cánh bên lòng một tiếc nuối, đó là một tiếc nuối cao thượng, rằng, 
không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. 



 15 

2. Vận dụng 

Trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, kỷ niệm 50 năm 

Người về cõi vĩnh hằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo 

đời sống nhân dân không chỉ quan trọng mà còn vô cùng cảm động, tạo nên động 

lực tinh thần mạnh mẽ gắn kết Đảng - Nhà nước với nhân dân làm nên khối vững 

chắc, một sức mạnh đồng tâm nhất trí để hành động vì một Việt Nam “dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó cũng là trùng hợp với khát vọng 

của Người, vì Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cho nhân dân, vì một xã hội xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là một xã hội văn hóa cao, một dân tộc Việt Nam thông thái, một 

Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. 

Đó là đường nét khái quát chung định hướng cho sự vận dụng của chúng ta. 

Cụ thể hóa thành những nhiệm vụ và giải pháp, trên từng lĩnh vực hoạt động, 

có thể và cần phải tập trung vào những điểm cốt yếu sau đây: 

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, quáng bá sâu rộng về tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như di sản Hồ Chí Minh nói 

chung, đặc biệt là Di chúc và các tác phẩm Bảo vật quốc gia khác của Người. 

Chúng ta cần phải gìn giữ, phát huy và vận dụng sáng tạo tài sản tinh thần vô giá 

mà Người để lại. 

Đó không chỉ là Quốc bảo mà còn là Pháp bảo, kim chỉ nam hành động của 

chúng ta, là giá trị ở tầm thời đại và là sức sống trường tồn của dân tộc Việt Nam, là 

nguồn sức mạnh tinh thần làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh. Thật sự có ý 

nghĩa bởi sự kiện tròn 70 năm vào năm nay đối với ba tác phẩm quan trọng của 

Người: “Dân vận”, “Đảng ta” và “Cần kiệm liêm chính”, cần phải ra sức học tập, tuyên 

truyền và vận dụng vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cùng với điều đó, kỷ niệm 

50 năm thực hiện Di chúc, kỷ niệm 50 năm tác phẩm lý luận cuối cùng của Người 

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (ngày 03/02/1969) phải 

là những sự kiện quan trọng trong đời sống tinh thần của Đảng, của dân ta. 

- Ra sức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chuyên 

nghiệp của Đảng, trong hệ thống các cấp bộ Đảng trong cả nước theo đúng tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cần đặc biệt chú trọng nghiên cứu và 

vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách dân chủ, phong cách dân 

vận, phong cách ứng xử văn hóa tinh tế, khiêm nhường, bao dung của Người, cung 

cấp những bài học lớn về nhân sinh cho chúng ta noi theo. 

- Tầm quan trọng của chủ đề năm nay cho thấy tác dụng, ý nghĩa rất lâu dài 

của nó. Do đó cần phải tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong mọi tầng lớp nhân 

dân, kể cả đồng bào ta ở nước ngoài để thấm nhuần các giá trị, các bài học thực 

hành lớn của Người: thực hành lý luận trong thực tiễn, tổng kết thực tiễn để phát 

triển lý luận; thực hành dân chủ, dân vận, đoàn kết, nhất là thực hành đạo đức cách 

mạng. Bảo vệ sự trong sáng của tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh đòi hỏi phải đấu 

tranh phản bác mọi sự xuyên tạc của các thế lực thù địch, khẳng định chân lý và 

niềm tin. Giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng và đạo đức cách mạng. 

- Thực hiện tốt quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ đảng viên, nhất là ở đội ngũ cán bộ cấp cao - cấp chiến lược. 
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- Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức, đẩy lùi và tẩy trử tham 

nhũng, khắc phục và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, 

khóa XII quy định trách nhiệm nêu gương theo Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII. 

Đó là cách thiết thực nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng. Niềm tin của 

dân, đó là tài sản tinh thần vô giá của Đảng 

GS.TS Hoàng Chí Bảo 

Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên 

Hội đồng Lý luận Trung ương 

 

Gương người tốt, việc tốt 

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 

1. Uông Bí nhân rộng các điển hình 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được 

các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Uông Bí quan tâm thực hiện. 

Qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những việc làm thiết thực, hiệu quả, 

có lợi cho dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng. 

* Hơn 6 năm qua, cứ đúng 5h15' hằng ngày, tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy 

Điển Uông Bí, người bệnh và người nhà bệnh nhân lại xếp hàng nhận suất cháo 

từ thiện do các tình nguyện viên của Chi hội Chữ thập đỏ (CTĐ) khu 6, phường 

Thanh Sơn trao. Việc làm này xuất phát từ suy nghĩ và cách làm của bà Đặng Thị 

Hảo, Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội CTĐ khu 6 với 

mong muốn giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. 

Ban đầu, nồi cháo chỉ được phát 1 lần/tuần, khoảng hơn 100 suất. Sau nhận 

thấy còn nhiều bệnh nhân nghèo và người nhà của họ mong muốn được nhận 

suất cháo nhân đạo, bà Hảo đã cùng các tình nguyện viên kết nối với các tổ chức, 

cá nhân có tấm lòng hảo tâm hỗ trợ kinh phí để tăng số ngày phát cháo và số suất 

cháo; hiện khoảng 700 suất cháo/ngày. Từ năm 2013 đến nay, mô hình đã phát 

gần 520.000 suất cháo, tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Hiện mô hình vẫn phát triển 

tốt, được nhiều người khen ngợi. 

Bệnh nhân Trần Thị Chung (khu Thuận Thành, phường Đông Mai, TX 

Quảng Yên), đang điều trị tại khoa Phẫu trị - Xạ trị và y học hạt nhân (Bệnh 

viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí) xúc động nói: "2 tháng nằm viện điều trị, 

hầu như sáng nào tôi cũng dậy sớm để nhận suất cháo nhân đạo. Chúng tôi rất 

cảm kích khi thấy ngày nào bà Hảo và các tình nguyện viên cũng chia từng suất 

cháo, tận tình phát cho từng người, ưu tiên người bệnh tuổi cao, sức khỏe yếu 

hơn. Đây thực sự là hành động rất ý nghĩa đối với những bệnh nhân, nhất là 

những người phải điều trị trường kỳ. Những suất cháo đó giúp người bệnh 

chúng tôi vơi bớt khó khăn; đồng thời là nguồn động viên để người bệnh có 

thêm sức khỏe chống chọi lại với bệnh tật". 

Bên cạnh thực hiện mô hình “Nồi cháo nhân đạo”, bà Hảo còn là cầu nối 

giữa các nhà hảo tâm cùng với Bệnh viện tổ chức phát quà cho bệnh nhân khó 

khăn nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi, dịp Tết Nguyên đán. Riêng năm 2017 và năm 
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2018, Chi hội đã phối hợp tổ chức phát quà cho gần 300 lượt bệnh nhân, trị giá 

trên 77 triệu động. Việc làm của Chi hội đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt 

đẹp, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ. 

* Phường Phương Nam hiện có sự đổi thay rõ rệt về diện mạo đô thị. Các 

tuyến đường ở các khu Hợp Thành, Bạch Đằng 1, Bạch Đằng 2, đường liên 

huyện Uông Bí - Đông Triều ở khu Hiệp Thanh được mở rộng, bê tông hóa, sạch 

sẽ, khang trang, giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn... Kết quả đó là nhờ có 

sự đồng thuận của người dân thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân hiến đất làm đường của chính quyền phường, chi bộ, ban công tác mặt trận, 

đoàn thể các khu phố. 

Anh Bùi Quốc Thoàn, Phó Chủ tịch HĐND phường cho biết: Ban đầu, phát 

động phong trào cũng gặp khó khăn, bởi việc hiến hàng chục, hàng trăm mét 

vuông đất không phải là chuyện nhỏ. Tổ vận động của khu, của phường kiên trì đi 

từng ngõ, gõ từng nhà, giải thích cho các hộ dân hiểu lợi ích thiết thực của tuyến 

đường trong giao thông, giao thương. Các chi bộ, đoàn thể khu phố cũng tích cực 

vào cuộc vận động các hộ dân hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp ngày 

công lao động để làm đường giao thông, tạo bộ mặt khang trang từng khu dân cư. 

Gia đình bà Khúc Bạch Dương (khu Bạch Đằng 1) là một trong những hộ đầu tiên 

hiến đất làm đường, bởi mong muốn có một con đường rộng rãi, khang trang, 

thuận tiện cho việc đi lại, con cháu học hành. Gia đình bà đã hiến trên 

1.000m2 đất cùng nhiều cây hoa màu, tháo dỡ cổng, tường rào để làm đường giao 

thông. Bà còn cùng gia đình và đoàn thể trong khu đến từng nhà vận động người 

dân ủng hộ chủ trương hiến đất làm đường của địa phương. Bà Dương phấn khởi 

cho biết: "Từ khi đường được mở rộng và đổ bê tông, người dân đi làm, các cháu 

nhỏ đi học rất thuận lợi, sạch sẽ, nhất là trong những ngày mưa gió". 

Hiệu quả từ phong trào hiến đất làm đường đã mở ra cho người dân phường 

Phương Nam cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Với những giá trị tốt đẹp được lan tỏa, phường Phương Nam và bà Đặng Thị 

Hảo là 02 trong nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của Uông Bí được tỉnh khen thưởng 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. 

Những tấm gương điển hình này đã khắc họa rõ thêm những việc làm cụ thể, thiết 

thực, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động, trở thành việc làm thường 

xuyên, tự nguyện, tự giác hằng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố 

trong học và làm theo Bác thời gian qua. Những tấm gương ấy đã góp phần nhân 

lên cái tốt, cái đẹp trong cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo 

của Đảng, chính quyền, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Năm 2019, TP Uông Bí tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua 

yêu nước của các cấp, các ngành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, 

cơ quan, đơn vị; biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến học 

và làm theo Bác; từ đó, nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng. 

2. Cải cách hành chính - Cách làm của phường Phương Đông 

Cải cách hành chính được phường Phương Đông xác định là một trong những 

giải pháp căn bản, lâu dài nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, nhân dân phường đã triển 

khai nhiều cách làm, giải pháp hiệu quả, nỗ lực cải thiện chất lượng, hiệu quả. 
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Tại bộ phận nhận, trả kết quả thủ tục hành chính của phường, 100% số hồ sơ, 

thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trước hạn, đúng hạn;  không có hồ 

sơ quá hạn. Hiện, UBND phường đưa vào thực hiện 94 thủ tục hành chính thuộc 

24 lĩnh vực; rà soát, cập nhật 100% bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính và 

công bố trên chính quyền điện tử. Trong đó, 66/94 thủ tục đăng ký dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3; 57/94 thủ tục đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 

43/94 thủ tục hành chính thực hiện chuyển trả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, thống kê, đề nghị cấp có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung và được niêm yết công khai, tạo thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp đến giao dịch. Tính đến hết ngày 15/4/2019, UBND phường Phương 

Đông đã tiếp nhận tổng số 3328 hồ sơ, trong đó 95% số hồ sơ giải quyết trước hạn; 

không có hồ sơ quá hạn. UBND phường cũng đã tiếp nhận tổng số 171 phiếu trưng 

cầu ý kiến đánh giá chung về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. Trong đó 

100% phiếu đánh giá rất hài lòng, không có phiếu đánh giá không hài lòng. 

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành 

chính, trong quý I năm 2019, bộ phận Văn hóa - Thông tin phường đã xây dựng 10 

tin, bài, tổ chức 10 lượt phát thanh về công tác cải cách hành chính; thường xuyên 

đăng tải các thông tin, nội dung tuyên truyền và các văn bản chỉ đạo, điều hành 

của UBND Thành phố, UBND phường về công tác cải cách hành chính, kịp thời 

rà soát, cập nhật các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ý kiến của người dân về cải 

cách hành chính, các thủ tục hành chính mới ban hành cũng như thông tin dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Hoạt động của cơ quan UBND phường cũng có nhiều đổi mới. Việc phân 

công, phân nhiệm được thực hiện cụ thể, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của 

từng cán bộ, hiệu quả công việc ngày một được nâng lên; trình độ chuyên môn đội 

ngũ cán bộ, công chức ngày được nâng cao và chuẩn hóa theo quy định; công nghệ 

thông tin được ứng dụng trong giải quyết công việc. Tận dụng và phát huy tiện ích 

của mạng xã hội, phường đã thành lập và duy trì hoạt động 03 nhóm Zalo để điều 

hành công việc, gồm: nhóm Zalo của cơ quan UBND phường, nhóm Zalo kết nối 

với các thôn khu dân cư, nhóm Zalo báo cáo tình hình vi phạm trật tự trên địa bàn. 

Việc triển khai các nhiệm vụ công tác, tình hình cơ sở, thông báo nội dung công 

việc, lịch họp, lịch công tác đều được cập nhật trên các Zalo nhóm đã giúp rút ngắn 

thời gian, đảm bảo tiến độ công việc. Đồng thời thông qua Zalo cũng giúp lãnh đạo 

UBND phường nằm bắt, cập nhật, trao đổi thông tin 2 chiều giữa phường và cơ sở, 

kịp thời xử lý những tình huống phát sinh; đồng thời giúp nhân dân nhanh chóng 

nắm bắt thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, nhiệm vụ chủ đề công tác 

năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn phường. 

Trong thời gian tới, phường Phương Đông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 

công chức và nhân dân trong thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao 

chất lượng quản trị, hành chính công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ. 

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung kịp thời, niêm yết công khai, đầy đủ các 

thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; lấy ý kiến đánh giá của 

người dân, tổ chức về mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC tại UBND phường. 
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NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 
1. Các hình thức thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị năm 2019 
Nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng 

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương đã đề ra 
các hình thức tuyên truyền tại Kế hoạch số 205-KH/BTCTW ngày 12/4/2019 gồm: 

Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 
- Xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, tổ chức các chuyên đề, bài 

viết, phóng sự có chiều sâu với nhiều thể loại phong phú theo Đề cương thông tin, 
tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 (ban 
hành kèm theo Kế hoạch này) để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tổ chức tọa đàm, diễn đàn trao đổi trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, nhất là trên các đài phát thanh, truyền hình; mời các chuyên gia, người am 
hiểu sâu, có uy tín về từng lĩnh vực để trao đổi, làm rõ và giới thiệu những nội 
dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được cán bộ, đảng 
viên và nhân dân quan tâm. 

Tổ chức các cuộc thi sáng tác ở các ngành, địa phương về chủ đề công tác 
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

Một là, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng tốt gửi tham dự Giải báo chí 
toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019. 

Hai là, tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học - nghệ thuật, tác phẩm báo chí 
về những nội dung thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị. 

Kết hợp thông tin, tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền 
viên, tài liệu sinh hoạt chi bộ 

- Thông tin, tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên: 
Định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu, các địa phương cung cấp thông tin trung 
thực, khách quan để tiến hành thông tin, tuyên truyền qua hệ thống báo cáo 
viên, tuyên truyền viên. 

- Thông tin, tuyên truyền qua tài liệu sinh hoạt chi bộ: Tỉnh ủy, Thành ủy, các 
tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổng hợp thông tin qua báo cáo chuyên đề hoặc thông 
tin trên báo chí để đưa vào tài liệu sinh hoạt chi bộ cung cấp thông tin về xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng. 

2. 7 điểm mới đáng chú ý của Quy chế thi THPT quốc gia 2019 theo 
Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi 
THPT quốc gia 

(1)- Đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 
Tại Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT, trong năm nay, nội dung đề thi vẫn sẽ 

nằm trong chương trình THPT nhưng sẽ chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. 
(2)- Thí sinh tự do, GDTX thi chung với thí sinh lớp 12 
Thí sinh tự do, thí sinh GDTX được bố trí dự thi tại một số điểm thi cùng với 

thí sinh giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi và do Giám đốc 
Sở GDĐT quyết định. 

Trước đây, thí sinh tự do được xếp phòng thi riêng ở một hoặc một số điểm 
thi do Giám đốc Sở GDĐT quyết định và thí sinh GDTX được bố trí phòng thi 
riêng khi dự thi bài thi khoa học xã hội. 
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(3)- Quy định chặt hơn về bảo quản đề thi, bài thi 
Tránh những sai phạm nghiêm trọng xảy ra như năm 2018, Quy chế thi 

THPT quốc gia 2019 siết chặt hơn quy định về việc bảo quản, sử dụng đề thi, bài 
thi tại Điểm thi. 

- Đề thi và bài thi phải được bảo quản trong tủ riêng biệt, có khóa và niêm 
phong. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của công an và những người ký 
nhãn niêm phong. 

- Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt 
động tại phòng 24 giờ/ngày, có ít nhất 01 công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và 01 cán 
bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi của trường đại học, cao đẳng thường trực đêm tại phòng. 

(4)- Các trường đại học chủ trì chấm bài thi trắc nghiệm 
Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cho các trường ĐH chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc 

nghiệm tại các Hội đồng thi. Sở GDĐT địa phương chuẩn bị các điều kiện cơ sở 
vật chất, tài chính, hệ thống máy tính, máy quét ảnh… 

Người có người thân dự thi trong năm tổ chức kỳ thi không tham gia Ban 
chấm thi trắc nghiệm tại địa phương có người than dự thi. 

(5)- Cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có bằng trung cấp nghề 
Theo Quy chế năm 2019, học sinh THPT, học viên GDTX có giấy chứng 

nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp do Sở GDĐT, các trường dạy nghề cấp tong 
thời gian học THPT thì được cộng điểm như sau: 

- Cộng 02 điểm nếu xếp loại giỏi với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và 
giỏi đối với bằng trung cấp. 

- Cộng 1,5 điểm nếu xếp loại khá với Giấy chứng nhận nghề, loại khá và 
trung bình khá với bằng trung cấp. 

- Cộng 01 điểm nếu xếp loại trung bình. 
(6)- Thay đổi công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 
Năm nay, điểm xét tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh THPT được tính 

theo công thức sau: 

 
 

(7)- Thu hồi giấy chứng nhận kết quả thi trước phúc khảo 
Từ năm nay, các thí sinh có điểm thi thay đổi sau khi phúc khảo thì được cấp 

Giấy chứng nhận kết quả thi mới; Giấy chứng nhận kết quả thi trước phúc khảo 
được thu hồi và tiêu hủy. 

 

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY 
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