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NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

CỦA CÁC CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN THÁNG 8/2018 

 

1. Tiếp tục bám sát Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 

08-NQ/TU của Thành ủy; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên và của 

Thành ủy để triển khai thực hiện. Tuyên truyền, định hướng trong cán bộ, đảng 

viên và nhân dân về dự thảo “Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” và “Luật 

An ninh mạng”, công tác đảm bảo an ninh trật tự, các ngày kỷ niệm trong tháng. 

2. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tập trung giải pháp phát triển đảng 

viên mới theo kế hoạch đề ra; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng đảm bảo theo 

đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung 

ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.   

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, 

đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện tốt lề lối, tác phong thi hành công vụ; xây 

dựng văn hóa, văn minh công sở. 

4. Chỉ đạo nhân dân tập trung gieo cấy, chăm sóc vụ Hè - Thu 2018; chú 

trọng phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; đảm bảo tốt công tác thủy 

lợi, bổ sung các phương án phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; quản lý, bảo 

vệ rừng và phòng, chống cháy rừng, đặc biệt là khu vực rừng Quốc gia Yên Tử.  

5. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung chủ đề công tác năm; tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, xây dựng, trật tự đô thị. Kiểm 

tra, kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, vi 

phạm trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Duy trì các biện pháp quyết liệt không 

để xảy ra việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển than trái phép trên địa bàn.  

6. Thực hiện tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao và công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Chỉ đạo tổng kết hoạt động 

quản lý học sinh hè năm 2018 và bàn giao học sinh về các trường; làm tốt công tác 

chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ khai giảng năm học mới 2018 - 2019.  

7. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự địa phương, duy trì 

nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu. Tập trung nắm tình hình công 
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tác tôn giáo, dân tộc, vấn đề ô nhiễm mỗi trường và diễn biến tư tưởng của nhân 

dân, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại 

tội phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông; quản lý tốt các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn. 

 

TIN HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN NỔI BẬT 

 

1. Hội nghị toàn quốc quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 

Ngày 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt 

các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ, cải cách 

chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Hội nghị được 

truyền trực tuyến tới các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính 

trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành 

Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của 

Đảng đã đề ra; đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa 

cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước; tác 

động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và nhân dân. Do vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để đội ngũ 

cán bộ chủ chốt các cấp hiểu, nhận thức đúng về nghị quyết mà còn giúp có thêm 

kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và 

nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai, thực hiện nghị quyết tại địa 

phương, đơn vị mình thời gian tới.  

Tiếp đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 

ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 

26-NQ/TW về “Tập trung 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”. 

Chiều cùng ngày, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 

28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy 

viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 

27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp". 

2. Thường trực Thành ủy giao ban với cán bộ thôn, khu kỳ giữa năm 

Ngày 6-7, tại Trung tâm tổ chức hội nghị thành phố, Thường trực Thành ủy 

tổ chức hội nghị giao ban kỳ 6 tháng đầu năm với trưởng thôn, khu; trưởng ban 

công tác mặt trận các thôn, khu dân cư trên địa bàn thành phố. 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh về phát huy vai trò của bí thư chi 

bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, khu phố trong công 

tác dân vận; bám sát chủ đề công tác năm và thực hiện Năm dân vận chính quyền, 

ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính 

trị tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân. Cấp ủy xã, phường đã chủ 

động tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ với lãnh đạo thôn, khu dân cư nhằm 

thông tin tình hình chung cũng như kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội của địa 

phương; đồng thời, lắng nghe ý kiến của các đại biểu phản ánh những vấn đề nhân 



 3 

dân quan tâm. Nhiều ý kiến phản ánh của người dân đã được tiếp thu và trả lời 

ngay tại hội nghị hoặc gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Cao Hải, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận 

Thành ủy, Chủ tịch MTTQ thành phố đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị của nhân 

dân liên quan đến các vấn đề như: môi trường, nông nghiệp, giải phóng mặt bằng, 

chất lượng một số tuyến đường  cũng như hệ thống chiếu sáng nội thị... 

Hội nghị tiếp nhận 08 ý kiến từ các đại biểu, liên quan đến các vấn đề: xây, 

sửa nhà văn hóa thôn, khu; ô nhiễm môi trường từ các nhà máy, khu xử lý rác thải; 

công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè; việc dạy thêm, 

học thêm; vấn đề nước sinh hoạt; công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống 

đuối nước... Đồng thời các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong công 

tác vận động quần chúng nhân dân ở thôn, khu dân cư... 

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, 

Chủ  tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội trên địa bàn thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Vốn đầu tư xã hội 

tăng, thu ngân sách đạt cao so với cùng kỳ; gia tăng giá trị sản xuất thương mại, 

dịch vụ; an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội tiếp tục ổn định. Có được kết quả đó một phần đóng góp không nhỏ từ đội 

ngũ cán bộ tại 101 thôn, khu trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư 

Thành ủy cũng lưu ý về một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay trong thời gian 

tới. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ thôn, khu cần nắm vững các chủ trương của cấp trên 

cùng thực tế tại địa phương, vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ.  

3. Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Uông Bí khóa XIX 

Ngày 18-7, tại Trung tâm tổ chức hội nghị, HĐND thành phố khóa XIX, 

nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 7. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 

nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH trên địa bàn 6 tháng 

đầu năm, thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng về phát 

triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm. 

Phiên làm việc đầu tiên, Kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế - 

xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 6 tháng đầu năm; 

thông qua các báo cáo giám sát của HĐND thành phố về kết quả trả lời ý kiến, 

kiến nghị của cử tri; báo cáo thực hiện chính sách tín dụng của phòng giao dịch 

Ngân hàng chính sách xã hội với đối tượng chính sách. Đồng thời, nghe báo cáo 

của MTTQ thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền; các báo cáo và 

tờ trình của phòng Tài chính - Kế hoạch về thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng.  

Trong buổi chiều ngày làm việc thứ nhất, HĐND thành phố khóa XIX đã 

nghe Ban Pháp chế trình bày báo cáo về việc chấp hành các quy định của pháp 

luật trong quản lý phòng, chống cháy nổ điểm kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng 

trên địa bàn; thẩm tra báo cáo của UBND, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm. Tiếp đó, Ban 

Kinh tế - Xã hội trình bày tóm tắt các báo cáo thẩm tra liên quan đến công tác 

quản lý nhà nước về hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập 

trên địa bàn thành phố; về bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020; đầu tư xây dựng đường Trần Hưng Đạo kéo dài đấu nối với 

đường tránh phía Nam thành phố; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng 
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cuối năm; phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết 

toán chi ngân sách địa phương  năm 2017; danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 

2018, phục vụ kế hoạch đầu tư năm 2019. 

Trong ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XIX tiến 

hành thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời thông qua 

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng cuối năm 

2018. Theo đó, HĐND thành phố thống nhất không điều chỉnh các chỉ tiêu Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đề ra và quyết nghị 09 nhóm nhiệm 

vụ, giải pháp, đó là: (1)- Tập trung phát triển kinh tế; (2)- Tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược; (3)- Cải thiện môi trường đầu tư, khuyến 

khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; (4)- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, 

điều hành thu - chi ngân sách; (5)- Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã 

hội; (6)- Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên; (7)- Thực 

hiện chủ đề công tác năm 2018 về chỉnh trang đô thị, giải quyết khiếu nại tố cáo và 

bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; (8)- Bảo đảm quốc phòng - an 

ninh và cải cách tư pháp; (9)- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự 

đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018. 

Sau 02 ngày làm việc trách nhiệm, khẩn trương, đổi mới và hiệu quả, kỳ họp 

thứ 7 HĐND thành phố khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. 

4. Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 

6 tháng đầu năm, công tác CCHC tiếp tục được UBND thành phố quan tâm, 

chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hoá bộ thủ tục, kịp thời cập nhật, 

sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp; chất lượng ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật được nâng lên; thủ tục hành chính được niêm yết công 

khai, đầy đủ bằng các hình thức thiết thực, thích hợp; việc giải quyết các chế độ, 

chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện đúng, kịp thời.  

UBND thành phố thường xuyên quan tâm rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo 

hướng tinh gọn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; 

áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cao theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Hiện, 100% 

các văn bản đi, đến, các nội dung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của các phòng, đơn vị 

được chuyển qua hòm thư công vụ; 100% CBCCVC sử dụng hòm thư công vụ. 

Tính đến ngày 25-5, Trung tâm HCC thành phố tiếp tục giải quyết 447 hồ sơ, 

tiếp nhận mới tổng số 14.958 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, đã giải quyết được 14.957 

hồ sơ, 448 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Trong đó, thực hiện tiếp nhận và 

trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính viễn thông 3.251 hồ sơ; thu xử phạt vi 

phạm hành chính giao thông 698 hồ sơ; thu thuế lĩnh vực đất đai và xây dựng là 

1.105 hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường tiếp nhận tổng số 17.278 

hồ sơ thuộc các lĩnh vực, trong đó giải quyết được 17.157 hồ sơ, 121 hồ sơ đang 

trong thời hạn giải quyết. 

Để nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, trong thời gian qua, các 

cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai 

thực hiện các chỉ thị, chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy, Thành ủy; làm tốt 

công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

công chức và nhân dân về CCHC, tăng cường chất lượng quản trị và hành chính 

công; thực hiện tốt việc tổ chức các cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa người dân với chính 

quyền; lắng nghe, giải quyết ý kiến phản ánh, kiến nghị, đóng góp của người dân.  
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5. Thành phố đổi mới cách thức hỗ trợ doanh nghiệp 

Thời gian qua, TP Uông Bí đã triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả đồng 

hành cùng doanh nghiệp, được doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.  

Là chương trình định kỳ mỗi tháng 1 lần, các buổi gặp gỡ Cafe doanh nhân 

của thành phố được triển khai nghiêm túc, qua đó kịp thời giải đáp, xử lý triệt để, 

đưa ra những quyết sách dứt điểm cho từng vụ việc, kiến nghị của doanh nghiệp. 

Có thể thấy, cùng với chủ trương đa dạng hóa loại hình du lịch, việc làm tuyến 

đường quanh hồ Yên Trung, cải tạo và làm cầu ngắm cảnh tại Lựng Xanh đã thu hút 

nhiều doanh nghiệp đầu tư về dịch vụ du lịch. Doanh nghiệp Thế Anh hình thành ý 

tưởng xây dựng cánh đồng hoa quy mô nhỏ; Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đề 

xuất nghiên cứu triển khai Dự án khu du lịch trải nghiệm thưởng ngoạn cánh đồng 

hoa, tinh chế dược liệu, thưởng thức văn hóa người Dao tại xã Thượng Yên Công; 

Công ty TNHH Thanh Thảo mạnh dạn triển khai đầu tư chợ cảnh du lịch trên cơ sở 

một phần chợ Yên Thanh hiện nay; từ đề án nhân đàn gà ri vàng rơm, doanh nghiệp 

Trang Gia Viên đã đề xuất ý tưởng đầu tư nhà hàng chuyên phục vụ các món gà… 

Điều đáng nói, ý tưởng đầu tư của doanh nghiệp đều đã được thành phố quan tâm, 

khuyến khích bằng những cách làm cụ thể, hiệu quả thông qua cơ chế hỗ trợ về mặt 

bằng, thủ tục hành chính, quy hoạch, nhân, vật lực, kinh nghiệm triển khai. 

Riêng đối với Dự án chợ cảnh của Công ty TNHH Thanh Thảo, thành phố đã 

cùng doanh nghiệp trực tiếp làm việc với Ban Quản lý chợ Hàng (TP Hải Phòng) 

để tham khảo, học tập cách làm về xây dựng, quản lý, điều hành hoạt động kinh 

doanh, thu hút khách du lịch tại chợ; kết nối với đơn vị lữ hành Saigontourist để 

nghe tham góp ý tưởng tổ chức hoạt động tại chợ phiên du lịch... Do vậy đến thời 

điểm này, Thanh Thảo đang đẩy nhanh được tiến độ thi công chợ, chuẩn bị về mô 

hình quản lý, sẵn sàng đưa vào hoạt động mô hình chợ phiên du lịch đầu tiên của 

Quảng Ninh trong dịp đầu tháng 9 tới. 

Từ sự gần gũi, tin tưởng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của TP Uông Bí đã tạo 

ra sự khích lệ, động viên cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phát triển. Theo báo cáo 

trong 6 tháng qua, trên 600 doanh nghiệp của thành phố đều hoạt động ổn định, tổng 

vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2.600 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ; tỷ lệ doanh 

nghiệp thành lập mới đạt trên 10%..., tạo tiền đề để bứt phá những tháng cuối năm. 

6. Thành phố quản lý hiệu quả hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản 

Uông Bí là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản than, cát, đá, sỏi 

phong phú, trữ lượng lớn, phân bố trên diện rộng, do đó công tác quản lý nhà nước 

về hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn luôn được cấp uỷ, chính 

quyền, các ngành chức năng thành phố quan tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ. 

Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/1/2014 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai 

thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh”, UBND thành 

phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị ngành Than trong quản lý tài nguyên than 

và bảo vệ môi trường, không để xảy ra “điểm nóng” hoạt động khai thác tài nguyên 

khoáng sản. Đồng thời phối hợp với các địa phương giáp ranh để xác định rõ ranh 

giới và trách nhiệm quản lý tài nguyên than; tiếp tục duy trì hoạt động, kiện toàn 

lực lượng của các trạm kiểm soát liên ngành tại phường Bắc Sơn, xã Thượng Yên 

Công; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng phong trào toàn dân tham gia 

phòng, chống khai thác than trái phép; thành lập các đường dây nóng, địa điểm tiếp 
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nhận các thông tin tố giác tội phạm, các hành vi khai thác, vận chuyển than trái 

phép của người dân; chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan tăng cường công tác quản lý 

hoạt động khoáng sản, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước 

thành phố nếu để xảy ra vi phạm mà không kịp thời phát hiện, xử lý. 

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhiều vụ việc liên quan đến 

hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn 

thành phố đã nhanh chóng được phát hiện, xử lý. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó 

Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian 

tới, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm tra, phát hiện và 

triệt phá các hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than, cát, đất, đá, sỏi trái phép, 

trong đó riêng đối với tài nguyên than sẽ triển khai cả trong và ngoài ranh giới mỏ. 

7. Uông Bí công bố hoạt động nuôi thả chim bồ câu hòa bình tại Quảng 

trường 25/2 

Thiết thực hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2018, ngày 15/7, thành phố tổ 

chức chương trình công bố hoạt động nuôi thả chim bồ câu hòa bình tại Quảng 

trường 25/2. Đây là hoạt động văn hóa độc đáo góp phần xây dựng hình ảnh thành 

phố Uông Bí văn minh, hiện đại, nơi đáng đến, đáng sống và đáng nhớ. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó 

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Uông Bí là vùng đất được lịch sử và thiên 

nhiên ban tặng nhiều di tích, danh lam thắng cảnh. Những năm qua, Uông Bí đã đẩy 

mạnh các nguồn lực đầu tư phát triển ngành du lịch, trong đó, công trình Quảng 

trường 25/2 tại trung tâm thành phố đã trở thành điểm nhấn về kiến trúc đô thị, một 

thiết chế văn hóa quy mô lớn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục 

thể thao và giao lưu văn hóa của nhân dân, thu hút khách tham quan. Việc nuôi thả 

chim bồ câu hòa bình tại quảng trường là một sản phẩm du lịch mới, nhằm tạo cảnh 

quan thanh bình, gần gũi với thiên nhiên, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố 

thanh lịch, thân thiện với du khách. Bên cạnh việc trồng cây xanh và lắp đặt các 

thiết bị thể dục ngoài trời thời gian vừa qua, đây cũng là một hoạt động quan trọng 

hoàn thiện cảnh quan khu vực quảng trường theo hướng đồng bộ, hiện đại.  

8. Doanh nghiệp chung tay phát triển thành phố 

Uông Bí hiện có hơn 600 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số lao động 

trên 40.000 người. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, các doanh 

nghiệp chịu không ít bất lợi. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của mỗi doanh nghiệp, cộng 

đồng doanh nghiệp Uông Bí vẫn đang ngày một phát triển lớn mạnh và luôn luôn 

đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố. 

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã tích cực tham gia ủng hộ, thực 

hiện kế hoạch trồng 1 triệu cây hoa giấy tại các tuyến đường, trụ sở làm việc của 

các cơ quan, đơn vị, trường học do UBND thành phố phát động. Đặc biệt, mô hình 

khuyến khích học tập bằng học bổng, tạo điều kiện việc làm cho các sinh viên là 

người Uông Bí có thành tích xuất sắc tại các trường đại học, cao đẳng của Công ty 

điện tử Minh Cường đang rất được thành phố hoan nghênh và khuyến khích nhân 

rộng ra trên toàn địa bàn... 

Bên cạnh đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ đầu 

tư công trình Quảng trường 25/2 với giá trị đầu tư 40 tỷ đồng; Công ty CP Thông 

Quảng Ninh hỗ trợ cây giống và công chăm sóc cho 40ha trồng thông trên địa bàn 

thành phố; Công ty Cơ khí Uông Bí ủng hộ 12 bộ dụng cụ tập thể dục thể thao tại 
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Quảng trường 25/2 và 11 xã, phường; Công ty CP Phát triển Tùng Lâm hỗ trợ làm 

nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn cho người dân ở xã Thượng Yên Công; Nhà máy Cơ 

khí Quang Trung hỗ trợ kinh phí chỉnh trang đảo giao thông ngã 3 đường 10; 

Công ty Sen Vàng ủng hộ màn hình Led khổ lớn tại ngã ba Yên Thanh; CLB 

doanh nghiệp trẻ Uông Bí đã phát động các hội viên đóng góp để tài trợ hoạt động 

vẽ tranh tường của thanh niên thành phố nhằm làm đẹp các khu dân cư... 

Trong thời gian tới, Hội doanh nghiệp thành phố sẽ chỉ đạo các hội viên, các 

doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng thành phố duy trì các hoạt động 

chỉnh trang đô thị, đặc biệt tại các tuyến phố mẫu trên địa bàn phường Quang 

Trung và 02 cửa ngõ ra vào thành phố; tiếp tục thực hiện chủ trương mở rộng 

không gian đô thị, thu hút các nhà đầu tư. 

9. Thông tin từ cơ sở 

9.1. Phường Thanh Sơn: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công 

Ngày 12-7, UBND phường Thanh Sơn phối hợp với Phòng khám Đa khoa 

Đông Đô Uông Bí tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn 

phí cho 180 đối tượng người có công trên địa bàn. 

Trong chương trình, mẹ Việt Nam anh hùng; thương, bệnh binh, thân nhân liệt 

sỹ và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ 

trợ cấp ưu đãi hàng tháng đã được bác sỹ thăm khám tổng quát sức khỏe, như: xét 

nghiệm máu, siêu âm ổ bụng, khám tai mũi họng, răng hàm mặt, cơ xương khớp… 

Nhân dịp này, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cũng trao tặng 180 

suất quà cho các thương binh nặng, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đến khám bệnh… 

Toàn bộ kinh phí cho công tác khám bệnh đợt này là 108 triệu đồng. Đây là 

hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, 

đoàn thể và nhân dân phường Thanh Sơn đối với người có công, góp phần thực 

hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. 

9.2. “Lễ hội xuống đồng” xã Điền Công năm 2018 

Ngày 13-7, tại Đình Đền Công, xã Điền Công tổ chức “Lễ hội xuống đồng” 

năm 2018.  

Xuất phát từ tục làm “Lễ Hạ Điền” và “Lễ Thượng Điền” của cư dân trên đảo 

Hà Nam, thị xã Quảng Yên, lễ hội được tổ chức vào dịp tháng 6 âm lịch, trước khi 

bước vào cấy vụ Mùa. Đây là lễ hội truyền thống nhằm biểu thị lòng biết ơn của 

người dân đối với các vị Thần Nông và Thành Hoàng làng đã phù hộ cho mùa màng 

tốt tươi. Tại lễ hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút người dân 

tham gia như: Nghi lễ tế Thần Nông cầu mong thần phù hộ cho dân làng mùa màng 

tốt tươi; nghi lễ cấy “Xuống đồng” và trò chơi dân gian bắt vịt cầu may mắn. 

“Lễ hội xuống đồng” là một nét đẹp truyền thống được lưu giữ trong đời 

sống hiện đại của người dân xã Điền Công. Việc tổ chức lễ hội còn là dịp đẩy 

mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương theo hướng văn minh, 

giàu đẹp. Trong thời gian tới, ngoài việc tăng năng suất, sản lượng cây lúa, xã 

Điền Công cũng sẽ đẩy mạnh phát triển các giống cây trồng phù hợp với thổ 

nhưỡng địa phương, cho năng suất, giá trị kinh tế cao như khoai lang, dưa… 

9.3. Phường Quang Trung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2018 

Ngày 20-7, phường Quang Trung phối hợp với Trung tâm Truyền thông - 

Văn hoá, phòng Tư pháp thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo 
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dục pháp luật năm 2018. Tham gia hội nghị có 150 đại biểu là bí thư - khu trưởng, 

phó trưởng khu, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể, tổ 

trưởng dân phố, thành viên tổ hoà giải tại 13 khu dân cư trên địa bàn. 

Hội nghị được nghe báo cáo viên phòng Tư pháp thành phố truyền đạt các 

nội dung cơ bản của Luật hoà giải ở cơ sở, Nghị định số 15 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hoà giải ở cơ sở. 

Cũng trong chương trình, cán bộ Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thành phố đã 

giới thiệu một số video clip tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật an ninh 

mạng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề công tác năm 2018, giới thiệu trang 

Fanpage DDCI của thành phố, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3… 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm góp phần nâng cao nhận 

thức, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khu dân cư trong tuyên 

truyền, vận động nhân dân tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp 

luật. Qua đó, góp phần hạn chế các vụ việc tranh chấp, đơn thư khiếu kiện, ngăn 

ngừa vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

9.4. Tuyên truyền lưu động về cải cách hành chính và chủ đề công tác năm 

2018 tại phường Phương Đông 

Tối ngày 25-7, tại nhà văn hoá khu Đồng Minh, Trung tâm truyền thông và văn 

hóa thành phố phối hợp với UBND phường Phương Đông tổ chức chương trình tuyên 

truyền lưu động về cải cách hành chính và thực hiện chủ đề công tác năm 2018. 

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là tiểu phẩm “Ai đúng, ai sai” 

tuyên truyền về công tác cải cách hành chính. Từ tình huống người dân bị sách 

nhiễu, gây phiền hà khi đến cơ quan công quyền giải quyết thủ tục hành chính, 

tiểu phẩm phê phán một bộ phận cán bộ, công chức vô cảm, thiếu trách nhiệm 

trong thực thi công vụ. Qua đó tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên 

chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuyên truyền đến nhân dân 

tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, gắn với thực hiện Bộ quy tắc ứng 

xử “Tự hào là công dân thành phố Uông Bí". 

Về chủ đề công tác năm 2018, chương trình nhấn mạnh vào tuyên truyền 

nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác chỉnh trang đô thị, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự 

nhiên, thông qua những việc làm thiết thực ngay tại gia đình, khu dân cư. 

Bên cạnh hoạt động biểu diễn văn nghệ, trong chương trình tuyên truyền lưu 

động, Trung tâm TT-VH thành phố còn tổ chức trưng bày, giới thiệu sách báo, các 

ấn phẩm, tài liệu lịch sử, chiếu phóng sự giới thiệu về khu Đồng Minh, phường 

Phương Đông, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3... 

9.5. Thiếu nhi khu I, phường Yên Thanh báo công dâng Bác 

Ngày 29-7, tại Di tích Lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí năm 1965, 

đại biểu thiếu niên, nhi đồng, đội viên xuất sắc của khu I, phường Yên Thanh đã 

tham gia lễ báo công dâng Bác. 

Tại đây, các em đã báo cáo với Bác thành tích học tập, rèn luyện trong năm 

học vừa qua và kỳ sinh hoạt hè 2018. Thực hiện tốt “5 Điều Bác Hồ dạy”, thiếu 

nhi của khu không ngừng phấn đấu, thi đua học tập tốt, lao động tốt, đạt nhiều 

thành tích cao. Năm học 2017-2018, 120 em đạt danh hiệu học sinh giỏi và đạt 

giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. 
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Cùng với học tập, phong trào xây dựng nề nếp tự quản được thiếu nhi của 

khu duy trì đều đặn, đặc biệt là phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh tích cực”. Các em hăng hái tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao, 

chương trình sinh hoạt hè tại khu dân cư. 

Sau lễ báo công dâng Bác, thiếu niên, nhi đồng, đội viên xuất sắc của khu I 

đã tham quan phòng truyền thống và thư viện thành phố, tìm hiểu về lịch sử đấu 

tranh, bảo vệ và xây dựng quê hương Uông Bí của các thế hệ cha anh. 

Nhân dịp này, các em còn được tham quan ngôi nhà sưu tập các hiện vật xưa 

trên địa bàn phường Yên Thanh. 

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

 

Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh 

 

Phương pháp dân vận Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định để củng cố vững 

chắc niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc Việt Nam và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ta, góp 

phần chăm lo ngày càng đầy đủ đời sống, quyền lơị và hạnh phúc của nhân dân. 

Dân vận vừa là mục tiêu của cách mạng, vừa là phương pháp vận động cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực chất của công tác dân vận là xây dựng 

mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Dân là nguồn gốc của sức 

mạnh, là lực lượng vô địch của Đảng, giúp Đảng vượt qua mọi khó khăn, chiến 

thắng mọi kẻ thù và hoàn thành sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều này đã được chứng minh bằng thực tiễn lãnh đạo 

cách mạng của Đảng ta trong suốt gần chín mươi năm qua. 

Ngày 15/10/1949, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai 

đoạn gay go, quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng 

trên Báo Sự thật, số 120 - Tác phẩm được coi là “Cương lĩnh” về công tác dân vận 

của Đảng, nêu lên nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu của cả hệ thống chính trị là công tác 

dân vận và chỉ rõ, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều do dân vận khéo mà 

có:“Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót 

người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên 

làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể giao cho”. 

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ, quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng ta đã lấy 

lợi ích của nhân dân, của dân tộc làm mục đích phấn đấu. Với tư cách là tổ chức 

chính trị, Ðảng ta đã vươn lên, xây dựng và rèn luyện đội ngũ, tổ chức và hoạt 

động thật sự tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân, tổ chức và lãnh đạo 

nhân dân, được nhân dân tin cậy, nuôi dưỡng, chở che, cùng toàn dân vượt qua 

mọi khó khăn thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành chính quyền về 

tay nhân dân, xây dựng đất nước ngày một phồn vinh, tất cả đều vì hạnh phúc của 

nhân dân. Ðúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết trong tác phẩm Dân vận: 

những thành công của cách mạng là do dân vận khéo mà đạt được. Ðảng ta đã biết 

vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người dân nào, 

gộp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, tạo nên sức 

mạnh đoàn kết của toàn dân. Và, tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ III, Chủ tịch 
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Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định: Thành công của Ðảng ta là ở nơi Ðảng đã tổ 

chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân. 

Không những chỉ ra nội dung, nhiệm vụ mà Người còn chỉ rõ biện pháp thực 

hiện công tác dân vận. Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo, xây dựng 

Nhà nước thực sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Theo 

Người, nhà nước của nhân dân là nhà nước trong đó nhân dân làm chủ, nhân dân 

có địa vị cao nhất và có quyền quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất 

nước; nhà nước do nhân dân là nhà nước do nhân dân tự tổ chức ra, từ nhân dân 

mà ra và dựa vào nhân dân mà hoạt động; nhà nước vì nhân dân là nhà nước phục 

vụ nhân dân và đem lại lợi ích cho nhân dân, hết sức làm những gì có lợi cho nhân 

dân và hết sức tránh những gì có hại cho nhân dân. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

yêu cầu sự lãnh đạo phải dân chủ, thiết thực, cụ thể và toàn diện theo đúng đường 

lối quần chúng của Đảng, dân chủ với nhân dân và vì nhân dân, để sư ̣nghiêp̣ cách 

mạng dưới sư ̣lañh đaọ của Đảng mãi trường tồn. Theo Người, để “vận động tất cả 

lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực 

lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính 

phủ và Đoàn thể đã giao cho”, Đảng phải lãnh đạo thực hiện tốt những cách thức 

công tác dân vận: Phải có chỉ thị, mít-tinh, báo chương, sách vở, khẩu hiệu, truyền 

đơn. Phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ rằng: Việc đó là 

lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được. Bất cứ việc 

gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt 

kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn 

dân thi hành. Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích 

dân. Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh 

nghiệm, phê bình, khen thưởng. Chỉ có như vậy, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng 

với nhân dân mới tạo nên sức mạnh của Đảng, vì nhân dân là gốc, nhân dân là chủ 

và nhân dân làm chủ. Với quan điểm nhất thiết Đảng phải gắn bó mật thiết với 

nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đây không chỉ là tiêu chuẩn của một đảng 

cách mạng chân chính, mà còn là một trong những quy luật tồn tại và phát triển 

của Đảng ta. Đảng phải lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối cách mạng do 

Đảng đề ra; lãnh đạo xây dựng Cương lĩnh chính trị, Hiến pháp, pháp luật, cơ chế 

phát huy vai trò làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân 

làm, dân kiểm tra, giám sát”; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

hội và hội quần chúng theo yêu cầu khoa học hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa, đa 

dạng hóa các hình thức tổ chức, tập hợp và vận động nhân dân; lãnh đạo nhân dân 

làm tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền, nhất là xây dựng các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; tham gia phòng, chống quan liêu và tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân và 

hành vi lạm quyền của cán bộ, để giữ vững bản chất cách mạng của Đảng ta. 

Phương pháp dân vận Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định để củng cố vững 

chắc niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc Việt Nam và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ta, 

góp phần chăm lo ngày càng đầy đủ đời sống, quyền lơị và hạnh phúc của nhân 

dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được chuyển hóa thành đường lối cách mạng của 

Đảng ta, theo đó, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân luôn là một 

chủ trương chiến lược và một vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong quá 
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trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn kết hợp chặt chẽ sự lãnh đạo của 

Đảng với phát huy nghị lực sáng tạo của nhân dân; điều tạo nên sức mạnh của 

Đảng là mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và có những cơ chế tổ 

chức thích hợp để nhân dân các dân tộc sáng tạo ra lịch sử của mình một cách tự 

giác theo đường lối của Đảng. Hiêṇ nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức để 

nhân dân xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp ý kiến vào kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Cương lĩnh chính trị của Đảng, Hiến pháp, các 

văn kiện đại hội đảng các cấp và dự án luật. Thực hiện quyền làm chủ của nhân 

dân thực chất là tôn trọng con người, phát huy sự sáng tạo và mọi lực lượng của 

nhân dân trong công cuộc đổi mới đất nước, bảo đảm sự tham gia rộng rãi và 

thường xuyên của nhân dân vào các công việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội. 

Học tập và làm theo những điều Bác Hồ dạy trong suốt quá trình cách mạng, 

Đảng ta đã làm tốt công tác dân vận, đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử 

thách giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đại hội XII của Đảng đã đề ra 10 

nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, 

nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và 

mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Trước yêu cầu ngày càng cao của 

công tác dân vận trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ trong hệ thống chính 

trị nói chung, mỗi cán bộ dân vận nói riêng, phải nắm vững và vận dụng nhuần 

nhuyễn phương pháp dân vận Hồ Chí Minh; để nâng cao năng lực công tác, đề 

xuất những chủ trương, giải pháp và chỉ đạo tổ chức thực hiện, giải quyết có hiệu 

quả nhất những nhiêṃ vu ̣đặt ra. 

Ngày 27/5/2016, tại Hội nghị triển khai Chương trình hành đôṇg thưc̣ hiêṇ 

Nghi ̣quyết Đaị hôị XII của Đảng và các chỉ thi,̣ kết luâṇ của Bô ̣Chính tri,̣ Ban Bí 

thư về công tác dân vận, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Xóa bỏ 

nhận thức sai lầm cho rằng công tác vận động nhân dân chỉ là biện pháp tổ chức, 

động viên nhân dân thực hiện chính sách của Đảng. Đối với những chủ trương có 

quan hệ trực tiếp tới đời sống nhân dân, cấp ủy cần lắng nghe ý kiến nhân dân 

trước khi quyết định. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” phải trở 

thành khẩu hiệu hành động, thành phương châm công tác vận động nhân dân. Phải 

thực hiện đúng nguyên tắc: Chính sách của Đảng phải xuất phát từ lợi ích, nguyện 

vọng và trình độ của nhân dân. Ngay cả trường hợp chính sách đúng rồi mà dân 

chưa hiểu, chưa đồng tình thì phải ra sức tuyên truyền, giải thích cho dân, biết chờ 

đợi dân; kịp thời điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Mặt 

khác, các cấp ủy, các cơ quan chính quyền có biện pháp tích cực giáo dục cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, có ý thức và 

thái độ đúng đắn với nhân dân, yêu thương, gần gũi, tôn trọng, lắng nghe nhân 

dân; có chương trình, kế hoạch tiếp dân, giải quyết tốt các đơn, thư khiếu tố, các 

yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của dân; trừng trị nghiêm minh, thích đáng 

những hiện tượng trù dập, ức hiếp quần chúng”. 

Tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào thực tiễn cuộc 

sống, đồng thời, thực hiện tốt phương pháp dân vâṇ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, 

cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau: 

Một là, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luâṭ của Nhà nước 

một cách rộng rãi trong Đảng và nhân dân, nâng cao nhận thức của toàn thể cán 

bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, nghe dân nói và nói cho dân hiểu, gương mẫu 
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và làm cho dân tin, tạo được sự đồng tình và ủng hộ của đa số nhân dân các dân 

tộc, tập hợp và phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Hai là, công tác dân vâṇ của Đảng và những người làm công tác dân vâṇ phải 

luôn kết hợp chặt chẽ ba biện pháp giáo dục thuyết phục, nâng cao đời sống kinh 

tế nhân dân và thưc̣ hiêṇ hành chính công khai, minh bac̣h trong công tác vận 

động nhân dân. 

Ba là, tôn trọng tín ngưỡng, phong tục, tập quán của mỗi dân tộc, nắm rõ đặc 

điểm tình hình chung và những khác biệt cụ thể của từng vùng, từng dân tộc về 

mọi mặt để định ra những chủ trương, kế hoạch thích hợp mà thực hiện; báo cáo, 

xin chỉ thị cấp trên đối với các vấn đề quan trọng, chống thái độ và cách làm giản 

đơn hoặc rập khuôn máy móc. 

Bốn là, công tác tuyên truyền, thuyết phục phải có tình, có lý, đúng luật pháp, 

thưc̣ hiêṇ tự phê bình, có thái đô ̣cầu thị và đối thoại trong tiếp xúc với cán bộ và 

đồng bào các dân tộc; phòng và chống tư tưởng “dân tộc lớn”; phòng và chống tư 

tưởng “dân tộc hẹp hòi”, khắc phục sư ̣tự ti và mặc cảm dân tộc. Cần có sự lãnh 

đạo tập trung, thống nhất, đồng bộ, kiên trì, kiên quyết, triệt để trong vận động 

đồng bào các dân tộc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để gây 

dựng sự tin tưởng cho đồng bào. 
 

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo 

 

Gương người tốt, việc tốt 

 

1. Điểm tựa vững chắc của nông dân Uông Bí 

Trong nhiệm kỳ 2012-2018, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn 

thành phố đã có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó giúp các 

hội viên phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, đồng thời đóng góp chung vào việc 

xây dựng TP Uông Bí nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung ngày càng phát triển. 

5 năm qua, các phong trào như: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, 

đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững đã được Hội Nông dân thành phố đẩy 

mạnh. Nhiều mô hình ở các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp có bước phát triển 

mạnh. Các cấp Hội đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại 

hiệu quả kinh tế cao; tập trung thực hiện Đề án 125 của thành phố về phát triển 

hàng hóa nông nghiệp tập trung. 

Hội Nông dân cơ sở cũng đã duy trì tốt 05 mô hình HTX, 14 tổ hợp tác, xây 

mới 05 mô hình trồng cây ăn quả tại các xã, phường, tạo chuỗi liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và phổ biến khoa học kỹ thuật đến hội viên. 

Từ đó, Uông Bí ngày càng có nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Đến nay, toàn 

thành phố có trên 5.000 hộ, tăng 20,6% so với năm 2012, nhiều hộ có mức thu 

nhập từ 100-500 triệu đồng/năm. 

Trong thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, 5 năm 

qua, hội viên nông dân đã hiến gần 3.000m2 đất, hàng ngàn ngày công và trên 780 

triệu đồng để xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông liên thôn, nhà văn 

hóa, trường học, trạm y tế; tham gia dồn điền đổi thửa tập trung ruộng đất, xây dựng 
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vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; triển khai xây dựng xã nông thôn mới, thôn 

nông thôn mới kiểu mẫu tại 02 xã Điền Công và Thượng Yên Công. 

Những năm gần đây, thành phố đang tập trung ưu tiên đầu tư cho phát triển 

nông nghiệp, nhu cầu vay vốn để sản xuất của nông dân cũng ngày càng tăng lên. 

Bắt nhịp với sự phát triển này, Hội Nông dân thành phố đã thực hiện tốt chức năng 

cầu nối, hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn vay hiệu quả. Hội tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến để người nông dân nắm được chủ trương, chính sách vay vốn; 

tham vấn, góp ý, lựa chọn dự án tiềm năng, có khả năng duy trì và phát triển đồng 

vốn để kết nối vay vốn ngân hàng. Chính bởi vậy, đến thời điểm này hầu hết các 

hộ nông dân đang có dư nợ vốn vay phát triển sản xuất đều đã và đang sử dụng 

nguồn vốn rất hiệu quả. Hiện thành phố có 120 mô hình kinh tế trang trại nông, 

lâm, ngư nghiệp cho doanh thu tiền tỷ mỗi năm; gần 2.000 hộ nông dân đạt tiêu 

chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tiêu biểu như mô hình phát triển kinh tế 

của gia đình ông Đoàn Quang Ngọc (phường Phương Đông), sau hơn 20 năm bền 

bỉ bám đất, bám rừng phát triển kinh tế đã giúp ông trở thành "triệu phú nông dân" 

của thành phố. Trang trại tổng hợp của gia đình ông mỗi năm cho thu nhập gần 1 tỷ 

đồng; tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa phương. 

Với những kết quả đạt được, Hội Nông dân thành phố đã thực sự trở thành 

điểm tựa để hội viên phát triển, nhiều lần được Trung ương Hội Nông dân Việt 

Nam, UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, TP Uông Bí khen thưởng vì thành tích xuất 

sắc trên các mặt công tác. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố với tháng tri ân 

Song song với hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Ðảng ủy, Ban CHQS 

thành phố luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội 

gắn với các chính sách xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, gìn giữ, phát 

huy đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 

Trong tháng 7, Ban CHQS phối hợp với phòng LĐ-TB&XH, Hội Chữ thập 

đỏ thành phố tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 

các gia đình chính sách trên địa bàn tại 02 địa điểm là UBND phường Vàng Danh 

và  Bắc Sơn với tổng số 85 lượt người, trị giá tiền thuốc gần 120 triệu đồng; phối 

hợp với phòng LĐ-TB&XH, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Nạn nhân chất độc 

da cam thành phố tổ chức thăm, tặng quà, sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách 

có hoàn cảnh đặc biệt, thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng trị giá gần 15 

triệu đồng. Hiện nay, Ban CHQS thành phố đang phối hợp với các ngành tiến 

hành khảo sát, lựa chọn hỗ trợ xây mới 01 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách 

khó khăn, dự kiến hoàn thành vào dịp cuối năm nay. 

Không chỉ riêng trong tháng 7, từ đầu năm đến nay, Ban CHQS thành phố đã 

tổ chức thăm, tặng quà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho các gia đình chính 

sách, cán bộ quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo, tân binh, thanh niên xuất 

ngũ trở về địa phương, gia đình cán bộ, chiến sĩ công tác tại đảo Trường Sa vào 

các dịp lễ, Tết... 

Trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban CHQS đã chủ động 

tham mưu giúp UBND thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch hướng dẫn, triển 

khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đảm bảo đúng thời gian, quy định. 
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Việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội của Ban CHQS thành phố 

đã góp phần chăm lo, động viên các gia đình chính sách, tạo điều kiện để họ tiếp 

tục phát huy truyền thống, góp sức xây dựng quê hương giàu mạnh. Đồng thời, 

đẩy mạnh công tác giáo dục, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ hăng hái lên đường nhập 

ngũ; cán bộ, chiến sĩ trong LLVT thành phố yên tâm công tác, tích cực rèn luyện, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ quê hương, đất nước. 

3. Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi 

Ông Lương Quang Nghênh sinh ra và lớn lên ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, 

trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh 

em. Tháng 9-1965, ông tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ xây dựng trường bay 

quân sự ở Yên Bái. Một thời gian sau, ông được bổ sung làm Trung đội trưởng của 

C4, Đại đội 4, Đội N59, Công trường 130, Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Quốc phòng. 

Tháng 5-1967, trong lúc đang làm đường sân bay Yên Bái, ông Nghênh bị 

thương bởi 3 mảnh bom của địch ném xuống sân bay, một mảnh sát mang tai, một 

mảnh vào vai, một mảnh vào thắt lưng. Bị thương, sức khỏe của ông suy giảm nên 

được phân công về phụ trách văn thư của Đội  N59, tổng hợp lưu trữ văn thư và 

quân lực. Năm 1968, ông được đi học tại trường Đại học Xây dựng mỏ, Quế Võ, 

Hà Bắc (Bắc Ninh bây giờ). Năm 1972, ra trường, ông Nghênh xin về làm công 

nhân tại Xí nghiệp Xây lắp mỏ Vàng Danh, Công ty Than Uông Bí. Đến năm 

1988, ông được về nghỉ hưu theo chế độ chính sách của Nhà nước. 

Trở về với cuộc sống đời thường, mặc dù tuổi đã cao, nhưng cựu TNXP Lương 

Quang Nghênh vẫn luôn hăng say phát triển kinh tế hộ gia đình. Không cam chịu 

sống cảnh nghèo khó, ông cùng gia đình nhận 2ha đất đồi để đầu tư phát triển chăn 

nuôi và trồng cây ăn quả. Những năm đầu khi mới được giao đất, ông và gia đình tập 

trung vào trồng các loại cây ăn quả để tăng thêm thu nhập và phát triển kinh tế địa 

phương. Bên cạnh đó, ông còn học hỏi qua sách báo, truyền hình cách ươm giống, 

cách trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: Hồng giòn, nhãn lồng Hưng 

Yên, bưởi năm doi, bưởi diễn, quất bốn mùa, thanh long ruột đỏ, thanh mai... Mỗi 

ngày, bình quân, gia đình ông Nghênh thu hoạch được từ 400-500 nghìn đồng từ 

vườn cây ăn trái. Một năm, trừ chi phí, lợi nhuận khoảng hơn 100 triệu đồng. Sau khi 

thực hiện mô hình trồng cây ăn quả có hiệu quả, ông Nghênh đã truyền đạt, chia sẻ 

kinh nghiệm cho anh chị em hội viên để về áp dụng phát triển kinh tế gia đình. 

Trên cương vị là Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố, ông Lương Quang 

Nghênh đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác Hội cũng như tích cực giúp đỡ, hỗ 

trợ các hội viên cùng phát triển kinh tế. Ông đã giúp nhiều cựu TNXP ở phường, 

thành phố về cách chăm sóc, trồng trọt các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao để 

phát triển kinh tế địa phương. Ông cùng các cựu TNXP thành phố thành lập Câu 

lạc bộ (CLB) “Cựu TNXP Uông Bí làm kinh tế giỏi”. Hoạt động của CLB, một 

mặt nhằm tạo điều kiện để hội viên trao đổi kinh nghiệm trong công việc, mặt 

khác, còn để phát huy tinh thần “Lá lành đùm lá rách” giúp lúc hoạn nạn, khó 

khăn. CLB cũng đã xây dựng quỹ “Tấm lòng vàng”, do hội viên đóng góp. Số tiền 

đó được sử dụng để hỗ trợ những trường hợp khó khăn, hoạn nạn hoặc cho hội 

viên vay phát triển kinh tế gia đình. 

Với nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế và hoạt động Hội, ông Lương 

Quang Nghênh đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của Hội Cựu TNXP 

thành phố, tỉnh, trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu 
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TNXP gương mẫu, giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo, vì nghĩa tình đồng 

đội. Ông là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo. 

4. Một nghĩa cử cao đẹp 

Với ước nguyện được hiến giác mạc cho y học, giúp những người mù lòa có 

cơ hội nhìn thấy ánh sáng, ông Lê Đức Khuynh (70 tuổi), trú tại tổ 7, khu 5, 

phường Thanh Sơn đã tình nguyện hiến giác mạc sau khi qua đời do ung thư dạ 

dày. Đây là trường hợp thứ 2 tại Uông Bí và là trường hợp thứ 6 tại Quảng Ninh 

tính từ năm 2009 đến nay. 

Lúc còn sống, khi xem truyền hình, đọc báo, ông Khuynh đã biết đến hành 

động dũng cảm hiến giác mạc của Hải An - cô bé 7 tuổi bị ung thư. Đến tháng 

8/2017, khi phát hiện bị ung thư, ông đã có ước nguyện hiến giác mạc để mang lại 

cơ hội sống tốt cho những người mù lòa. 

Ngay sau khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, ông Khuynh đã chủ động 

đưa ra nguyện vọng này với các bác sĩ tại khoa Hoá trị can thiệp và chăm sóc giảm 

nhẹ, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển Uông Bí, nơi mà ông 

điều trị. Hết sức xúc động với nguyện vọng cao quý của ông, nhân viên y tế bệnh 

viện đã nhanh chóng hướng dẫn các thủ tục cần thiết để gia đình đăng ký hiến giác 

mạc cho ông Khuynh. 

Theo bác sĩ Ngân hàng Mắt Trung ương, kết quả xét nghiệm giác mạc của ông 

Quynh hoàn toàn đủ điều kiện ghép được cho người bệnh khác. Giác mạc của ông sau 

đó được ghép cho 02 người bệnh, một người 26 tuổi ở Hà Nội và một người 55 tuổi ở 

Bắc Ninh. Mỗi người bệnh được ghép 01 bên mắt. Hiện sức khoẻ 02 người bệnh đều 

tiến triển tốt và sẽ tiếp tục được ghép giác mạc bên mắt còn lại trong thời gian tới. 

Kể về giây phút ông Khuynh qua đời, bà Sáng vợ ông chia sẻ: Ông ấy bị ung 

thư dạ dày nên lúc còn sống sức khỏe yếu, đau đớn. Nhưng đến những ngày cuối 

khi đã giải tỏa được ước nguyện của mình, ông ấy ra đi nhẹ nhàng lắm. 

Hiện nay, nước ta có khoảng 30.000 người mù do bệnh lý giác mạc, do đó nhu 

cầu được ghép giác mạc là rất lớn, nhưng mỗi năm chúng ta mới nhận được 100 

giác mạc từ khoảng 50 người hiến và khoảng 100 giác mạc từ nước ngoài. Câu 

chuyện hiến giác mạc đầy ý nghĩa nhân văn của bé Hải An hay ông Lê Đức Khuynh 

sau khi qua đời, là tấm gương, nghĩa cử cao đẹp để nhiều người học tập. 

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 
 

1. Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng 

Ngày 06/7/2018, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 12-

HD/BTCTW về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Theo đó, tiêu chí khung là cơ sở để đánh giá một buổi sinh hoạt chi bộ 

thường kỳ đạt chất lượng gồm: 

- Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ: đạt tỷ lệ trên 85% và không có đảng 

viên vắng mặt không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 03 lần liên 

tiếp trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt đảng theo quy định 

và đảng viên  trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt). 

- Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ: 

+ Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-12-HD-BTCTW-2018-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo-388389.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-12-HD-BTCTW-2018-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo-388389.aspx
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+ Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) trước khi sinh 

hoạt chi bộ; 

+ Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đúng, đủ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; 

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ; 

- Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; 

- Kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ. 

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW thay thế Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 

02/3/2012. 

2. Không xử lý nội bộ với trường hợp đảng viên bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự trong những trường hợp nào? 

Theo Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra 

Trung ương “Một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của 

Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” quy định: 

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ cấp huyện trở lên khi 

phát hiện đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải 

chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp có thẩm quyền để xem xét, xử lý, không được 

giữ lại để xử lý nội bộ. 

Đảng viên vi phạm pháp luật đang bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền thụ lý 

theo quy định của pháp luật thì tổ chức đảng không được can thiệp để đảng viên 

chỉ bị xử lý kỷ luật về Đảng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý về 

chính quyền, đoàn thể. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án của tòa án tuyên phạt đối với đảng 

viên từ cải tạo không giam giữ trở lên có hiệu lực pháp luật thì tòa án phải sao gửi 

bản án đến cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra của cấp ủy quản lý 

đảng viên. Căn cứ vào nội dung bản án, ủy ban kiểm tra quyết định hoặc đề nghị cấp 

ủy, ban thường vụ cấp ủy quyết định xử lý kỷ luật khai trừ đảng viên theo quy định. 

 

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY 
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