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LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY TRUYỀN THỐNG 

NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG 1/8  

 

Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 

Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ 

quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của 

các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, 

Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, mà sự kiện có ý nghĩa quyết 

định chính là khi Người đọc được của Lênin đăng toàn văn trên báo ngày 16 và 

17/7/1920. Từ đó, Người ra sức truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam. 

Công tác tuyên truyền được Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền 

bối lúc bấy giờ trực tiếp tiến hành bằng các hình thức in ấn, xuất bản, phát hành 

tài liệu, sách, báo, truyền đơn, tổ chức lớp huấn luyện cán bộ… 

Đồng thời, các tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam 

cũng đã lập ra những bộ phận chuyên phụ trách công tác tuyên truyền như đội 

ngũ những người làm công tác lý luận, những người làm công tác tuyên truyền, 

cổ động chính trị, những biên tập viên và phóng viên, những văn nghệ sĩ… 

Những hoạt động đó đã góp phần tích cực tiến tới sự kiện trọng đại trong lịch sử 

dân tộc: thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930. 

Sau Hội nghị thành lập Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là 

tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng, cổ vũ động viên các 

tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo 

Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng đã thành lập của Đảng ngày 

3/2/1930, đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân 

mít tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ. 

Đặc biệt, vào ngày 1/8/1930, Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng cộng 

sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” nhân kỷ niệm ngày 

Quốc tế đỏ 1/8, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo 
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vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính 

đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. 

Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ: Ban cổ 

động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành, tài liệu này khi 

được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ 

vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến 

tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc 

và bắt đầu từ ngày 1/8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm 

cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta chống chiến tranh đế quốc. 

Ở một số nơi, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam, binh 

lính đã không bắn vào quần chúng khi bị đưa đi đàn áp các cuộc biểu tình, mít 

tinh của nhân dân. Từ đó ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh 

cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của 

một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác 

tuyên giáo của Đảng. 

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 

2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày 

Truyền thống công tác tư tưởng- văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư 

tưởng-Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban 

Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy 

ngày 1/8 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo. Và nhân kỷ niệm 

72 năm ngày truyền thống, ngày 1/8/2002 Ngành Tuyên giáo đã được Nhà nước 

tặng phần thưởng cao quý "Huân chương Sao vàng". 

Như vậy, Ngày 1/8/1930 được coi là Ngày thành lập hay còn gọi là Ngày 

truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng. Nhưng trên thực tế, công tác tuyên 

giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt 

động truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam. 

Ý nghĩa Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 

Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn 

hóa sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày 

càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng- lĩnh vực có lịch sử 

ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng 

hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản 

cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng. 

Trải qua lịch sử 89 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm 

công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia 

tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng 

và đây là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công 

tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi 

đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. 

Công tác tuyên giáo bao gồm các lĩnh vực: lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, 

khoa học, giáo dục... nó tác động đến tư tưởng, trí tuệ, tình cảm của con người một 

cách tinh tế, nhạy bén, đòi hỏi phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy 

đảng với những yêu cầu ngày càng cao mới đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh 

cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó, góp phần củng 
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cố, giữ vững trận địa tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư 

tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân. 

Các cấp ủy đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; 

cơ quan quản lý nhà nước các cấp tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với 

ban tuyên giáo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

Cán bộ ngành tuyên giáo và đông đảo cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên các 

lĩnh vực tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh. 

89 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân liên tục đấu 

tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình lãnh đạo 

cách mạng, Đảng rất coi trọng công tác tư tưởng. Công tác của Đảng đã góp phần 

quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của Đảng và nhân nhân. 

 

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

CỦA CÁC CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN THÁNG 8/2019 

 

1. Nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng 

viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua 

chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, 

nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức đợt 

sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ; hưởng ứng đợt thi 

đua kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Triển khai Kế hoạch 154-KH/TU của Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng; 

chỉ đạo rà soát công tác nhân sự, rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng dự thảo báo cáo 

chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 

tới. Tổ chức tốt việc tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng; 

tổng kết quy chế bầu cử trong Đảng; phối hợp thực hiện phát triển tổ chức Đảng 

trong các đơn vị kinh tế tư nhân,... 

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo kế hoạch trong tháng; 

tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp 

trên và các nội dung theo quy định của Điều lệ Đảng; chuẩn bị tốt nội dung đón 

Đoàn kiểm tra của cấp trên, nhất là cuộc kiểm tra của BTV Tỉnh ủy về phòng, 

chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Tiếp tục triển khai tốt các nội dung Năm dân vận chính quyền 2019, đổi 

mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; thực hiện 

tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở một cách thực chất. Phối hợp nắm bắt diễn biến tình 

hình nhân dân, người lao động trong các doanh nghiệp; kịp thời tham mưu cho 

cấp ủy, chính quyền giải quyết những bức xúc, phát sinh tại địa bàn. 
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2. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

- Tập trung sản xuất vụ mùa năm 2019; tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống, hỗ trợ nhân dân đẩy lùi dịch tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh khác 

trên vật nuôi, cây trồng; đảm bảo tốt công tác thủy lợi và phòng chống bão lụt, 

tìm kiếm cứu nạn; quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng.  

- Đẩy mạnh thực hiện nội dung chủ đề năm 2019 về "Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả dịch vụ". Tập trung các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách đảm bảo các 

nhiệm vụ chi thường xuyên, nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội.  

- Tiếp tục quan tâm đầu tư chỉnh trang đô thị; tăng cường giải pháp bảo vệ 

và nâng cao chất lượng môi trường; kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi 

phạm về đất đai, tài nguyên, khoáng sản (đặc biệt là than, đất), xây dựng, trật tự 

đô thị, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.  

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn; đôn đốc tiến độ 

các công trình đầu tư XDCB: (1) Khu biệt thự Sông Uông - Quang Trung và 

Trưng Vương, (2) Dự án Tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài, (3) Dự án tuyến 

đường gom của Công ty TNHH Sao Vàng và dự án KĐT Công Thành, Yên 

Thanh, (4) Dự án Xây dựng RTN phía Đông đường đôi Trần Hưng Đạo kéo dài 

(thuộc khu vực tổ 1A, 1B khu I, Yên Thanh), (5) Dự án xây dựng tuyến đường 

gom Quốc lộ 18A đoạn từ phố Hoà Bình đến phố Yên Thanh, (6) Dự án Quy 

hoạch cấp đất dân cư tổ 30 khu 8, Quang Trung, (7) Dự án tôn tạo Di tích Bác Hồ 

về thăm Uông Bí năm 1965. 

- Chỉ đạo 02 xã Điền Công, Thượng Yên Công tiếp tục tập trung các nguồn 

lực nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; động viên, hỗ trợ nhân dân 

thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao,... 

- Thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể 

dục thể thao; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng nhà cho 

người khuyết tật; triển khai công tác bình đẳng giới theo kế hoạch. 

- Tổng kết hoạt động quản lý học sinh hè năm 2019, bàn giao học sinh nghỉ 

hè về các nhà trường theo đúng kế hoạch; bồi dưỡng lý luận chính trị đầu năm 

học cho giáo viên, học sinh; làm tốt công tác tuyển sinh năm học mới, chuẩn bị 

cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới 2019 - 2120.  

3. Nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự địa phương, duy trì nghiêm chế 

độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động các phương án, tổ chức ứng 

trực phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão; triển khai đăng 

ký nam công dân tuổi 17 và tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tổ chức tốt cuộc diễn tập 

Khu vực phòng thủ cấp thành phố năm 2019.  

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung nắm tình hình 

công tác tôn giáo, dân tộc, vấn đề môi trường và diễn biến tư tưởng của nhân dân 

từ cơ sở. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, 

giảm thiểu tai nạn giao thông, đấu tranh chống khai thác, thu gom, vận chuyển 

tiêu thụ than trái phép. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông và trật tự đô thị. Chú trọng công tác ANTT khu dân cư, việc quản lý hộ 

khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng, nhất là tại các nhà trọ trên địa bàn. 
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TIN HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN NỔI BẬT 

 

1. Thành phố Uông Bí: Động lực để bứt phá 

Đến thời điểm này có thể thấy "bức tranh" kinh tế, xã hội 6 tháng qua của 

Uông Bí khá nhiều mảng màu sáng. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ 

lực của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố. 

Xử lý hiệu quả nhiều việc khó, điểm nóng 

Vụ tranh chấp kinh tế giữa Công ty PT Vietmindo Energitama và Công ty 

TNHH Đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc sau nhiều tháng 

mâu thuẫn âm ỉ, bước vào đầu năm 2019 trở nên căng thẳng, có nguy cơ dẫn đến 

mất an ninh trật tự. Trước tình hình này, TP Uông Bí với vai trò chính quyền địa 

phương, nơi các doanh nghiệp đứng chân và hoạt động đã kết nối, giúp 02 đơn vị 

tìm tiếng nói chung, đồng thời tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đảm 

bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ đó vụ việc không xảy ra sự cố đáng tiếc, các 

doanh nghiệp liên quan đấu tranh trên tinh thần tuân thủ quy định của pháp luật. 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trước ngày 31/3/2019, cơ bản số lò vôi thủ 

công trên địa bàn thành phố đã dừng sản xuất. Trong tháng 4, thành phố đã hỗ trợ 

người dân tiêu thụ hết nguyên vật liệu tồn và tiến hành phá dỡ lò; tháng 5 trả lại 

nguyên trạng mặt bằng… Hiện nay, thành phố cũng đang triển khai những biện 

pháp cụ thể hỗ trợ các chủ lò, người lao động làm việc trong các lò chuyển đổi 

công việc, ngành nghề sản xuất, trong đó đã lên phương án hỗ trợ vay vốn và tìm 

việc làm cho một số trường hợp. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, một trong những điểm nóng phát sinh tại 

Uông Bí là vụ việc “Thỉnh oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng. Ngay sau khi phát 

hiện sự việc, Uông Bí đã phối hợp với các đơn vị chức năng có bước giải quyết 

phù hợp, làm rõ vụ việc, xử lý những cá nhân liên quan, lập lại trật tự trong công 

tác tôn giáo, tín ngưỡng tại chùa Ba Vàng, qua đó ổn định dư luận. Cũng từ vụ 

việc này, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp thắt chặt công tác quản lý hoạt 

động tôn giáo, tín ngưỡng trong các chùa trên địa bàn, trong đó tập trung vào 

công tác khai báo tạm trú, tạm vắng trong chùa; quản lý xây dựng các công trình 

thờ tự; việc tổ chức các khóa tu mùa hè…  

Duy trì các chỉ số phát triển 

Qua kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội 

của TP Uông Bí khá khả quan, đều tăng so với cùng kỳ. Riêng đối với các ngành 

sản xuất nông nghiệp, các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, lao động thương 

binh và xã hội… duy trì ổn định; các hoạt động quản lý tài nguyên khoáng sản, 

trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, đầu tư dự án… có nhiều nét mới. Thành phố 

tiếp tục phát huy thế mạnh địa phương đứng đầu tỉnh về các chỉ số: Ứng dụng 

công nghệ thông tin, sự hài lòng của người dân, chính quyền điện tử…; top 3 chỉ 

số cải cách hành chính… 

Thành phố xử lý mạnh tay với các trường hợp phương tiện vận tải chạy quá 

tải, lôi kéo đất cát vào nội thị; duy trì và nâng chất việc thực hiện phong trào 

“Ngày Chủ nhật xanh” thành các đợt cao điểm; qua nhiều kênh, thành phố kiểm tra 

và xử lý ngay các kiến nghị về môi trường của người dân… Mới đây, thành phố đã 

gặp gỡ với các chủ xe vận tải hàng hóa và yêu cầu dán đề can các quy định bảo vệ 

môi trường, đồng thời ký cam kết thực hiện quy định trong quá trình vận chuyển. 
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Công tác đảm bảo an ninh trật tự từ đầu năm đến nay có bước chuyển rất 

tích cực, trong đó tội phạm hình sự cũng như các vụ khiếu kiện trên địa bàn thành 

phố giảm mạnh so với cùng kỳ. Báo cáo của lực lượng công an cho thấy, trong 6 

tháng, đơn vị xử lý 31 vụ án hình sự, giảm 35%, đặc biệt án về trộm cắp và lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua với 51,6%. Số lượt 

công dân có kiến nghị giảm 257 lượt người với 119 vụ việc; số đơn thư khiếu 

kiện giảm 196 đơn, đặc biệt không có đơn thư tố cáo. 

Với những kết quả khả quan của những tháng đầu năm, TP Uông Bí sẽ có 

thêm động lực để bứt phá trong những tháng cuối năm, hoàn thành vượt mức các 

chỉ tiêu năm 2019. 

2. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt thôn Năm Mẫu 1, xã 

Thượng Yên Công 

Sáng 3-7, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự sinh 

hoạt chi bộ thường kỳ tại thôn Năm Mẫu 1, xã Thượng Yên Công. Cùng dự có đồng 

chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. 

Trong 6 tháng đầu năm, chi bộ thôn đã phát huy vai trò nòng cốt, đoàn kết, 

lãnh đạo nhân dân trong thôn thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn văn hóa. Chi bộ thôn đã vận động nhân 

dân đăng ký thực hiện mô hình rau sạch với tổng diện tích trên 2ha, nâng cao 

hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp tại địa phương. Tình 

hình ANTT trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. 

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin 

tới đại biểu và đảng viên trong chi bộ thôn Năm Mẫu 1 tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần nghiêm túc của chi 

uỷ chi bộ trong tổ chức sinh hoạt theo hướng dẫn. Trong thời gian tới, đồng chí 

yêu cầu chi bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân chuyển đổi cây 

trồng, vật nuôi cho giá trị kinh tế cao, phát triển dịch vụ du lịch trên cơ sở tiềm 

năng, thế mạnh của địa phương, gắn với bảo vệ môi trường. 

Với đặc thù của địa phương đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, 

đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn chi bộ, các tổ chức đoàn 

thể trong thôn quan tâm, có các giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, 

phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với vùng dân tộc. 

3. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó 

Chủ tịch UBND thành phố được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm 

kỳ 2015-2020 

Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Uông Bí khóa XIX tổ chức kỳ họp 

thứ 32 để tiến hành giới thiệu, bầu đồng chí Phạm Tuấn Đạt - Ủy viên Ban 

Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Phó Bí thư Thành ủy, 

nhiệm kỳ 2015-2020. 

Với 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý, đồng chí Phạm Tuấn Đạt đã trúng cử 

chức danh Phó Bí thư Thành ủy Uông Bí nhiệm kỳ 2015-2020. 

Chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Trần Văn Lâm - Tỉnh ủy 

viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tin tưởng, mong muốn đồng 

chí Phạm Tuấn Đạt sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm, sở trường, 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới. 
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Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Tuấn Đạt cảm ơn sự tín nhiệm của 

BCH Đảng bộ Thành phố; hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy tinh thần, 

trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ Thành phố 

lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xây dựng Uông Bí ngày càng phát triển. 

4. Thành phố tổ chức thành công diễn tập PCTT & TKCN năm 2019 

Với tinh thần tập trung, khẩn trương, chính xác, thành phố Uông Bí đã tổ 

chức thành công diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 

tại phường Phương Nam, hoàn thành các nội dung, kế hoạch, đạt được mục đích, 

yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. 

Cuộc diễn tập huy động sự tham gia của hàng nghìn người từ các xã 

phường, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố. 

Chương trình diễn tập gồm 02 giai đoạn: vận hành cơ chế và xử trí tình huống. 

Tình huống giả định đặt ra là cơn bão số 1 (siêu bão) dự kiến sẽ đổ bộ vào 

địa phận Quảng Ninh, có sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. 

Phường Phương Nam là địa phương nằm ở vị trí xung yếu, có nguy cơ chịu ảnh 

hưởng của bão. BCH PCTT & TKCN phường đã nhanh chóng tổ chức hội nghị 

triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức hiệp đồng 

với các đơn vị trên địa bàn, sẵn sàng phương án, xử lý tình huống có thể xảy ra. 

Trong giai đoạn xử trí tình huống, các lực lượng đã thực hành tổ chức đưa 

người, phương tiện giúp dân chằng, chống nhà cửa, sơ tán người và tài sản về vị 

trí tránh, trú bão an toàn; tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn trên 

sông với tình huống giả định chìm xuồng do gió to, đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho người và phương tiện. 

Đánh giá kết quả buổi diễn tập, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư 

Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ diễn tập ghi nhận, biểu 

dương tinh thần chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị trong chuẩn 

bị, tổ chức diễn tập, phát huy có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Đồng chí 

nhấn mạnh: cuộc diễn tập đã giúp cho cấp ủy chính quyền, địa phương, đơn vị cơ 

sở nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm trong PCTT & TKCN, nêu cao tính 

chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống thiên tai. Đồng thời thông qua diễn 

tập góp phần củng cố, tăng cường khả năng hiệp đồng xử lý tình huống giữa các 

đơn vị, lực lượng trên địa bàn thành phố khi thiên tai, bão lũ xảy ra. 

5. Thành phố Uông Bí đạt giải Nhất Hội diễn Nghệ thuật quần chúng 

tỉnh Quảng Ninh năm 2019 

Tối 20/7, tại Cung Văn hóa Lao động Việt - Nhật (TP Hạ Long), sở Văn hóa 

và Thể thao đã tổ chức đêm công diễn và trao giải Hội diễn Nghệ thuật quần 

chúng tỉnh năm 2019. 

Diễn ra trong 02 ngày 19 và 20/7, hội diễn có sự tham gia của 13 đoàn nghệ 

thuật quần chúng với trên 700 diễn viên không chuyên đền từ Hạ Long, Cẩm Phả, 

Uông Bí, Móng Cái, Cô Tô, Vân Đồn, Hoành Bồ, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên, 

Đông Triều, Quảng Yên và 01 đoàn của sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 24 giải A, 12 giải B, 13 Huy chương vàng, 

8 Huy chương bạc, 04 giải Khuyến khích và 13 giải toàn đoàn. Với 06 tiết mục 

tham gia, thành phố Uông Bí đạt 04 giải A, 02 Huy chương vàng và xuất sắc đạt 

giải Nhất toàn đoàn. 
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6. Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XIX thành công tốt đẹp 

Ngày 23,24-7, tại Trung tâm tổ chức hội nghị, HĐND thành phố Uông Bí 

khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 - kỳ họp thường lệ nhằm đánh giá tình hình 

kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2019. 

Kỳ họp tiếp nhận 31 ý kiến tham gia của đại biểu và 04 ý kiến giải trình của 

người đứng đầu một số phòng, ban chuyên môn thành phố. Trong đó, lãnh đạo 

phòng kinh tế giải trình về các vấn đề liên quan đến Đề án 125; về thực hiện Đề 

án hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho người lao động ở các lò vôi thủ công; về hỗ trợ 

các hộ bị ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi... Lãnh đạo phòng Lao động, 

Thương binh & Xã hội làm rõ thêm tiến độ rà soát, phân loại các hộ nghèo theo 

chuẩn mới để triển khai chính sách giảm nghèo một cách hiệu quả nhất. Lãnh đạo 

phòng Giáo dục - Đào tạo báo cáo tiến độ xây dựng, mở rộng cơ sở vật chất các 

nhà trường và công tác chuẩn bị năm học mới 2019-2020. Để làm rõ thêm dự án 

đường Trần Hưng Đạo kéo dài, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cho biết, tuyến 

đường sẽ tạo tiền đề hình thành khu vực trung tâm mới về phía Nam thành phố. 

Khi triển khai thực hiện cần bố trí tái định cư và giải quyết các vấn đề chính sách. 

Đây là điều quyết định sự thành công của dự án. 

HĐND thành phố đã thông qua tờ trình của UBND thành phố về miễn 

nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố đối với ông Hoàng Trung Hải, nguyên 

Trưởng phòng Kinh tế và ông Lê Minh Quang, nguyên Trưởng phòng Văn hóa - 

Thông tin thành phố do được điều động nhiệm vụ mới. Đồng thời, bầu bổ sung 

chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Hồng Quang - Chánh 

Văn phòng HĐND&UBND và bà Lê Thị Thanh Giang - Trưởng phòng Văn hóa 

& thông tin thành phố. 

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 25 Nghị quyết. Trong đó, Nghị quyết về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm nêu rõ: Đây là khoảng thời 

gian có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; 

đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ chính trị 

về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do 

đó, 6  tháng cuối năm, Uông Bí sẽ tập trung các giải pháp tăng trưởng kinh tế; 

tiếp tục thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá chiến lược; quan tâm phát triển 

lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh thực hiện chủ đề công tác năm 2019 và thực 

hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. 

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 9 HĐND thành 

phố Uông Bí khóa XIX đã thành công tốt đẹp. 

7. Đại hội Hội VHNT thành phố lần thứ X: trao giải cho 31 tác phẩm 

đạt giải Văn học Nghệ thuật Trần Nhân Tông lần thứ nhất 

Ngày 27/7, Hội VHNT thành phố Uông Bí tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm 

kỳ 2019 - 2024. 

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Văn học nghệ thuật thành phố Uông Bí thường 

xuyên được củng cố và có nhiều đổi mới, thu hút tiềm năng sáng tạo của hội viên. 

Sáu ngành nghệ thuật là Văn, Thơ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu đều 

phát huy thế mạnh, phục vụ kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa 

phương. Nhiều nghệ sỹ đã dành được các giải thưởng chuyên ngành của Trung 

ương, của tỉnh. Số lượng tác phẩm có giá trị ngày càng tăng; hoạt động xuất bản 
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tác phẩm ngày càng phong phú. Hội đã tổ chức 06 cuộc triển lãm với số lượng 

trên 600 tác phẩm. Hơn 500 tranh, ảnh, tin, bài của hội viên được đăng tải trên 

các báo, tạp chí từ trung ương đến địa phương. 

Số lượng hội viên đã tăng thêm 55 người, đưa tổng số hội viên lên 135 

người. Trong đó, có 04 hội viên cấp Trung ương, 59 hội viên Hội cấp tỉnh; 19 hội 

viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ vùng Mỏ; 22 hội viên dưới 40 tuổi. Đây 

là lực lượng nòng cốt trong phát triển phong trào văn hóa văn nghệ địa phương. 

Chất lượng  tham gia các cuộc thi, hội diễn, liên hoan được nâng lên. Công tác xã 

hội hóa các hoạt động văn hóa văn nghệ trên địa bàn ngày càng được đẩy mạnh. 

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo và tham luận tại Đại hội cũng thẳng thắn 

nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ IX. Từ đó chỉ rõ nguyên nhân, 

đề ra giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của hội viên về vị trí, 

vai trò, tầm quan trọng của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội. Đồng thời, 

tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương trong việc tạo dựng môi trường, điều kiện sáng tác và công bố tác phẩm, 

phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính  trị. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Thái - Quyền Chủ tịch Hội 

VHNT tỉnh Quảng Ninh và đồng chí Phạm Tuấn Đạt - Phó Bí thư Thành ủy, Phó 

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 

vừa qua của Hội VHNT thành phố Uông Bí. Nổi bật là việc tham mưu cho thành 

phố về quy chế giải thưởng VHNT Trần Nhân Tông. Trong thời gian tới, các 

đồng chí mong muốn Hội cần phát huy thành tích đạt được. Đặc biệt tăng cường 

hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, xây dựng tổ chức Hội không ngừng 

lớn mạnh. Đồng thời, quan tâm đến các nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt tới toàn 

thể hội viên những nội dung mới trong các chỉ nghị, nghị quyết của Trung ương, 

của Tỉnh về văn hóa văn nghệ; xây dựng đội ngũ hội viên đủ đức đủ tài, cống 

hiến các tác phẩm có chất lượng cao về nghệ thuật và tư tưởng; nâng cao nhận 

thức của hội viên về nhiệm vụ chính trị, cảnh giác trước những thủ đoạn âm mưu 

của các thế lực thù địch, làm tốt vai trò định hướng dư luận. 

Đại hội đã bầu BCH Hội VHNT thành phố Uông Bí khóa X, nhiệm kỳ 2019 

- 2024, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 

vừa qua. Đồng thời, trao Giải thưởng VHNT Trần Nhân Tông lần thứ nhất cho 31 

tác phẩm đạt giải. 

8. Thông tin từ cơ sở  

8.1. Khánh thành nhà mái ấm tình thương tại phường Phương Đông 

Sáng ngày 18-7, Hội LHPN thành phố tổ chức khánh thành, bàn giao nhà 

mái ấm tình thương cho gia đình bà Lưu Thị Tú, hội viên phụ nữ thuộc khu Bí 

Thượng, phường Phương Đông. 

Gia đình bà Lưu Thị Tú thuộc diện hộ cận nghèo. Chồng bà bị tai biến phải 

ngồi xe lăn nên kinh tế chủ yếu do một mình bà gánh vác. Ngôi nhà trước kia của 

gia đình đã xuống cấp, không có điều kiện để sửa chữa hay xây mới. Biết được 

hoàn cảnh của gia đình, Hội LHPN thành phố đã trích Quĩ Mái ấm tình thương 

25 triệu đồng, MTTQ thành phố ủng hộ 15 triệu đồng, MTTQ phường ủng hộ 10 

triệu đồng giúp gia đình bà Tú xây nhà mới. 

Qua hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 100m2, tổng kinh phí 

200 triệu đồng đã hoàn thành. 
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Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình bà Lưu Thị Tú vơi bớt khó khăn, ổn 

định cuộc sống, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, quan tâm kịp thời 

của MTTQ, đoàn thể các cấp cũng như chính quyền địa phương đối với hội viên 

gặp khó khăn. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu 

MTTQ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2019-2024. 

8.2. Khánh thành tuyến đường tổ 31, khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh 

Ngày 22-7, phường Yên Thanh tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, 

mở rộng đường bê tông, rãnh thoát nước tại tổ 31, khu Phú Thanh Tây.  

Công trình được triển khai theo Nghị quyết 287 của HĐND thành phố, có 

chiều dài 234m, chiều rộng mặt đường 5m, có rãnh thu nước 02 bên. Tổng đầu tư 

hơn 2 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố 164,5 triệu đồng, phần còn lại từ 

ngân sách phường và nhân dân tự đối ứng. 

Để thực hiện dự án, 17/21 hộ dân 02 bên tuyến đường đã hiến 450m2 đất, tự 

nguyện tháo dỡ 200m tường rào và nhiều cây cối hoa màu để bàn giao mặt bằng 

cho đơn vị thi công. 

Đây là công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2019-2024, chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường Yên 

Thanh 25-8 (1999-2019). 

8.3. Phường Thanh Sơn: Nhiều hoạt động nghĩa tình tri ân người có công 

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, tri ân sâu sắc công lao to lớn 

của các thương, bệnh binh, người có công, phường Thanh Sơn chỉ đạo các đoàn 

thể, khu dân cư tổ chức chuỗi các hoạt động “uống nước nhớ nguồn” thiết thực. 

Ngay từ đầu năm, phường đã huy động các nguồn lực làm đường bê tông 

vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Nghi tại tổ 5, khu 10. Công trình có 

chiều dài 906m, chiều rộng mặt đường 5m, tổng đầu tư 1,5  tỷ đồng. Trong đó, 

kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 287 của HĐND Thành phố là 1 tỷ đồng; kinh phí 

ủng hộ của các tổ chức, cá nhân là 500 triệu đồng. Công trình được khánh thành 

và đưa vào sử dụng đúng dịp 27/7. 

Thiết thực tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, ngày 20-7, 

UBND phường phối hợp với Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí triển 

khai chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 152 người có 

công với tổng kinh phí 139 triệu đồng. Ngày 24-7, lãnh đạo phường đa ̃đến thăm 

và tăṇg quà 11 gia đình người có công tiêu biểu trên điạ bàn, ân cần thăm hỏi sức 

khỏe, đời sống, động viên các gia đình luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sống vui, sống khỏe, tiếp 

tục phát huy vai trò "Cây cao bóng cả" đối với lớp trẻ. 

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nghĩa tình khác cũng đã được phường Thanh 

Sơn triển khai hiệu quả như: vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng 

đội”, “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền trên 100 triệu đồng; rà soát, trợ cấp khó 

khăn đối với 15 thương, bệnh binh ốm đau, chữa bệnh dài ngày với tổng kinh phí 

gần 6,5 triệu đồng; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với 103 thương binh, 

bệnh binh, 16 thân nhân liệt sỹ, 32 người nhiễm chất độc hóa học và chăm sóc 

Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Nghi. 

 



 11 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

 
Nguyễn Ái Quốc và Luận cương của Lênin 

là nhịp cầu đưa Việt Nam theo dòng thời đại 

 

Cách đây 99 năm, Nguyễn Ái Quốc tiếp cận và phát hiện chân lý thời đại 

trong bản Luận cương của Lênin. Đó là dấu mốc vàng mở ra tiền đồ mới cho dân 

tộc Việt Nam. Đã có nhiều công trình nghiên cứu và khẳng định ý nghĩa vĩ đại 

của sự kiện nêu trên. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cùng suy ngẫm thêm một 

số điểm để thấy tầm vóc lịch sử của con người đã đưa ánh sáng chủ nghĩa Mác - 

Lênin vào cách mạng Việt Nam. 

1. VỚI VIỆC TÌM RA CHÂN LÝ THỜI ĐẠI, NGUYỄN ÁI QUỐC LÀ 

CON NGƯỜI ĐƯỢC LỊCH SỬ LỰA CHỌN ĐỂ TRỞ THÀNH ANH 

HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở THẾ KỶ XX 

Nguyễn Ái Quốc đã được những người bạn Pháp trao cho tờ báo Nhân đạo 

(L’Humanité) - Cơ quan ngôn luận của Đảng Xã hội Pháp, số ra ngày 16 và 17-7-

1920 đăng Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề 

thuộc địa của Lênin (thường được gọi tắt là Luận cương của Lênin). Tưởng 

chừng là một sự ngẫu nhiên, nhưng đó thực sự là lẽ tất yếu lịch sử. 

Tính tất yếu được nhen nhóm bởi chủ nghĩa yêu nước chân chính, truyền 

thống gia đình, truyền thống quê hương và truyền thống dân tộc là những dòng 

hợp lưu bồi đắp nên lý tưởng cách mạng trong con người Nguyễn Tất Thành - 

Văn Ba - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Chân lý thời đại chỉ có thể đến với 

những ai có sự lựa chọn đúng lẽ sống vì nước, vì dân; dám đối mặt và vượt lên 

phong ba bão táp thời đại; nhạy bén với diễn biến lịch sử, lăn xả cải biến lịch sử. 

Tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Các Mác đã mở ra hướng đi mới cho cuộc 

đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc. Luận cương của Lênin cụ thể 

hóa con đường giải phóng dân tộc cho các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. 

Nguyễn Ái Quốc là nhịp cầu lịch sử đón nhận, tiếp biến ánh sáng chủ nghĩa 

Mác - Lênin vào Việt Nam để góp phần phác họa lịch sử thế giới ở thế kỷ XX: 

Lịch sử của phong trào giải phóng dân tộc thoát khỏi ách áp bức của chủ nghĩa 

thực dân, đế quốc trên phạm vi toàn thế giới, mà Việt Nam là một trong những 

điểm sáng nhất sau ngọn đuốc Cách mạng Tháng Mười Nga. 

2. NGUYỄN ÁI QUỐC ĐÃ ĐỊNH VỊ ĐÚNG NHỮNG GIÁ TRỊ TƯ 

TƯỞNG VĨ ĐẠI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC -LÊNIN, ĐÃ ĐƯỢC LỊCH SỬ 

DÂN TỘC VIỆT NAM KIỂM CHỨNG 

Ngay khi tiếp cận Luận cương của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định 

đó là học thuyết chân chính nhất, cách mạng nhất, phù hợp nhất với bối cảnh lịch 

sử của Việt Nam. Như vậy, cách mạng Việt Nam ngay từ đầu đã tiếp cận trực tiếp 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tránh được sự hỗn dung và xung đột gay gắt giữa các 

luồng tư tưởng trái chiều. 

Trong “Đường kách mệnh” (xuất bản năm 1927) cũng như các văn kiện do 

Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng năm 1930, 

những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin đã được định vị một cách chắc 

chắn, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam, làm kim chỉ nam 
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cho sự hoạch định cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn suốt 89 năm qua. 

Những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin được Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ là: 

- Cách mạng Việt Nam là cuộc cách mạng vô sản, trước hết làm cách mạng 

dân tộc, dân chủ rồi tiến tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của cách 

mạng là đánh đổ thực dân Pháp, phong kiến tay sai; mang lại quyền làm chủ nhà 

máy, xí nghiệp cho giai cấp công nhân, thực hiện người cày có ruộng. Đây là tư 

tưởng cách mạng triệt để, có lộ trình phù hợp; được Nguyễn Ái Quốc tổng kết 

thực tiễn các cuộc cách mạng dân chủ tư sản của Anh, Mỹ, Pháp và vận dụng 

sáng tạo vào hoàn cảnh cách mạng nước ta. 

- Nhân tố tiên quyết bảo đảm cách mạng Việt Nam thắng lợi là phải có chính 

đảng vô sản lãnh đạo; Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng; 

Đảng phải được thử thách trong thực tiễn đấu tranh cách mạng để không ngừng lớn 

mạnh; Đảng phải lấy lợi ích của giai cấp, dân tộc làm tôn chỉ, mục đích. Nguyễn 

Ái Quốc đã xác định được sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên 

ngay khi Đảng ra đời đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp xã hội. 

- Đảng phải giác ngộ, vận động quần chúng đi theo cách mạng. Trong nước 

thì kết nối các giai tầng, nòng cốt là liên minh công - nông, từ hạt nhân này mà 

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh đổ thực dân, phong kiến. Ngoài 

nước thì đoàn kết với các dân tộc có cùng hoàn cảnh bị áp bức, đồng thời tranh 

thủ sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng hòa bình trên thế giới. Phương pháp 

đấu tranh được kết hợp giữa bạo lực cách mạng với đấu tranh chính trị. 

Trải qua 89 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam 

luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, có lúc vận mệnh của Đảng, của dân 

tộc rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng nhờ kiên định chủ nghĩa Mác - 

Lênin, Đảng đã đưa cách mạng đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. 

3. TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH LÀ 

HIỆN THÂN NHỮNG GIÁ TRỊ CAO ĐẸP, VĨNH HẰNG CỦA CHỦ 

NGHĨA MÁC -LÊNIN, MÃI SOI SÁNG CON ĐƯỜNG ĐI TỚI THẮNG 

LỢI CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM 

Xuất phát điểm ra đi tìm đường cứu nước, cũng như trong quá trình hoạt 

động sôi nổi trong phong trào cộng sản quốc tế, kể cả khi đã trở thành lãnh tụ tối 

cao của dân tộc Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chưa bao giờ có ý 

định trở thành một nhà tư tưởng. Song, chính nhờ có sự tích lũy vốn hiểu biết từ 

trải nghiệm cuộc sống có ích với nước, với dân, Người đã trở thành một ngọn hải 

đăng về tư tưởng giữa dông tố thời đại. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu, chọn lọc những giá trị tư tưởng nhân 

bản, nhân văn của dân tộc và thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thể hiện lòng 

yêu nước, thương nòi, đức bao dung, sống hiến dâng cho Tổ quốc và đồng bào. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tầm trí tuệ cao xa; nhận thức đúng trong thực tại, tính 

toán đúng cho tương lai; đặt lợi ích dân tộc và lợi ích nhân dân lên trên hết, 

nhưng không bó hẹp trong chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

được toát lên từ lời nói, cử chỉ, hành động, lối sống, đạo đức cách mạng, luôn 

thống nhất ở “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là biểu tượng cho giá trị văn hóa; yêu 

thương, quý trọng con người; thức tỉnh và bồi đắp lương tri. Tư tưởng Hồ Chí 
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Minh đã đưa một dân tộc nô lệ giành được độc lập; định vị trên bản đồ thế giới 

với một bản sắc chính trị, văn hóa. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc đi 

từ cuộc trường chinh này đến cuộc trường chinh khác, để chứng minh chân lý bất 

hủ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. 

Truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại cùng cuộc đời 

cách mạng đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến trực tiếp với chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự 

vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng mà Hồ Chí 

Minh để lại cho muôn đời sau là kho báu tư tưởng vô giá của Người. 

Đảng ta, nhờ biết kiên định nền tảng tư tưởng nêu trên mà xứng đáng là 

người đại diện duy nhất cho lợi ích dân tộc; mang lại quyền sống, quyền tự do và 

quyền mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân; đóng góp xứng đáng vào sự tiến bộ 

chung của nhân loại. 

Hiện nay, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những luận điệu xuyên 

tạc, bóp méo lịch sử, núp bóng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, sắc tộc, tôn giáo, 

hòng hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; như trước đây từng có 

những trào lưu tư tưởng phi Mácxít, xét lại. Kẻ thù của cách mạng nước ta lúc 

này, ngoài các thế lực phản động, các phần tử cơ hội chính trị, còn có một bộ phận 

những người đứng trong hàng ngũ của Đảng, song lại suy thoái tư tưởng chính trị, 

xuống cấp đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Thực chất, đó là sự rời bỏ lý tưởng cộng sản, từ bỏ con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội, thiêu rụi thành quả cách mạng mà Đảng lãnh đạo nhân dân ta suốt 

89 năm qua. Niềm tin của nhân dân với Đảng vẫn là thành trì bảo đảm sự sống 

còn của Đảng, nhưng nếu không bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng 

thì niềm tin cũng sẽ bị xói mòn và sụp đổ. 

Trong Di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng ta là 

một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo 

đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng 

ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung 

thành của nhân dân”. Thực hiện Di chúc của Người, trong suốt 50 năm qua, 

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã luôn giương cao ngọn cờ bách chiến, bách 

thắng mà Người trao truyền, nhờ vậy mà giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất 

Tổ quốc, đổi mới đất nước. 

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhằm làm cho Đảng ta ngày càng 

trở thành hiện thân của giá trị đạo đức, văn minh. Nghị quyết số 35-NQ/TƯ của Bộ 

Chính trị ban hành ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” 

cũng chính là sự tiếp tục cụ thể hóa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình 

hình mới, yêu cầu mới của cách mạng Việt Nam. Đưa Nghị quyết này vào cuộc 

sống là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã 

hội. Vì còn nền tảng tư tưởng của Đảng thì chắc chắn còn Đảng, còn chế độ. 

 

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo 
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Gương người tốt, việc tốt 

 

1. Uông Bí lan tỏa phong trào thi đua người tốt, việc hay 

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã và đang đẩy mạnh các 

phong trào thi đua người tốt, việc hay, từng bước lan tỏa sâu rộng trong đời sống, 

tạo thành khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân. 

Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đều 

thống nhất triển khai các phong trào thi đua gắn với thực hiện chủ trương, đường 

lối của Đảng, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chương 

trình hành động của Mặt trận. Thông qua công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng của nhân dân, các phong trào thi đua không ngừng đổi mới về nội 

dung thực hiện, bám sát với tình hình thực tế ở địa phương. 

Hội LHPN, Thành Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao 

động thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tốt các hoạt động phòng, 

chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và các tệ 

nạn xã hội; phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia 

đình “5 không, 3 sạch”, “Doanh nghiệp giỏi, cơ quan văn hóa”; đẹp nhà, sạch 

đường, sạch đồng ruộng; thanh niên tình nguyện, CCB gương mẫu... 

Mô hình “Tủ đồ dùng sẻ chia” là mô hình mới được Hội LHPN thành phố 

phối hợp với các tổ chức khác triển khai từ giữa tháng 5/2019, bước đầu đã mang 

lại hiệu quả. “Ai có thì tặng - ai cần thì nhận” là dòng chữ giới thiệu về tủ đồ 

dùng được đặt trang trọng tại nhà văn hóa. Mô hình được người lao động tin 

tưởng, ủng hộ, phấn khởi vì có nơi lựa quần áo thoải mái, không cần lo tới giá cả, 

đồ lại mới. Dù không giúp đỡ về tiền bạc, nhưng ít nhiều tủ đồ dùng sẻ chia này 

đã đỡ đần được một khoản chi phí trong cuộc sống của những người thật sự cần. 

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện của TP Uông Bí đã và đang 

thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng. Từ các hoạt động của 

phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng đáng được biểu dương và tôn vinh, 

tiêu biểu là anh Lương Duy Minh, cán bộ văn phòng Công ty TNHH Phúc Xuyên. 

Từ năm 2010 đến 2019, anh là Chủ nhiệm lâm thời CLB Ngân hàng máu sống trên 

mạng xã hội facebook với hơn 1.000 thành viên tham gia. Anh luôn gương mẫu đi 

đầu trong các đợt hiến máu tình nguyện của thành phố như: Lễ hội Xuân hồng, 

Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, Hành trình đỏ… Bản thân anh đã trực tiếp 

tham gia hiến máu mỗi năm từ 2-3 lần; đến nay anh đã có 22 lần hiến máu. Riêng 

năm 2018, CLB do anh làm chủ nhiệm đã huy động trên 200 đơn vị máu. 

Có thể thấy, những tấm gương người tốt, phần việc hay đã mang lại hiệu quả 

thiết thực, từ đó lan tỏa tình cảm nhân văn tốt đẹp, góp phần đảm bảo an sinh xã 

hội trên địa bàn thành phố. 

2. Trung tâm Y tế thành phố: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 

Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch 

vụ”, thời gian qua, Trung tâm y tế thành phố đã nỗ lực triển khai các giải pháp 

nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, góp phần tạo niềm tin, hướng đến sự hài 

lòng của người bệnh. 

Hiện Trung tâm có 08 khoa, phòng chức năng; 04 bác sĩ có trình độ sau đại 

học, 02 bác sỹ chuyên khoa cấp I và 02 thạc sỹ. Đơn vị đã tham mưu huy động 

nguồn lực để mua sắm, lắp đặt trang thiết bị khám, chữa bệnh mới, hiện đại như 
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máy sinh hóa tự động, máy nội soi tiêu hóa, bổ sung máy nội soi tai mũi họng, 

tiến tới lắp máy Xquang kỹ thuật số; triển khai 02 kỹ thuật mới, hiện đại vào 

khám chữa bệnh gồm nội soi tiêu hóa và nội soi đại trực tràng. 

Bên cạnh đó, Trung tâm tích cực đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, cải cách 

thủ tục hành chính, giảm phiền hà, rút ngắn thời gian chờ đợi khi người bệnh đến 

khám và điều trị. Đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ nhân viên đều làm việc, giao tiếp theo 

tiêu chuẩn, đạo đức cán bộ y tế, ứng xử văn hóa; tăng cường công tác tư vấn, 

hướng dẫn người bệnh cách tự chăm sóc, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh phòng 

bệnh tại gia đình. Không gian các khoa, phòng khám cũng luôn được giữ sạch, 

thoáng, thân thiện với người bệnh. 

6 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm 

Y tế thành phố đều vượt kế hoạch. Đã có trên 51.000 lượt bệnh nhân đến khám 

và điều trị tại Trung tâm, tăng 12,9% so cùng kỳ. Số lượt người bệnh chụp 

Xquang, siêu âm, xét nghiệm, làm thủ thuật đều tăng từ 7-14%. 

Ông Nguyễn Trung Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho 

biết: “Để tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong 6 tháng cuối năm 

Trung tâm sẽ phát huy hiệu quả các nguồn lực; chú trọng nâng cao chất lượng 

chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến người nghèo, đồng 

bào dân tộc thiểu số. Trung tâm sẽ tiếp tục tham mưu đầu tư trang thiết bị, xây 

dựng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có 

phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; đồng thời tăng cường ứng dụng CNTT, thực 

hiện cải cách hành chính trong quản lý, hoạt động chuyên môn”. 

3. Điển hình ở CLB Ngân hàng máu sống TP Uông Bí 

Cuối năm 2018, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại QL18 (đoạn qua phường 

Đại Yên, TP Hạ Long) khiến 01 người tử vong tại chỗ, 05 người bị thương nặng 

cần được tiếp máu gấp để cấp cứu, bảo toàn tính mạng. Nhận được thông tin, anh 

Lương Duy Minh (khu 6, phường Thanh Sơn) và những thành viên trong CLB 

Ngân hàng máu sống TP Uông Bí do anh sáng lập đã nhanh chóng đến Bệnh viện 

Sản Nhi, nơi cấp cứu nạn nhân để tiếp ứng, góp phần giúp các nạn nhân có cơ hội 

vượt qua hiểm nguy. 

Đối với anh Minh, những lần hiến máu gấp như trên không hiếm. Là chủ 

nhiệm CLB Ngân hàng máu sống TP Uông Bí, hoạt động liên tục từ năm 2016 

đến nay, anh Minh và các thành viên CLB không ngại ngần tham gia các đợt hiến 

máu để cấp cứu người bệnh, mỗi năm từ 5-10 đợt, huy động hàng chục đơn vị 

máu. Ngoài ra, CLB cũng thường xuyên vận động, kết nối các thành viên tham 

gia những đợt hiến máu nhân đạo, phong trào Hành trình đỏ, Ngày chủ nhật 

hồng, Giọt hồng đất mỏ... Nhờ đó, mỗi năm huy động được 200-300 đơn vị máu. 

Riêng anh Minh đến thời điểm này đã hiến máu 23 lần. 

Anh Minh tâm sự, bản thân từng có người bạn thân mất vì thiếu máu, máu 

của bạn anh thuộc nhóm máu hiếm, khi đó mặc dù đã kêu gọi hiến máu, song 

không kịp. Chính bởi vậy, anh Minh hiểu hơn hết tính cần thiết, ý nghĩa của 

những giọt máu hồng. Người bệnh trong khi nguy cấp cần máu mà được hiến 

máu kịp thời sẽ có thêm cơ hội sống. Từ suy nghĩ đó đã thúc đẩy anh tìm hiểu về 

việc hiến máu và chủ động tham gia các đợt hiến máu cũng như truyền cảm hứng 

việc làm ý nghĩa này đến mọi người, được nhiều người biết và ủng hộ. 
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Năm 2016, anh Minh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố thành lập 

CLB Ngân hàng máu sống TP Uông Bí. Cách chủ yếu để anh kết nối với cộng 

đồng những người hiến máu trên địa bàn là thông qua các trang mạng xã hội như 

facebook, zalo... Đến thời điểm này, trang facebook Minh Luongduy của anh 

được lấy làm địa chỉ chính để mọi người trao đổi thông tin, được quản trị khá 

chặt chẽ, khoa học, hiện có trên 1.000 thành viên tương tác thường xuyên. 

Theo anh Lương Duy Minh, cái lợi của facebook là thông tin nhanh chóng, 

sức lan tỏa lớn. Do thành viên tham gia trên facebook đến từ khắp nơi trong tỉnh 

nên có thể cơ động huy động tham gia hiến máu khẩn cấp khi cần tại nhiều  địa 

điểm khác nhau. Tuy nhiên, việc ứng dụng mạng xã hội cũng có mặt trái là nếu 

để lọt thông tin xấu, độc, không có thật thì lại gây tác dụng ngược. Chính bởi 

vậy, việc làm, hoạt động của CLB Ngân hàng máu sống TP Uông Bí phải luôn 

thật, được phản ánh khách quan, sinh động, trên tinh thần xây dựng, yêu thương 

và chia sẻ thì mới tuyên truyền, vận động, tạo sức lan tỏa về một nghĩa cử cao 

đẹp như mục tiêu đã đề ra. 

4. Khởi nghiệp thành công từ nuôi chim bồ câu 

Nông nghiệp là một môi trường đầy hấp dẫn, song cũng ẩn chứa nhiều rủi 

ro. Để thành công trong môi trường này đòi hỏi tư duy năng động, sáng tạo và cả 

bản lĩnh. Đoàn Quang Tùng (SN 1990, phường Yên Thanh) là một trong những 

bạn trẻ đã lựa chọn cho mình con đường khó khăn ấy để khởi nghiệp. 

Dù khó khăn, nhưng Tùng đã bước đầu thành công khi đầu tư hơn 3 tỷ đồng 

xây dựng trang trại hơn 5.000m2 nuôi chim bồ câu Pháp tại phường Yên Thanh. Với 

quy mô nuôi 1 vạn con, trang trại này thuộc tốp lớn nhất trên địa bàn tỉnh, với các 

trang thiết bị hiện đại, như máy ấp trứng, máy nhào trộn thức ăn, quạt làm mát… 

Gần 1 năm nuôi chim bồ câu, 6 tháng trở lại đây trang trại của Tùng đều đặn 

cung cấp ra thị trường mỗi tháng 5.000-6.000 con, doanh thu 350 triệu 

đồng/tháng, lợi nhuận 100 triệu đồng/tháng; tạo công ăn việc làm cho gần 10 lao 

động địa phương với mức thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng. Điều 

đáng ghi nhận, dù mới khởi nghiệp nhưng mô hình của Tùng đã nhanh chóng cho 

thấy hiệu quả. Doanh nghiệp đã tiến thêm một bước nhận bao tiêu sản phẩm, hỗ 

trợ con giống và kỹ thuật cho các hộ nuôi trên địa bàn. 

Bên cạnh nuôi bồ câu, Đoàn Quang Tùng còn kinh doanh nhiều dịch vụ 

khác, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

nộp thuế cho Nhà nước; được Tỉnh đoàn, Thành đoàn Uông Bí khen thưởng 

doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc. 

Theo doanh nhân trẻ này thì kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp là đam mê 

của anh. Vì thế, dù được đào tạo bài bản 04 năm ngành Quản trị kinh doanh tại Đại 

học Raffles (Australia), nhưng Tùng vẫn quyết định trở về quê hương Uông Bí lập 

nghiệp. Qua tìm hiểu, Tùng nhận thấy một số vật nuôi như lợn, gà đang bão hòa, rủi 

ro bệnh dịch cao; trong khi nuôi chim bồ câu đầu tư thuận lợi, lợi nhuận cao, kỹ 

thuật không nhiều, chỉ cần sự tỉ mỉ, chịu khó. Để đầu tư mô hình thành công, Tùng 

đã đến nhiều trang trại nuôi chim bồ câu ở miền Bắc, có thời điểm Tùng còn làm 

thuê cho một trang trại nuôi chim bồ câu ở tỉnh bạn để học hỏi kinh nghiệm. 

Trước đó, Tùng đã trải qua một số ngành nghề kinh doanh nhằm có trải 

nghiệm và tích lũy. Vốn đầu tư quy mô lớn tới trên 3 tỷ đồng, Tùng không vay 

mượn gia đình, mà hoàn toàn sử dụng nguồn vốn tích lũy của mình, cũng như 
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huy động nguồn lực đầu tư bên ngoài. Nhờ những nỗ lực đó, mô hình nuôi chim 

bồ câu của Tùng đã đem lại hiệu quả. 

Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp trẻ TP Uông Bí Trần Xuân Trường đánh giá: 

Dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, song Tùng không dựa 

dẫm, ỷ lại vào gia đình, mà quyết tâm tìm kiếm sự nghiệp cho riêng mình. Đoàn 

Quang Tùng là tấm gương sáng trong phong trào khởi nghiệp của TP Uông Bí. 

Trên địa bàn thành phố có nhiều bạn trẻ khởi nghiệp với nhiều mô hình, lĩnh vực 

khác nhau, song đều dựa trên thế mạnh của địa phương. 

Say sưa với nghề nuôi chim bồ câu, thời gian tới Đoàn Quang Tùng dự định 

mở rộng mô hình nuôi chim bồ câu theo hướng tập hợp các hộ nuôi chim bồ câu 

trong vùng thành lập hợp tác xã. Theo Tùng, hiện nay khá nhiều hộ nuôi chim bồ 

câu trên địa bàn, hợp tác xã được thành lập sẽ đảm bảo bao tiêu sản phẩm cho các 

thành viên, đồng thời hỗ trợ nhau về kỹ thuật, con giống, nhất là tránh được tình 

trạng thương lái ép giá, đảm bảo quyền lợi cho người nuôi. 

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 

1. Chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số 

ngành đào tạo tại trường Đại học Hạ Long 

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIII đã thông qua Nghị quyết 

số 187/2019/NQ-HĐND, ngày 30/7/2019 về việc ban hành chính sách thu hút và 

khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại trường Đại học Hạ 

Long, bao gồm các nội dung sau: 

(1)- Phạm vi điều chỉnh: Quy định đối tượng, nguyên tắc, nội dung hưởng, 

mức hưởng chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số 

ngành đào tạo tại trường Đại học Hạ Long. 

(2)- Đối tượng, điều kiện: Sinh viên đại học thuộc các ngành cần thiết cho 

sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản 

trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ 

Hàn Quốc, Nuôi trồng thủy sản, đào tạo theo hình thức chính quy tại trường Đại 

học Hạ Long từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2027 - 2028, đảm bảo một 

trong những điều kiện sau: 

a) Có điểm trúng tuyển (tổ hợp 03 môn, chưa nhân hệ số) vào ngành học từ 

19,0 trở lên trong năm tuyển sinh 2019; từ 21,0 trở lên trong các năm tuyển sinh 

từ 2020 đến 2024; 

b) Có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ đạt loại 

khá trở lên; 

c) Thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 

2020 - 2021; 

d) Có khoảng cách từ nhà đến trường từ 15 km trở lên; 

đ) Tốt nghiệp đại học từ loại giỏi trở lên. 

(3)- Nguyên tắc thực hiện 
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a) Sinh viên cùng một lúc học nhiều ngành đào tạo thì chỉ được hưởng chính 

sách đối với một ngành đào tạo; 

b) Sinh viên đồng thời đảm bảo nhiều điều kiện khác nhau quy định tại mục 

2 thì được hưởng đồng thời các chế độ tương ứng theo quy định tại mục 4; 

c) Chế độ thưởng quy định tại điểm a mục 4 được thực hiện 01 lần sau khi 

sinh viên nhập học chính thức; 

d) Chế độ hỗ trợ quy định tại các điểm b, c, d, đ mục 4 được thực hiện 

trong từng học kỳ theo kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên trong học kỳ đó; 

thời gian hưởng bằng số tháng thực tế xét hưởng chính sách nhưng không quá 05 

tháng/học kỳ; 

đ) Chế độ thưởng quy định tại điểm e mục 4 được thực hiện 01 lần khi cấp 

bằng tốt nghiệp cho sinh viên; 

e) Sinh viên học chậm hơn so với tiến độ theo kế hoạch đào tạo của khóa 

học hoặc nghỉ học tạm thời hoặc bị nhà trường kỷ luật thì không được hưởng 

chính sách trong thời gian học chậm hoặc nghỉ học tạm thời, ngừng hưởng chính 

sách trong thời gian chấp hành kỷ luật. 

(4)- Nội dung và mức hưởng 

a) Sinh viên thuộc đối tượng quy định tại điểm a mục 2 được thưởng bằng 

07 lần mức lương cơ sở nếu có điểm tuyển sinh từ 19,0 đến dưới 21,0; 10 lần 

mức lương cơ sở nếu có điểm tuyển sinh từ 21,0 đến dưới 24,0; 15 lần mức lương 

cơ sở nếu có điểm tuyển sinh từ 24,0 đến dưới 27,0; 20 lần mức lương cơ sở nếu 

có điểm tuyển sinh từ 27,0 trở lên; 

b) Sinh viên thuộc đối tượng quy định tại điểm b mục 2 được xét hưởng hỗ 

trợ tiền mua đồ dùng học tập bằng 10% mức lương cơ sở/tháng và tiền đóng học 

phí hàng tháng bằng mức học phí phải nộp; tổng số sinh viên được hưởng hỗ trợ 

không quá 20% tổng số sinh viên từng ngành thuộc lĩnh vực đào tạo và năm trúng 

tuyển quy định tại mục 2; 

c) Sinh viên thuộc đối tượng quy định tại điểm c mục 2 được hỗ trợ tiền ăn 

bằng 40% mức lương cơ sở/tháng; 

d) Sinh viên thuộc đối tượng quy định tại điểm d mục 2 được bố trí chỗ ở 

miễn phí tại ký túc xá của nhà trường; trường hợp nhà trường không bố trí được 

chỗ ở, được hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 20% mức lương cơ sở/tháng; 

đ) Sinh viên thuộc đối tượng quy định tại điểm b mục 2 được thưởng bằng 

100% mức lương cơ sở/tháng nếu có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại giỏi; 

bằng 150% mức lương cơ sở/tháng nếu có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại 

xuất sắc; 

e) Sinh viên thuộc đối tượng quy định tại điểm d mục 2 được thưởng bằng 

10 lần mức lương cơ sở nếu tốt nghiệp loại giỏi; bằng 20 lần mức lương cơ sở 

nếu tốt nghiệp loại xuất sắc. 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2019 và được thực hiện từ 

ngày 01/9/2019. 

2. Lương hưu, trợ cấp BHXH của cán bộ xã tăng 7,19% 

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 09/2019/TT-BNV, có hiệu lực ngày 

01/8/2019, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 

01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. 
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Tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thêm 

7,19% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 đối với cán bộ xã 

già yếu đã nghỉ việc. 

Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2019 = mức trợ cấp được hưởng 

tại thời điểm tháng 6/2019 x 1,0719. 

3. Thêm trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế 

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Thông tư 09/2019/TT-BYT hướng dẫn 

một số nội dung trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). 

Từ ngày 01/8/2019, sẽ có thêm 03 trường hợp người có thẻ BHYT được 

thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh: 

- Người có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền 

cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở 

(8,94 triệu đồng) (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) 

nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở; 

- Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác 

thông tin thẻ BHYT; 

- Người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển 

viện trong ngày do cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa 

được cấp lại. 

4. Tăng trợ cấp, phụ cấp của người có công với cách mạng 

Từ ngày 01/7/2019, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 

người có công với cách mạng là 1,624 triệu đồng, cao hơn mức hiện tại 109.000 

đồng theo Nghị định 58/2019/NĐ-CP. 

Cụ thể mức trợ cấp, phụ cấp của một số đối tượng như sau: 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Trợ cấp tối thiểu 

1,094 triệu đồng, tối đa 5,207 triệu đồng; 

- Thương binh loại B: Trợ cấp tối thiểu 904.000 đồng, tối đa 4,308 triệu đồng; 

- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở 

lên có vết thương đặc biệt nặng: Phụ cấp 1,67 triệu đồng; 

- Bệnh binh: Trợ cấp tối thiểu 1,695 triệu đồng, tối đa 2,086 triệu đồng… 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2019. 

 

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY 
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