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KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG 

(16/10/1948 - 16/10/2018) 

 

Ngay từ những ngày thành lập Đảng (3/2/1930), Đảng ta đã nhận thức rõ tầm 

quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý 

tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được 

nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết 

thống nhất trong Đảng. Đến năm 1948, tuy chưa phân công cán bộ theo dõi và 

thành lập bộ máy kiểm tra chuyên trách nhưng công tác kiểm tra của Đảng đã được 

Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ 

đạo và ở các cấp nhiệm vụ này do các cấp ủy và các tổ chức đảng thực hiện. 

Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, 

quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng 

được chính thức thành lập, từng bước phát triển, ngày càng được kiện toàn và lớn 

mạnh. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng được thành lập theo Quyết 

nghị số 29/QN/TW ngày 16-10-1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa 

I) do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh (tức Thận) ký; ngày đó trở thành Ngày 

Truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng.  

Nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (1951 - 1960), Điều lệ Đảng quy 

định “Ban Chấp hành Trung ương, các xứ ủy, khu ủy (hoặc liên khu), thành ủy, 

tỉnh ủy cử ra một số ủy viên lập thành Ban kiểm tra của cấp mình. Tháng 3 năm 

1951, Ban Chấp hành Trung ương cử ra Ban Kiểm tra Trung ương gồm các đồng 

chí: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Chánh do đồng chí Hồ Tùng Mậu 

là Trưởng ban. Trung ương có Nghị quyết: “Ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiêm 

Ban Thanh tra của Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra cả trong quân đội”; đồng 

chí Hồ Tùng Mậu làm Trưởng ban Kiểm tra Đảng kiêm Tổng Thanh tra Chính 

phủ. Đến ngày 25-4-1956, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh 263/SL cử đồng chí Nguyễn 

Lương Bằng làm Trưởng ban Kiểm tra Trung ương kiêm chức Tổng Thanh tra 
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Chính phủ. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ X (tháng 3-1957) quyết 

nghị kiện toàn Ban Kiểm tra Trung ương gồm các đồng chí: Nguyễn Lương Bằng, 

Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng do đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Trưởng 

ban. Tháng 4-1957, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 16/CT-TW quy 

định: “Về nội dung công tác Ban Kiểm tra của Đảng ở các cấp hiện nay chỉ 

chuyên trách kiểm tra việc giữ gìn kỷ luật ở các cấp và xét đơn khiếu nại của các 

đảng viên về các vụ thi hành kỷ luật ở cấp dưới. Còn vấn đề kiểm tra việc chấp 

hành các chủ trương, chính sách của Đảng, của Chính phủ do Ban Thanh tra của 

chính quyền ở các cấp giúp cấp ủy và Ủy ban Hành chính tiến hành”. Từ đó đến 

nay, Ban Kiểm tra của Đảng và Ban Thanh tra của Chính quyền được tách riêng. 

Ở miền Nam, do điều kiện chiến tranh nên trước năm 1969, hầu hết chưa 

thành lập cơ quan kiểm tra chuyên trách, công tác kiểm tra nói chung do cấp ủy 

thực hiện. Ngày 14-8-1969, Trung ương Cục miền Nam ra Nghị quyết số 13 về việc 

thành lập Ban Kiểm tra các cấp, từ đó Ban Kiểm tra Trung ương Cục được thành 

lập do đồng chí Phan Văn Đáng, Phó Bí thư Trung ương Cục làm Trưởng ban. 

Ở khu V, Ban Kiểm tra Khu ủy thành lập tháng 3-1970, do đồng chí Trần 

Kiên, Ủy viên Thường vụ Khu ủy làm Trưởng ban, sau đó ban kiểm tra ở các cấp 

tỉnh, thành, huyện… lần lượt thành lập. 

Cùng với sự ra đời và kiện toàn Ban Kiểm tra, sau này là Ủy ban Kiểm tra các 

cấp, đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng phát triển. Khi mới thành lập chỉ có 03 

đồng chí ở cấp Trung ương, đến nay đã có hơn 6.000 cán bộ chuyên trách từ cấp 

quận, huyện, thị trở lên và hơn 65.000 cán bộ kiểm tra kiêm chức. Về nhiệm vụ 

quyền hạn của ủy ban kiểm tra các cấp do Điều lệ Đảng quy định từ một số nhiệm 

vụ ban đầu, chủ yếu là phục vụ cấp ủy, dần dần Điều lệ Đảng giao cho ủy ban kiểm 

tra các cấp nhiều nhiệm vụ cụ thể, tăng thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng 

viên cho ủy ban kiểm tra từ cấp quận, huyện tương đương trở lên, từ Đại hội X đã 

bổ sung nhiệm vụ giám sát cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Hiện nay, Trung 

ương đã quy định cụ thể về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra các 

cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản, quy định về kiểm tra 

của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên… 

Ngày 30-7-2007, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa X 

đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát của Đảng”. Đây là Nghị quyết mang dấu ấn quan trọng đã thể hiện quan điểm 

của Đảng “Kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của 

Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng. Trước hết là 

nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành”. 

Từ ngày thành lập Đảng đến nay, lần đầu tiên Đảng ta đã ban hành một nghị 

quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; điều đó khẳng định vị trí, vai trò, 

tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và xác định để thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội X thì phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. 

70 năm xây dựng và trưởng thành, Ban Kiểm tra nay là ủy ban kiểm tra các 

cấp đã không ngừng được củng cố và phát triển, có tổ chức theo hệ thống từ Trung 

ương tới cơ sở đã xây đắp nên truyền thống vô cùng vẻ vang: “Tuyệt đối trung 

thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Cấp ủy và ủy ban 

kiểm tra các cấp luôn trân trọng, giữ gìn, khắc phục khó khăn, gian khổ, đem hết 



 3 

tinh thần và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, 

không ngừng vun đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng. 

 

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

CỦA CÁC CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN QUÝ IV/2018 

 

 (1)- Tiếp tục bám sát thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 12/12/2017 

của BCH Đảng bộ thành phố và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về xây 

dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phấn đấu 

hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20 chỉ tiêu năm 2018. Chuẩn bị công tác tổng 

kết năm 2018, xây dựng phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2019. 

(2)- Triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh; tiếp tục 

nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII) 

về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

(3)- Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo Hướng dẫn 

số 12-HD/BTCTW; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ, công tác phân loại, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2018; 

phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, tổ chức kỳ sinh hoạt 33 

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

(4)- Hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm các thành viên lãnh đạo cấp ủy và 

cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể 

CTXH năm 2018. Thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và thi 

hành kỷ luật Đảng; tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra 

của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị 

thành phố trên các lĩnh vực.  

(5)- Linh hoạt trong quản lý điều hành thu, chi ngân sách, đẩy mạnh tiết 

kiệm chi; hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách theo chỉ tiêu được giao. 

Quyết liệt trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, đất đai, đô thị, 

xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, môi trường...  

(6)- Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hóa...; 

hoàn thiện xây dựng Quy chế xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trần 

Nhân Tông thành phố Uông Bí. Triển khai tốt nhiệm vụ  năm học 2018-2019, giữ 

vững và nâng cao chất lượng chuẩn quốc gia (phấn đấu 70% trường MN, TH đạt 

chuẩn mức độ 2), chất lượng phổ cập giáo dục và công tác giáo dục mũi nhọn. 

(7)- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và công tác bảo vệ, chăm sóc sức 

khoẻ nhân dân. Hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 về lao động, việc làm, giảm 

nghèo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, 

các đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai việc vận động hỗ trợ nhà ở cho 20 người 

khuyết tật, trẻ em mồ côi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và thực sự không có điều 

kiện tái tạo nhà ở trên địa bàn. 

(8)- Chủ động các biện pháp tham gia phòng, chống thiên tai; hoàn thành kế 

hoạch các cuộc huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối 

tượng; tổ chức thâm nhập, khảo sát, chuẩn bị nguồn để hoàn thành kế hoạch 

tuyển quân năm 2019.  
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(9)- Làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát 

sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ và tạo thành "điểm nóng”. Quản lý 

tốt các hoạt động tôn giáo, dân tộc và tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiềm 

chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tai tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm và 

các loại tội phạm; tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ trên địa bàn. 

(10)- Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-

NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến 

năm 2020”;  nâng cao chất lượng công tác và hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị 

trong khối nội chính. 

 

TIN HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN NỔI BẬT 

 

1. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII): Đảng bộ thành phố 

triển khai đồng bộ, hiệu quả rõ nét 

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí đã quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 

4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây 

dựng Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, Ban Thường vụ 

Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc đến các cấp ủy, tổ 

chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; ban hành Chương trình 

hành động thực hiện cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị để 

chủ động trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện. Các cấp ủy cơ sở đã nghiêm 

túc xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên 

(đạt trên 95%). Qua đó, nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo ở các địa phương, đơn vị 

từ thành phố đến cơ sở được triển khai bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, 

tạo được sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt là có nhiều cách làm mới, linh hoạt, 

sáng tạo gắn với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Nổi bật là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với 

việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy 

đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII); kiểm điểm làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm của 

tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; đồng thời xác định chủ trương, 

giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. 

Từng uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình 

nghiêm túc, trên tinh thần cầu thị. Các ý kiến đóng góp đều chân thành, thẳng 

thắn, tạo sự hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau. Mỗi cá nhân đều được kết luận rõ về ưu 

điểm, khuyết điểm, những nội dung cần bổ sung, những biện pháp khắc phục 

khuyết điểm thời gian tới. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo kết 

quả kiểm điểm với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. 

Đối với cấp cơ sở, đa số các tổ chức cơ sở Đảng đều tiến hành kiểm điểm 

nghiêm túc, thẳng thắn, phát huy hiệu quả cao. Các đồng chí cán bộ chủ chốt đã 

kiểm điểm trung thực, chỉ rõ ưu, khuyết điểm và đề ra giải pháp, cam kết thời 



 5 

gian khắc phục, sửa chữa. Đối với các Đảng bộ phường, xã, Ban Thường vụ 

Thành ủy cử đồng chí thường vụ phụ trách và các đồng chí lãnh đạo đại diện các 

Ban xây dựng Đảng cùng dự kiểm điểm đầy đủ để nắm bắt tình hình cơ sở cũng 

như có những ý kiến đóng góp cho các bản kiểm điểm của tập thể, cá nhân theo 

đúng sự chỉ đạo của cấp trên… 

Với những cách làm hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(khoá XII), đã tạo động lực quan trọng, góp phần chuyển biến tích cực trên mọi 

lĩnh vực của thành phố. Điển hình như trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống 

chính trị, từ năm 2015 đến ngày 31/5/2018, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 

884 đảng viên, đạt tỷ lệ bình quân 4,05%/năm so với tổng số đảng viên toàn Đảng 

bộ. Đến nay, 100% thôn, khu trên địa bàn đã thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng 

thôn, khu; 206/211 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là bí thư cấp ủy (5 đơn vị còn 

lại người đứng đầu trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa là đảng viên). 

Với việc triển khai nghiêm túc, thành phố đã nhanh chóng đưa Nghị quyết vào 

cuộc sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức 

cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. 

2. Đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri Uông Bí 

Ngày 21-9, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Đại biểu Quốc hội khóa XIV có 

buổi tiếp xúc với cử tri thành phố. 

Theo thông tin từ Đại biểu Quốc hội: Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV dự 

kiến sẽ diễn ra từ ngày 22-10 đến 20-11-2018. Quốc hội sẽ thông qua 09 dự luật, 

đó là: Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi; Luật công an nhân dân sửa đổi; 

Luật đặc xá sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại 

học; Luật chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật cảnh sát biển Việt Nam; Luật bảo vệ bí 

mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch. 

Đồng thời, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 06 dự án luật, gồm: Dự án luật giáo 

dục sửa đổi; Luật kiến trúc; Luật quản lý thuế sủa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật đầu tư công; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành 

án hình sự; Luật phòng, chống tác hại của rượu bia. 

Cũng tại kỳ hop, Quốc hội sẽ bàn các nội dung liên quan đến vấn đề kinh tế 

- xã hội; xem xét các báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện các nghị quyết của 

quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016-2020. Đồng thời sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 

những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn, cùng một số nội dung 

quan trọng khác. 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu cử tri thành phố đã có 06 ý kiến phát biểu, nêu 11 

vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường; tình trạng tham nhũng; quản lý đất đai 

tại các dự án đầu tư nước ngoài; biện pháp xử lý đối với các dự án treo, không 

đảm bảo tiến độ. Có đại biểu cho rằng cần làm rõ trách nhiệm đối với những cá 

nhân, tổ chức sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. Việc thay sách giáo 

khoa hàng năm cũng cần được xem xét và có giải pháp phù hợp… 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BTV 

Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố giải trình một số vấn đề liên quan đến 

địa phương được cử tri quan tâm. Các vấn đề còn lại đại biểu Quốc hội tiếp thu, 

trình Quốc hội trong kỳ họp tới. 
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3. Thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” 

Kế thừavà phát huy kết quả, những kinh nghiệm đã triển khai Đề án “Nâng 

cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” những 

năm qua, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc tiếp tục 

thực hiện Đề án, theo đó sẽ thi hành đồng bộ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật trong nhà trường; tập trung xây dựng, 

nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả; kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực 

hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

Đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường gắn với đổi 

mới chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. 

Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong nhà trường đáp ứng với yêu cầu nhiêm vụ cụ thể. 

Đối với giáo dục mầm non, tích hợp, lồng ghép linh hoạt trong các hoạt 

động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường nhằm hình thành và phát triển ý thức, hành 

vi, thói quen tốt và kỹ năng cần thiết, phù hợp lứa tuổi của trẻ. Với giáo dục phổ 

thông, tích hợp, lồng ghép vào nội dung các môn học, hoạt động ngoài giờ lên 

lớp, hoạt động tập thể, giáo dục công dân trên cơ sở lựa chọn nội dung phù hợp 

với đặc điêm tâm sinh lý lứa tuổi và sự phát triển của học sinh. Trong giáo dục 

thường xuyên, chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng truyền thống, lòng tự hào 

dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống trách nhiệm với 

bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thực 

hiện tốt công tác bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên và tổ chức sinh 

hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh. 

Định kỳ hàng năm, thành phố sẽ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cung 

cấp tài liệu để nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong nhà trường, trong đó ưu tiên hình thức bồi dưỡng trực tuyến. 

Trong kế hoạch cũng sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới 

liên quan đến giáo dục, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; giáo dục ý 

thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; 

tác động của chính sách pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội 

dung chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống 

tội phạm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường; phòng, chống 

tác hại của thuốc lá; phòng cháy, chữa cháy; Luật trẻ em… kết hợp tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật, gắn với kỹ năng sống cho học sinh về phòng, chống cháy nổ, 

xâm hại tình dục, phòng chống thương tích cho trẻ em; gắn phổ biến, giáo dục 

pháp luật với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận 

xã hội, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành pháp luật… 

4. Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2018 

Sáng ngày 28-9, thành phố tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên 

truyền viên giỏi năm 2018 với chủ đề “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.  

Tham gia hội thi có 24 thí sinh là các bí thư đảng bộ xã, phường, trưởng một 

số phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp 

cơ sở. Mỗi thí sinh tham gia 03 phần thi, gồm: Biên soạn đề cương, thuyết trình 

và trả lời câu hỏi. Nội dung thi gắn với công tác tuyên truyền chủ trương, đường 

lối của Đảng; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII); Nghị quyết 
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Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XIX; 

một số nghị quyết chuyên đề của tỉnh, thành phố và địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Sau 02 ngày sôi nổi tổ chức, Hội thi đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần 

nghiêm túc, sáng tạo, nhiều thí sinh đã chuẩn bị chu đáo, tâm huyết, thuyết trình 

tự tin, truyền cảm; đặc biệt đã liên hệ thực tiễn tại địa phương gắn với chức trách, 

nhiệm vụ được giao; đưa ra được những dẫn chứng phong phú và sinh động, giúp 

cho việc chuyển tải nội dung nghị quyết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và đáp ứng 

được yêu cầu Ban Tổ chức đặt ra.  

Kết thúc hội thi, thí sinh Mạc Xuân Tú, Bí thư Đảng bộ phường Phương Đông 

và thí sinh Nguyễn Thị Sáu, Chi bộ trường THPT Uông Bí dành giải Nhất. Ban Tổ 

chức cũng trao 04 giải nhì, 07 giải ba, 11 giải khuyến khích cho các thí sinh. 

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Uông Bí năm 2018 là 

đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của 

công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; tạo sự 

thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân 

về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp 

phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. 

5. Sôi nổi Liên hoan các nhà văn hóa thôn - khu tiêu biểu năm 2018 

Hòa chung không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập 

tỉnh Quảng Ninh 30-10 (1963-2018), kỷ niệm 57 năm Uông Bí xây dựng và phát 

triển 28-10 (1961-2018), hưởng ứng các hoạt động năm Du lịch quốc gia và Tuần 

Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, ngày 30-9, TP 

Uông Bí tưng bừng tổ chức Liên hoan văn nghệ các nhà văn hóa thôn - khu tiêu 

biểu năm 2018. Chương trình có sự tham gia góp mặt của 400 nam, nữ diễn viên 

không chuyên, đến từ 11 đội thi, đại diện cho các xã, phường trên địa bàn. 

Nhấn mạnh ý nghĩa chương trình, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch 

UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Liên hoan văn nghệ các nhà 

văn hóa thôn - khu tiêu biểu thành phố Uông Bí năm 2018 được tổ chức nhằm 

khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong các tầng lớp nhân dân, tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 

cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua chương 

trình, Uông Bí mong muốn bảo tồn kho tàng văn hóa, văn nghệ tại địa phương. 

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự cố gắng tập luyện, biểu diễn của các diễn viên, 

liên hoan lần này sẽ đạt chất lượng tốt, phản ánh sinh động phong trào văn hóa, 

văn nghệ sôi nổi của thành phố những năm vừa qua. 

Liên hoan văn nghệ các nhà văn hóa thôn - khu tiêu biểu thành phố năm 

2018 gồm 02 nội dung: chương trình văn nghệ và trưng bày pano ảnh giới thiệu 

những nét tiêu biểu của cơ sở. Nhờ đầu tư công phu về kỹ thuật hát, múa, cách 

dàn dựng, lựa chọn trang phục phù hợp, 55 tiết mục nghệ thuật đã đưa đến Liên 

hoan 55 màu sắc văn hóa đặc trưng.  

Đáng chú ý trong Liên hoan lần này, một số chương trình dự thi có sự tham 

gia của 04 thế hệ ông, bà, con, cháu trong một gia đình. Điều này cho thấy sức 

lan tỏa của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử Tự 

hào là công dân thành phố Uông Bí tại cơ sở. Sự đa dạng lứa tuổi trong diễn viên 

cũng tạo thêm nét hấp dẫn, phong phú cho các tiết mục. 
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Kết quả, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 38 giải A, 16 giải B, 1 giải C. Khu 

I, phường Yên Thanh giành giải xuất sắc toàn đoàn. Giải Nhất thuộc về khu 6, 

phường Thanh Sơn. Liên hoan cũng trao 03 giải Nhì, 04 giải Ba và 02 giải 

khuyến khích cho các đội thi tiêu biểu. Dựa trên kết quả này, Uông Bí sẽ lựa 

chọn các hạt nhân văn nghệ xuất sắc, thành lập Đoàn nghệ thuật quần chúng đại 

diện cho thành phố tham gia Liên hoan văn nghệ các nhà văn hóa thôn - khu tiêu 

biểu tỉnh Quảng Ninh, diễn ra từ ngày 5-7/10/2018 tại huyện Tiên Yên. 

Về cuộc thi Sáng tác ảnh nghệ thuật thành phố, với chủ đề  “Nét đẹp Uông Bí 

trong tôi”, Ban Tổ chức đã lựa chọn 100/239 tác phẩm làm tư liệu tuyên truyền. 

Trong đó, chọn in 57 tác phẩm để trưng bày triển lãm, gồm cả 13 ảnh đạt giải. Tác 

phẩm “Mai Vàng Yên Tử” của tác giả Bùi Bích Phương xuất sắc đạt giải Nhất. 

Với tinh thần đổi mới, Liên hoan các nhà văn hóa thôn - khu tiêu biểu thành 

phố Uông Bí năm 2018 là bức tranh nghệ thuật đa sắc màu; khai thác, phát huy 

tiềm năng nghệ thuật dân gian; mang đến cho khán giả những món ăn tinh thần 

đặc sắc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa phong phú ở cơ sở. 

6. Phát triển KT-XH năm 2018: Uông Bí bứt phá những tháng cuối năm 

Năm 2018, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng hướng và có 

nhiều khởi sắc, tạo kết quả nổi bật ở một số lĩnh vực. Kết quả đó đã và đang tạo 

đà, thúc đẩy phát triển toàn diện, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội. 

Phát triển mạnh ngành kinh tế mũi nhọn 

Có thể thấy rõ, du lịch của thành phố có nhiều đổi mới, chuyển động mạnh 

từ đầu năm đến nay. Điển hình là việc chuẩn bị, tổ chức Lễ hội Yên Tử, Lễ hội 

hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử và hàng loạt các lễ hội khác gắn với di tích trên 

địa bàn. Cách làm du lịch của Uông Bí có nhiều đổi mới, nếu như trước đây 

Uông Bí chỉ có loại hình du lịch tâm linh, thì nay đã dần định hình các loại hình, 

sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm. Điều này được thể hiện rõ ở việc thành 

phố tiên phong đưa chợ cảnh vào hoạt động, mô hình chợ du lịch rất độc đáo; 

dành nguồn vốn ngân sách đầu tư cải tạo cảnh quan tại hồ Yên Trung, thác Lựng 

Xanh, tạo điểm vui chơi, tham quan thắng cảnh, tổ chức các hoạt động ngoài trời 

cho du khách. Thành phố cũng đang thực hiện lộ trình huy động gần 190 tỷ đồng 

để nâng tầm Quảng trường 25/2 thành điểm du lịch, thương mại trung tâm. 

Đặc biệt, lượng khách đến Yên Tử, mặc dù so với cùng kỳ năm trước giảm 

trên 1 triệu lượt, tuy nhiên mức chi tiêu trên đầu khách lại tăng gần gấp đôi, 

lượng khách nước ngoài và khách lưu trú qua đêm, lưu trú dài ngày tại đây ngày 

càng tăng cao, mang về cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền thuế và 

tạo cho Uông Bí nguồn thu trên 36 tỷ đồng từ tiền vé tham quan, là nguồn lực để 

thành phố đầu tư lại cho Yên Tử. 

Bên cạnh đó, các khu du lịch mới, hồ Yên Trung, Lựng Xanh ngày càng có sức 

hấp dẫn lớn đối với du khách. Chỉ tính trong vòng 02 tuần sau khi đi vào hoạt động, 

chợ cảnh Uông Bí đón trên 30.000 khách; 01 tuần sau khi hoàn thành các hạng mục 

cải tạo cảnh quan, hồ Yên Trung thu hút trên 10.000 lượt người; 01 ngày sau công 

bố điểm du lịch sinh thái, hồ Yên Trung đón lượng khách kỷ lục 4.500 khách. 

Các hoạt động du lịch sôi động đã kéo theo bước phát triển mới cho lĩnh vực 

dịch vụ và thương mại. Đây cũng là 02 ngành kinh tế có sự tăng trưởng cao nhất 

trong cơ cấu kinh tế gần 9 tháng qua của Uông Bí. Trong đó doanh thu giao thông 

đạt 436 tỷ đồng, tăng 15%; tổng mức luân chuyển hàng hóa đạt đến 10.240 tỷ 
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đồng, tăng 18,8%, riêng doanh số bán hàng từ trung tâm thương mại Vimcom+ 

Uông Bí và hệ thống cửa hàng vệ tinh tăng đến trên 40% so với mục tiêu đề ra. 

Tạo lực bứt phá trong những tháng cuối năm 

Song song với phát triển du lịch, kinh tế công nghiệp, nông nghiệp của 

Uông Bí phát triển khá bền vững và ổn định, là nền tảng để thành phố bứt phá 

trong quý cuối, hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2018. Trong đó, kinh tế nông 

nghiệp ổn định cả về diện tích canh tác, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi. 

Đến nay, trên địa bàn đã xuất hiện một số điểm sáng về việc triển khai mô 

hình sản xuất mới, áp dụng công nghệ, giá trị cao, theo chuỗi liên kết như: Gà ri 

vàng rơm, rau an toàn, trái cây đặc sản… Riêng sản lượng khai thác gỗ rừng 

trồng tăng đột biến so với cùng kỳ, đến 98%, tiếp đà này Uông Bí đang thực hiện 

giao cho người dân 900ha rừng từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Uông Bí 

bàn giao để trồng rừng sản xuất. 

Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 6.109 tỷ đồng, tăng 12%, 

riêng giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương tăng ở mức cao hơn, 

với 15%. Đặc biệt ngay từ đầu năm, sự tăng trưởng nhanh và đều (từ 15-19%) 

của các hoạt động khai thác đá, sản xuất gạch, chế biến gỗ… đã giảm bớt sự ảm 

đạm của tình trạng than tồn kho. Bắt đầu từ quý II, việc tiêu thụ than khởi sắc trở 

lại đã trở thành cú hích đối với các doanh nghiệp ngành Than. 

Tính đến thời điểm này, toàn thành phố đã khai thác được trên 5,9 triệu tấn 

than, tăng 4%, riêng sản lượng than tồn kho giảm xuống quá nửa. Công ty CP 

Than Vàng Danh là một trong những đơn vị có lượng than tồn kho lớn nhất tỉnh 

(đầu năm 2018 là trên 400.000 tấn, tuy nhiên đến nay chỉ còn gần 200.000 tấn). 

Hoạt động thu ngân sách nhà cũng đạt nhiều kết quả phấn khởi; tổng vốn 

đầu tư xã hội đạt gần 4.200 tỷ đồng, tăng 12,5%, cùng với hàng loạt dự án trọng 

điểm đang được xúc tiến tích cực.  

Những chuyển động trên sẽ là tiền đề, lực đẩy quan trọng để TP Uông Bí 

phát triển kinh tế một cách đột phá trong những tháng cuối năm 2018, phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả năm. 

7. Thông tin từ cơ sở 

7.1. Phường Thanh Sơn: Tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại tình 

dục, bạo lực trẻ em 

Sáng 6-9, UBND phường Thanh Sơn phối hợp với Trung tâm công tác xã hội 

tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại tình 

dục, kỹ năng bảo vệ, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, là nạn nhân của bạo lực 

cho trên 100 người là cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn phường. 

Tại lớp tập huấn, người dân đã được báo cáo viên của Trung tâm công tác xã 

hội tỉnh Quảng Ninh trực tiếp truyền đạt các nội dung như: kiến thức, kỹ năng 

phòng, chống xâm hại tình dục, kỹ năng bảo vệ, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình 

dục và bị bạo lực; được cung cấp các địa chỉ tin cậy trong việc tiếp nhận, hỗ trợ 

dịch vụ và giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em bị xâm hại, bạo lực. .. 

Thông qua buổi tập huấn, cha mẹ, người bảo trợ được trang bị những kiến 

thức, kỹ năng cơ bản để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con em mình, đồng thời chủ 

động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ em bị 

xâm hại, bạo hành. 

7.2. Tuyên truyền “Vì một học đường không ma túy” tại THPT Uông Bí 
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Sáng ngày 11-9, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Viện Nghiên 

cứu tâm lý người sử dụng ma túy (PSD) tổ chức chương trình tuyên truyền “Vì 

một học đường không ma túy” năm 2018 tại Trường THPT Uông Bí. 

Tại buổi tuyên truyền, đại biểu cùng đại diện phụ huynh và học sinh đã được 

các tuyên truyền viên chia sẻ về cách nhận diện, tác hại của các loại ma túy; những 

kiến thức, kỹ năng cơ bản phòng chống ma túy. Đặc biệt, diễn giả Lê Trung Tuấn, 

Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện PSD - người trong quá khứ từng nghiện ma túy và 

nay trở thành doanh nhân thành đạt đã chia sẻ câu chuyện thăng trầm của cuộc đời 

mình với những nỗ lực từ bỏ ma túy để trở thành người có ích cho xã hội.  

Lồng ghép trong buổi tuyên truyền, các em học sinh còn được tham gia các 

trò chơi tập thể, trả lời câu hỏi nhanh và diễn tập những tình huống, nguy cơ giả 

định dẫn đến hành vi sử dụng ma túy có thể xảy ra trong cuộc sống.  

Bên cạnh đó, Viện PSD phối hợp với trường THPT Uông Bí có những chia sẻ 

dành riêng cho phụ huynh học sinh, giúp nâng cao hơn nữa vai trò của gia đình và 

nhà trường trong cuộc chiến chống ma túy, xây dựng “học đường không ma túy”. 

7.3. Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại THCS Trưng 

Vương 

Sáng ngày 20-9, phòng GD&ĐT thành phố phối hợp với Đoàn công tác 

công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội tại Trường THCS Trưng Vương. 

Trong chương trình, hơn 540 em học sinh các khối lớp 7, 8, 9 của trường 

cùng đông đảo giáo viên, phụ huynh đã nghe cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tuyên 

truyền các nội dung về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán 

người; phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục và các tệ nạn xã hội 

khác có nguy cơ xâm nhập vào học đường. 

Bên cạnh đó, bằng hình ảnh trực quan, các mẫu vật mô phỏng những vật 

chứng thu được của tội phạm ma túy, các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã giúp 

các giáo viên, phụ huynh và đặc biệt là học sinh có thêm hiểu biết về tác hại, hệ 

lụy của các loại ma túy mới hiện nay, như: ma túy đá, tem giấy, bóng cười... Từ 

đó có biện pháp chủ động phòng tránh hiệu quả. 

Theo kế hoạch, trong dịp này, trường THCS Trưng Vương là một trong 04 

trường trên địa bàn toàn tỉnh được Công an tỉnh lựa chọn, phối hợp tuyên truyền 

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

  

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm của người thầy  

trong sự nghiệp trồng người 

 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo 

dục chính là đội ngũ những người thầy giáo và cán bộ quản lý giáo dục.  

Sự nghiệp trồng người - giáo dục đào tạo được xác định rõ là sự nghiệp chung 

của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là 

nhà giáo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo 

dục chính là đội ngũ những người thầy giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Bởi vì các 
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thầy giáo, cô giáo mang trên mình nhiệm vụ nặng nề là đào tạo cán bộ cho nước 

nhà; là “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa” thầy, cô giáo có trách 

nhiệm truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, 

tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, bồi dưỡng cho họ những phẩm chất cao 

quý và năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và 

vẻ vang, nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… không có giáo dục, 

không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế - văn hóa”. Thầy, cô giáo là người 

định hướng, dẫn dắt thế hệ trẻ từng bước nắm bắt chân lý thời đại, cho nên mọi 

tài liệu, giáo trình dù hay đến đâu nếu không có thầy giáo hướng dẫn thì không 

phát huy hết tác dụng đối với thế hệ trẻ. Người thầy là yếu tố quyết định đến chất 

lượng giáo dục, sản phẩm của dạy học là tương lai của dân tộc. Vì vậy, mỗi nhà 

giáo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc, toàn diện những lời dạy quý báu, những quan 

điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, về vai trò, trách nhiệm của người 

thầy giáo đối với Tổ quốc, với nhân dân. 

Từ lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trí, vai trò của các thầy giáo, 

cô giáo đối với xã hội - họ là người quyết định thành công công cuộc xây dựng và 

đổi mới nền giáo dục. Điều đó, vừa khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nghề 

“dạy chữ, dạy người”, vừa nói lên trọng trách mà xã hội đặt trọn niềm tin lên vai 

nhà giáo. Các thầy giáo, cô giáo có nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang làm người chiến 

sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; có trách nhiệm truyền bá cho thế hệ 

trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, tinh hoa văn hóa của dân 

tộc và nhân loại, bồi dưỡng cho họ những phẩm chất cao quý và năng lực sáng 

tạo, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội. 

Ngược theo dòng lịch sử, ta nhìn nhận về sự nghiệp giáo dục cách mạng, 

người giáo viên hiện lên với nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho 

nước nhà, là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; có trách 

nhiệm truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, 

tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại; bồi dưỡng cho họ những phẩm chất 

cao quý và năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội. Từ đó, 

đòi hỏi người giáo viên phải có đức và có tài. Đức của nhà giáo là tư cách, tình 

yêu thương, trách nhiệm đối với nghề, với học sinh; còn tài là sự am hiểu, vốn tri 

thức, vốn kinh nghiệm thực tiễn… Mỗi thầy cô giáo phải luôn học tập để nâng 

cao trình độ về mọi mặt. Vấn đề này càng có ý nghĩa lớn khi liên hệ, vận dụng 

vào tình hình hiện nay khi nhân loại đã có những bước tiến nhanh chóng về khoa 

học - công nghệ; khi Việt Nam đang ở thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, gắn với phát triển kinh tế tri thức. Trong thời đại như vậy, dừng lại, thậm 

chí là tiến chậm là bị tụt hậu, là bị thụt lùi so với dòng chảy của tri thức nhân loại. 

Thực hiện tốt yêu cầu này là quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

về lý tưởng và mục đích học tập, phấn đấu của người thầy, người trí thức. Mỗi 

nhà giáo phải xác định mục đích “Học để làm gì? Học để phục vụ ai?”. Theo Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, trước hết là: “học để làm việc”, biết làm việc vừa là năng lực, 

nhưng xét sâu xa nó lại đồng thời là đạo đức, là biểu hiện văn hóa chính trị của 

mỗi người. Hai là, “học để làm người”, người thầy có trách nhiệm hướng dẫn cho 

nhân dân, tức là gương mẫu, đòi hỏi và bắt buộc người khác làm tròn nghĩa vụ 

công dân. Ba là, học để “làm cán bộ”, tức là học để làm tròn chức trách của mình. 
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Chỉ có học “biết làm việc”, “biết làm người” mới có thể “biết làm cán bộ” để 

phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân 

loại. Nói về đạo đức nhà giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên những phẩm chất 

cơ bản, đó là: hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thương yêu học trò 

và yêu nghề; yêu lao động và quý trọng người lao động chân tay; có tinh thần 

đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đạo đức nhà giáo hay đạo đức nghề dạy học 

theo tư tưởng của Bác, có thể được hiểu là những quy tắc, chuẩn mực quy định 

thái độ, hành vi ứng xử của nhà giáo trong đời sống và đạo đức nhà giáo có ảnh 

hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục - đào tạo. 

Ngoài ra, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức nhà giáo yêu nghề, yêu 

trường thôi chưa đủ mà còn phải yêu chủ nghĩa xã hội bởi đó là mục tiêu mà dân 

tộc đang hướng tới. Về trí tuệ và tài năng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà 

giáo giỏi không đòi hỏi phải tinh thông tất cả mọi lĩnh vực, hiểu hết tri thức của 

nhân loại, nhưng do yêu cầu của nghề nghiệp nên nhà giáo phải không ngừng trau 

dồi kiến thức, đặc biệt phải thành thạo lĩnh vực chuyên môn của mình, đáp ứng 

ngày càng tốt hơn sự nghiệp giáo dục - đào tạo; không được bằng lòng với kiến 

thức đã có, thường xuyên tích lũy kiến thức, tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ chuyên môn, phương pháp sư phạm để thực sự là tấm gương sáng cho học 

sinh noi theo. Từ đó, Người khuyên mọi người thực hiện theo lời dạy của Lê-nin 

“Học, học nữa, học mãi” và lấy phương châm “học không biết chán, dạy không 

biết mỏi” của Khổng Tử để thực hành trong công việc. Bên cạnh yêu cầu về 

chuyên môn, nghiệp vụ, Bác còn lưu ý giáo viên phải coi trọng học tập chính trị 

để củng cố đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao hiểu biết chính trị 

để hoàn thành tốt trọng trách “trồng người”. 

Trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa, người thầy giáo thường xuyên 

được tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại, nắm bắt được 

những thông tin mới, đa dạng, nhiều chiều và hết sức phức tạp. Nếu không trang 

bị nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nếu 

thiếu hiểu biết đầy đủ, sâu sắc về lịch sử đất nước và truyền thống văn hóa Việt 

Nam làm tiêu chuẩn để lựa chọn những thông tin có ích cho dân, cho nước thì họ 

khó tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực do mặt trái của toàn cầu hóa gây ra, 

làm suy yếu chất lượng nguồn lực trí tuệ của dân tộc. 

Bởi lẽ, một trong những chức năng, nhiệm vụ của người trí thức nói chung, 

nhà giáo nói riêng là tuyên truyền văn hóa, giáo dục và đào tạo nâng cao dân trí, 

hình mẫu nhân cách cho xã hội. Một khi có được bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững 

vàng trước những tác động tiêu cực, họ chính là những chiến sĩ tiên phong trên mặt 

trận văn hóa, tư tưởng, thực hiện công tác giáo dục truyền thống của dân tộc, lý 

tưởng, đạo đức cách mạng và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. C. Mác đã 

nói: “Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục”, người thầy giáo cần 

phải tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị và đạo đức nhà giáo, đó là: cần, kiệm, 

liêm, chính, chí công vô tư, trung với nước, hiếu với dân, để nhiệm vụ nào cũng 

hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm phụng sự 

Tổ quốc, phụng sự nhân dân làm mục tiêu phấn đấu suốt đời, đồng hành với dân 

tộc tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phồn vinh. Đó 

chính là đạo đức cách mạng mà mỗi người trí thức nói chung, người thầy nói riêng 
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phải rèn luyện thường xuyên, lâu dài. Và chỉ khi thực hiện được điều này người 

thầy mới vững vàng vượt qua trước mọi khó khăn, cám dỗ để làm tròn bổn phận.  

Song hành cùng đức và tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt quan tâm đến 

phương pháp nêu gương của giáo viên, bởi: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 

100 bài diễn văn tuyên truyền”, do đó tấm gương nhà giáo có tác dụng giáo dục học 

sinh rất lớn. Thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu; một tấm gương 

sáng của người thầy sẽ có cả một thế hệ noi theo, ngược lại một hành vi xấu của 

người thầy có thể làm tổn thương, làm mất niềm tin cả một lớp người. Người thường 

dặn dò, các thầy, cô giáo không được đánh mất phẩm chất của mình, dù hoàn cảnh 

nào cũng phải là tấm gương cho học sinh noi theo, tránh thái độ thờ ơ đối với xã hội, 

xa rời đời sống thực tế, lười biếng trong học tập và nâng cao trình độ; thái độ kèn 

cựa địa vị, xem nhẹ công việc của mình, thiếu tinh thần xây dựng tập thể,... 

Nhà giáo là tấm gương cho nhân dân, cho thế hệ trẻ của đất nước noi theo. 

Người thầy nêu gương rõ nét nhất khi có trách nhiệm đi tiên phong trong việc tự 

học, tự nghiên cứu nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn để đáp ứng 

yêu cầu của nhiệm vụ được phân công. Đây không chỉ là một trong những đặc 

thù của người trí thức, mà theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đó còn là nhiệm vụ hàng 

đầu của trí thức, của nhà giáo - “chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham 

tiến bộ”. Người thầy phải gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước, đi đầu trong mọi công việc của cơ quan, đơn vị, công tác 

được đoàn thể giao phó, làm việc hết sức mình, làm việc chất lượng, làm việc có 

hiệu quả, có năng suất. Bản thân mỗi người thầy giáo phải xây dựng cho mình 

một phong cách sống khiêm tốn, giản dị, điều độ, ngăn nắp, vệ sinh, yêu lao 

động, không ham danh lợi, chức quyền. 

Lối sống mẫu mực mà mỗi người thầy thể hiện không chỉ bảo tồn những giá 

trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, mà còn góp phần nâng cao ý thức tôn 

trọng pháp luật, hình thành tác phong công nghiệp cho người lao động; đưa lối 

sống văn hóa thấm sâu vào từng người, trong mỗi gia đình, khu dân cư, công sở, 

doanh nghiệp... góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong mọi 

tầng lớp nhân dân để xây dựng và phát triển đất nước. Người thầy không chỉ chọn 

lọc, tiếp thu những tinh hoa, trí tuệ của nhân loại, mà còn có trách nhiệm giới 

thiệu, thể hiện và phổ biến với loài người tiến bộ trên toàn thế giới về truyền 

thống văn hóa của dân tộc ta, tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã được hun 

đúc qua hàng nghìn năm văn hiến. Đó chính là sự kết tinh tinh thần và trí tuệ của 

cả dân tộc Việt Nam - dân tộc yêu chuộng hòa bình, công lý, là người bạn đáng 

tin cậy cho sự hợp tác và phát triển. Tất cả những giá trị đó cần được thể hiện qua 

chính phong cách, lối sống, tư duy, hành động, chất lượng, hiệu quả của công 

việc mà mỗi trí thức đảm nhận trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân. 

Một nguyên do căn bản mà Bác Hồ luôn đề cao và yêu cầu cao đối với nghề 

dạy học xuất phát từ việc trồng cây đã khó, trồng người còn khó hơn. Sản phẩm 

của “trồng người” là tạo ra con người của thế hệ tương lai, do đó không được 

phép làm ra sản phẩm lỗi. Một người cán bộ, một công nhân tồi có thể làm hỏng 

một vài sản phẩm, vài công trình, nhưng một người giáo viên tồi có thể làm hỏng 

cả một thế hệ, đó là hậu quả khôn lường mà cả xã hội phải gánh chịu. Vì lẽ đó, 

nhà giáo cần phải thường xuyên trau dồi không chỉ trình độ chuyên môn mà còn 
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cả về đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong và cái tâm trong sáng để xứng 

đáng với danh hiệu “Người kỹ sư tâm hồn” để có thầy giỏi thì rồi sẽ có trò giỏi. 

Kế thừa và phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, thực hiện 

tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta hết sức chăm lo phát 

triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đã có những quyết sách nhằm phát huy mọi 

tiềm năng của con người, trong đó có đội ngũ thầy, cô giáo và những người làm 

công tác quản lý giáo dục. Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định vị trí, vai trò to 

lớn của giáo dục - đào tạo trong sự nghiệp cách mạng. Gần đây, Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 8 khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo đã tiếp tục khẳng định quan điểm “Giáo dục và đào tạo 

là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân” và đề 

ra 9 nhiệm vụ; trong đó có nhiệm vụ về “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo” nhằm chuẩn hóa đội ngũ 

nhà giáo theo từng cấp học và trình đô ̣đào taọ, đồng thời có cơ chế kiên quyết 

đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ phẩm chất, năng lưc̣, không đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ, khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... 

Cùng với đó bản thân ngành giáo dục cần đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng 

đội ngũ giáo viên và đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp như: thực hiện chương trình bồi dưỡng 

thường xuyên, đổi mới phương pháp giảng dạy; mở nhiều lớp bồi dưỡng phương 

pháp dạy học tích cực cho cán bộ, giáo viên ở các cấp học; các trường học 

thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ để đánh giá rút kinh nghiệm, nhắc nhở 

tinh thần trách nhiệm của giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ. Việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực vào công tác giảng dạy đã 

kích thích tính năng động, sáng tạo của học sinh trong chiếm lĩnh tri thức… 

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa tiến tới toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 

phải đi trước một bước nhằm chuẩn bị nhân tài, lực lượng lao động đáp ứng yêu 

cầu trong giai đoạn mới. Trước những đòi hỏi đó, hơn ai hết mỗi giáo viên, cán 

bộ quản lý giáo dục cần thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ kính yêu về 

nghề dạy học; từ đó vận dụng sáng tạo và tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư 

tưởng, tấm gương đạo đức của Người. 

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo 

 

Gương người tốt, việc tốt 

 

1. Nữ giảng viên giỏi bộ môn cơ khí ô tô 

Nhắc đến cơ khí, kỹ thuật hay ô tô... nhiều người sẽ nghĩ đó là những nghề 

dành cho nam giới. Thế nhưng, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Mến, giảng viên Khoa 

Động lực vận hành thiết bị cơ giới - Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng QN 

lại khá thành công với nhiều giải thưởng cấp tỉnh và toàn quốc. 

Cô Nguyễn Thị Hồng Mến (sinh năm 1983) lớn lên trong một gia đình có 

truyền thống sư phạm. Tốt nghiệp THPT, cô thi đỗ vào khoa Cơ khí của Trường 

Đại học Nông nghiệp I. Học xong đại học, Hồng Mến tiếp tục hoàn tất chương 
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trình thạc sĩ vào năm 2009, sau đó xin về giảng dạy bộ môn Cơ khí ô tô tại 

trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng Quảng Ninh. 

Khác với dáng vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng khi trò chuyện, trong công việc cô lại 

là một người hết sức tỉ mỉ và nghiêm túc. Trước mỗi giờ lên lớp, cô đều chuẩn bị 

tài liệu cũng như học cụ đầy đủ; kiểm tra chi tiết từng con ốc, bugi, các dây cắm 

nối thiết bị... nhằm đem đến cho sinh viên của mình một tiết học phong phú và 

sinh động. Cô nhấn mạnh: “Hiện nay, việc giảng dạy lý thuyết luôn phải đi đôi 

với thực hành, nhất là với đặc thù nghề cơ khí ô tô. Có như vậy thì sinh viên mới 

nắm vững được kiến thức tốt nhất”. 

Có lẽ đã từng trải qua quãng thời gian khó khăn để sống cho đam mê của 

mình nên cô rất hiểu và thông cảm cho những bạn sinh viên nữ đăng ký theo học 

ngành cơ khí. Cô vẫn thường tự động viên mình và các nữ sinh viên: Nếu đã là 

đam mê thì thay vì từ bỏ, chúng ta hãy học cách dung hòa nó. Chúng ta thường 

nghĩ cơ khí ô tô là nặng nhọc, phải tiếp xúc với dầu mỡ… không phù hợp với nữ, 

nhưng thực tế không hẳn như vậy. Khi bạn trở thành một kỹ thuật viên, bạn sẽ 

làm những việc liên quan đến đầu óc là nhiều. Hiện nay, lĩnh vực cơ khí ô tô có 

nhiều máy móc hiện đại hỗ trợ, con người chỉ thực hiện các thao tác điều khiển 

máy. Hầu hết ngành kỹ thuật đang thiếu nguồn nhân lực nữ, theo khảo sát thì 

100% nữ kỹ thuật ra trường đều sẽ được các công ty nhận ngay vòng phỏng vấn 

đầu tiên, các bạn nữ kỹ thuật có tính tỉ mỉ, chi tiết, gọn gàng mà nam giới thiếu. 

Tuy cùng theo đuổi ngành nghề cơ khí, nhưng chồng cô Mến lại công tác xa 

nhà. Mọi việc lớn, nhỏ trong gia đình đều tự cô lo liệu. Với tình yêu nghề, hơn ai 

hết cô hiểu rõ những khó khăn trong nghề đối với những phụ nữ như cô, chỉ có cố 

gắng, nỗ lực gấp hai, gấp ba người khác mới có kết quả xứng đáng như mong đợi. 

Minh chứng cho sự cố gắng đó chính là bảng thành tích nối dài cùng sự ghi nhận, 

đánh giá cao của nhà trường, đồng nghiệp và sinh viên dành cho cô: Giải nhất 

Hội thi Giáo viên dạy nghề tỉnh Quảng Ninh năm 2011; Giải C Giáo viên dạy 

giỏi Trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2012; Giải nhì Giáo viên 

dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015; Giải nhất Hội giảng giáo 

viên dạy nghề tỉnh Quảng Ninh năm 2017... 

Cô Mến là một giảng viên trẻ có năng lực chuyên môn tốt và rất nhiệt tình, 

tận tụy trong công việc. Cô luôn là tấm gương sáng trong công việc cũng như 

truyền dạy niềm đam mê nghề nghiệp đến với sinh viên. 

2. Khu 4, phường Thanh Sơn huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa 

Gia đình bà Đoàn Thị Hương, trú tại tổ 4, khu 4, phường Thanh Sơn có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng mất sớm, bản thân bà bệnh nặng, mất sức lao động. 

Trước đây, mọi hoạt động nấu nướng và sinh hoạt cá nhân đều diễn ra trong một 

không gian chật hẹp, được dựng tạm bởi những viên gạch và tấm tôn cũ nát… 

Biết được hoàn cảnh của bà Hương, tháng 7/2018, cùng với nguồn hỗ trợ 

của thành phố và phường Thanh Sơn, Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể 

khu 4 đã huy động nhân dân đóng góp nguyên vật liệu, ngày công, kinh phí giúp 

bà xây mới bếp, công trình phụ. Tổng số tiền hỗ trợ trên 30 triệu đồng.   

Vận động ủng hộ, hỗ trợ các đối tượng chính sách như gia đình bà Hương là 

hoạt động luôn được khu 4 quan tâm làm tốt. Với phương châm “Lấy sức dân chăm 

lo cho dân”, trong những năm qua, Ban công tác mặt trận khu 4 thường xuyên vận 

động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhân dân tham gia đóng góp kinh phí xây dựng 
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“Mô hình nghĩa tình”. Từ nguồn kinh phí này, khu đã tổ chức thăm hỏi, động viên, 

tặng quà cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam; gói 

bánh chưng tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn vào dịp tết Nguyên đán...  

Cùng với đó, khu cũng đã tập trung huy động nguồn xã hội hóa hợp pháp để 

xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao; công trình giao thông, tạo 

không gian xanh - sạch - đẹp. Năm 2017, từ nguồn đóng góp của các doanh 

nghiệp và nhân dân, khu đã đầu tư 20 chậu hoa đặt dọc tuyến phố Trần Quang 

Khải, trị giá 30 triệu đồng. Khu cũng đã vận động được nguồn kinh phí 170 triệu 

đồng để mở rộng, nâng cấp ngõ 42 và 52 từ chiều rộng 3m lên 6m, chiều dài 

200m, giúp người dân đi lại thuận tiện; bê tông hóa, mở rộng 2 sân thể thao, xây 

mới sân khấu, sửa chữa nhà văn hóa với số tiền gần 200 triệu đồng. 

Để đạt kết quả cao trong kêu gọi hỗ trợ xã hội hóa, một trong những yếu tố 

quan trọng chính là việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi cá 

nhân, gia đình trong khu. Từ cách làm của cán bộ và nhân dân khu 4, phường 

Thanh Sơn, hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều hơn những điển hình trong huy 

động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, 

chăm lo cho đối tượng chính sách, góp phần xây dựng phường Thanh Sơn, thành 

phố Uông Bí ngày càng văn minh, phát triển. 

3. Ban CHQS thành phố tích cực tham mưu xây dựng và duy trì hiệu 

quả Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) thành phố 

Uông Bí là thành phố có địa hình đa dạng, nhiều sông ngòi, hồ, đầm lớn, kênh 

mương. Trong đó đồi, núi chiếm 1/2 diện tích tự nhiên. Những năm qua trên địa bàn 

thành phố việc khoanh vùng nuôi trồng thủy, hải sản phát triển mạnh mẽ, tốc độ đô thị 

hóa nhanh cộng với ảnh hưởng của các hoạt động khai thác đất, đá đã làm cho nhiều 

khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao, úng lụt cục bộ khi xảy ra mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ 

gây thiệt hại đến hệ thống giao thông, phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân. 

Với vai trò là cơ quan thường trực về công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm 

cứu nạn (PCTT-TKCN), Ban CHQS thành phố luôn xác định đây là nhiệm vụ chiến 

đấu của LLVT thành phố trong thời bình. Do đó, những năm qua đơn vị luôn chủ 

động, tích cực tham mưu cho địa phương, đặc biệt là Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN 

thành phố các chủ trương, giải pháp hữu hiệu trong phòng, chống, hạn chế đến mức 

thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, nhân dân do thiên tai gây ra. 

Sau hơn 01 năm triển khai xây dựng Trung tâm TKCN đặt tại xã Điền Công 

với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng, tháng 6-2016, Trung tâm TKCN thành phố 

đã khánh thành, đưa vào sử dụng. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng để thành phố Uông Bí chủ động ứng phó, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có 

thiên tai xảy ra, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của 

nhân dân; đồng thời cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng về QP-AN, góp 

phần xây dựng khu vực phòng thủ của thành phố ngày càng vững chắc. Ngoài ra, 

Trung tâm TKCN thành phố còn là nơi tiếp ứng lực lượng, phương tiện chi viện 

cho các địa phương trong và ngoài tỉnh như: Quảng Yên, Hạ Long, Đông Triều 

và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). 

Để phát huy hiệu quả của Trung tâm TKCN, Ban CHQS thành phố đã thường 

xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình thời tiết, đặc biệt những nơi tiềm ẩn 

nguy cơ sạt lở, ngập úng; duy trì quân số trực theo quy định, kịp thời xử lý có hiệu 

quả các tình huống mưa lũ xảy ra; tham mưu cho thành phố mua sắm, bổ sung 
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phương tiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tổ chức quản lý, bảo quản chặt chẽ trang, 

thiết bị tàu, xuồng; chỉ đạo LLVT thành phố tổ chức tuần tra, kiểm soát và báo cáo 

kịp thời để có biện pháp xử lý hiệu quả với các tình huống... Đơn vị cũng làm tốt 

công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, 

cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời xử lý nghiêm 

những tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác PCTT-TKCN. 

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị là PCTT-TKCN, Ban CHQS thành 

phố còn xây dựng mô hình tăng gia tập trung tại Trung tâm TKCN để góp phần cải 

thiện, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ, chiến sỹ. Mô hình gồm vườn rau 

với diện tích gần 1.000m2, trồng các loại rau theo mùa, bảo đảm 90% rau sạch 

nhập bếp ăn; chuồng chăn nuôi diện tích 450m2, với đàn lợn từ  80 - 100 con, đàn 

gà 200 con, đàn vịt trời 300 con; 02 ao thả cá diện tích gần 2.000m2, cho thu hoạch 

gần 1 tấn cá các loại/năm; vườn cây với 200 cây ăn quả cho thu hoạch gần 1 tấn 

quả các loại/năm. Lợi nhuận từ tăng gia, chăn nuôi đạt 70-80 triệu đồng/năm. 

Có thể khẳng định, Trung tâm TKCN là mô hình lưỡng dụng tiêu biểu trong 

ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Uông Bí 

và là nơi phát triển mô hình tăng gia tập trung của Ban CHQS thành phố. Trong quá 

trình hoạt động, mô hình đã được Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương 

và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh cũng 

đã về tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng, quản lý hoạt động của trung tâm… 
 

Trung tá Vũ Đình Hưng, Ủy viên BTV Thành ủy,  

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố 

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 

1. Những trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách dân 

số và kế hoạch hoá gia đình 

Theo Điều 2 Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018 về việc “Kết nạp người 

vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng” nêu rõ 09 trường hợp 

sinh con không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, cụ thể: 

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân 

tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỉ lệ 

nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên. 

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên. 

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một 

con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi. 

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả 

hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được 

hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận. 

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): Sinh một con hoặc hai con, nếu 

một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); Sinh một con hoặc hai con trở lên 

trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này 

không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các 

con hiện đang còn sống. 
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7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. 

8. Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành 

Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số 

chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình). 

9. Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện 

các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ 

người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên). 

 2. Kết nạp lại đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm 

chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình 

 Về tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên 

đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình được 

quy định cụ thể tại Điều 4 Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018, cụ thể: 

Một là, Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế 

hoạch hoá gia đình chỉ được xem xét, kết nạp lại vào Đảng khi có đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung 

ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; là 

người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, được cấp uỷ nơi công tác 

và nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên đánh giá cao về kết quả 

thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về ý thức trách nhiệm đối với nhân dân 

và phải có thời gian phấn đấu ít nhất là 24 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh 

con thứ ba hoặc 36 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư kể từ ngày bị 

đưa ra khỏi Đảng đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng. 

Hai là, việc kết nạp lại đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách 

dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng phải được ban thường vụ cấp uỷ trực 

thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi ban thường vụ cấp uỷ huyện 

(hoặc tương đương) quyết định kết nạp. 

3. Thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm được quy định thế nào? 

Căn cứ Quy định số 07-QĐi/TW do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban 

hành ngày ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, quy định về thời 

hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm như sau (trước đây không quy định cụ thể): 

- 05 năm đối với những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức 

khiển trách; 

- 10 năm đối với những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức 

cảnh cáo; 

- Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm tổ chức đảng có vi phạm; 

- Trong thời hạn xử lý kỷ luật được nêu trên, tổ chức đảng có vi phạm mới thì thời 

hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính từ thời điểm thực hiện vi phạm mới; 

- Không áp thời hiệu xử lý kỷ luật đối với những vi phạm đến mức phải kỷ 

luật bằng hình thức giải tán; vi phạm về chính trị nội bộ; về an ninh, quốc phòng, 

đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia. 

Quy định số 07-QĐi/TW có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quy định số 

263/QĐ-TW ngày 08/10/2014. 

 

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY 
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