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NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

CỦA CÁC CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

 

1. Bám sát Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 08-NQ/TU 

của Thành ủy và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về công tác xây 

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

cụ thể hóa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm. 

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh 

ủy, nhất là Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7 (khóa XII); Nghị quyết số 19-NQ/TU 

và Quyết định số 1873-QĐ/TU, ngày 28/02/2015 của BTV Tỉnh ủy về “Đổi mới 

phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện 

tinh giản bộ máy, biên chế” gắn với thực hiện Chương trình hành động số 29-

CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18,19 (khóa XII) của Đảng và Kết 

luận số 17-KL/TW, ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.  

3. Chỉ đạo tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu 

HĐND các cấp; tổ chức có chất lượng kỳ họp giữa năm và cuối năm 2018; chú 

trọng giải quyết kịp thời các kiến nghị, ý kiến chính đáng, hợp pháp của cử tri.  

4. Đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của bộ 

máy chính quyền các cấp. Tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư; thực hiện nghiêm 

kỷ cương, nền nếp công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất 

lượng Trung tâm HCC thành phố và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường; 

triển khai lộ trình xây dựng thành phố thông minh đến năm 2022. Tập trung giải 

quyết đơn thư, khiếu nại, tổ cáo của công dân. 

5. Tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược: Cải cách hành chính; phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không 

gian đô thị. Triển khai thực hiện các quy hoạch chiến lược của thành phố; cải thiện 

môi trường đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; khuyến khích phát triển doanh 

nghiệp. Nâng cao chất lượng tăng trưởng; chuyển đổi phương thức phát triển từ 

"nâu" sang "xanh" theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, du lịch, thương mại, 

đảm bảo kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch đề ra. 
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6. Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hóa... 

Nâng cao chất lượng dạy và học các cấp phổ thông; tiếp tục đầu tư nâng cấp mức 

độ chuẩn quốc gia trong các cấp học; đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội hoá giáo dục; 

thực hiện nghiêm quy định về quản lý dạy thêm, học thêm; chuẩn bị tốt điều kiện 

về cơ sở vật chất, đội ngũ cho năm học 2018-2019. Nâng cao chất lượng khám, 

chữa bệnh và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện hoàn thành 

các chỉ tiêu năm 2018 về lao động, việc làm; chỉ tiêu giảm nghèo; chăm sóc, giáo 

dục trẻ em và thực hiện chính sách xã hội khác.  

7. Thực hiện các chính sách hậu phương quân đội; xây dựng, nâng cao chất 

lượng hoạt động của cụm quốc phòng-an ninh. Làm tốt công tác đăng ký nam 

công dân 17 tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chuẩn bị nguồn để hoàn thành kế hoạch tuyển 

quân năm 2019. Chủ động các phương án ứng trực phòng, chống lụt bão, tìm kiếm 

cứu nạn trong mùa mưa bão. Tổ chức các hội thi, hội thao theo kế hoạch, hoàn 

thành cuộc diễn tập ANQP cụm số 2. 

8. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các phong trào tự 

quản về ANTT trong nhân dân. Chủ động 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” về an ninh trật tự. Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo, 

dân tộc và tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo trong nhân dân; kiềm chế, giảm thiểu 

tai nạn giao thông, tai tệ nạn xã hội và các loại tội phạm; tăng cường các biện pháp 

phòng, chống cháy nổ trên địa bàn. 

 

TIN HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN NỔI BẬT 

 

1. Thành phố Uông Bí: Nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, 

vững mạnh 

Thời gian qua, các cấp ủy thành phố đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện công tác xây dựng Đảng; ban hành nghị quyết, chỉ thị, các văn bản theo 

hướng rõ nhiệm vụ, giải pháp, rõ đầu mối chịu trách nhiệm, dễ kiểm điểm tiến độ 

thực hiện; cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh bằng việc sửa đổi, bổ 

sung, ban hành mới các quy chế, quy định cho phù hợp; cụ thể hóa các nghị quyết 

chuyên đề của Trung ương, của tỉnh bằng các chương trình, kế hoạch triển khai.  

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành 

mới 07 quy định, quy chế về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ; sửa đổi, bổ sung 

02 lần quy chế làm việc của cấp ủy; hoàn thành nhiều nội dung quan trọng liên 

quan đến công tác cán bộ như: thực hiện điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm 

đối với 136 lượt cán bộ; chuyển đổi vị trí công tác 151 lượt công chức, viên chức 

theo Nghị định 158 và Nghị định 150 của Chính phủ; thực hiện thí điểm bổ nhiệm 

cán bộ lãnh đạo quản lý bằng hình thức thi tuyển. Đồng thời, tiến hành nhất thể 

hóa một số chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, thành lập Khối MTTQ và các tổ 

chức chính trị - xã hội, cơ quan Tổ chức - Nội vụ, cơ quan Kiểm tra - Thanh tra 

thành phố; tinh giản 51 biên chế; 100% (166/166) khu phố đã thực hiện nhất thể 

hóa chức danh bí thư kiêm khu trưởng. Trong 3 năm (2015 - 2017), Đảng bộ thành 

phố đã phát triển được 1.109 đảng viên mới (nghị quyết kết nạp 350 đảng 

viên/năm), trong đó đã kết nạp 10 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. 



 3 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, việc kiểm tra, 

giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cũng được Đảng bộ thành phố chú trọng thực hiện 

với nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là đã tích cực đổi mới, thực hiện đồng bộ công 

tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính 

quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo không trùng lặp về nội 

dung, đối tượng. Trong quá trình triển khai, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung 

hoặc cắt giảm phù hợp với tình hình thực tiễn. Đến nay, Đảng bộ thành phố đã 

hoàn thành 33/52 cuộc (đạt 63,46% kế hoạch nhiệm kỳ). Trong đó Ủy ban Kiểm 

tra Thành ủy đã hoàn thành 100% các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình 

đề ra. Các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát 

trên cơ sở bám sát vào các nội dung chỉ đạo của Thành ủy.  

Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện tốt quy chế dân chủ và công tác dân 

vận của hệ thống chính trị; duy trì, tổ chức tốt các hội nghị giao ban giữa lãnh đạo 

cấp ủy với bí thư, khu trưởng, trưởng ban công tác mặt trận khu phố. Đồng thời, 

tăng cường nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo; thực hiện hiệu quả công tác 

vận động, tuyên truyền các hộ dân chấp hành tốt kế hoạch, phương án GPMB các 

dự án trọng điểm trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật… 

Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng 

đã góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Qua đó, tạo 

động lực để Đảng bộ thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 

của các tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đội ngũ cán bộ, 

đảng viên, phấn đấu xây dựng Uông Bí phát triển toàn diện, bền vững. 

2. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nghe và cho ý kiến Dự án đường 

Trần Hưng Đạo kéo dài đấu nối với tuyến tránh phía Nam thành phố  

Ngày 4-6, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 

HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nghe và cho 

ý kiến về Dự án đường Trần Hưng Đạo kéo dài đấu nối với tuyến tránh phía Nam 

thành phố Uông Bí. 

Đây là công trình giao thông thuộc Dự án nhóm B, chủ đầu tư là UBND 

thành phố. Công trình có điểm đầu tại ngã 7 nút giao đường sắt và điểm cuối được 

nối với tuyến tránh phía Nam thành phố với tổng chiều dài 1,8km trên địa bàn 

phường Yên Thanh. Công trình được chia làm 02 đoạn tuyến: đoạn 1 gồm 0,2km 

từ nút giao với đường sắt đến nút giao QL18; đoạn 2 từ nút giao QL18 đến tuyến 

tránh phía Nam thành phố. Tuyến đường được nâng cấp theo tiêu chuẩn đô thị. Tại 

nút giao với QL18 sẽ thiết kế nút giao cùng mức vòng xuyến điều khiển giao 

thông bằng đảo tam giác dẫn hướng và đảo vòng xuyến, kết hợp cải tạo một đoạn 

quốc lộ 18 trong phạm vi nút giao nhằm giảm sự xung đột giữa các dòng xe ra 

vào. Trước cửa vào mỗi nhánh đường dẫn bố trí đảo tam giác dẫn hướng, phân 

cách dòng nhập và dòng tách ra khỏi nút. 

Tại hội nghị, sau khi nghe đơn vị tư vấn thuyết trình dự án, các đại biểu đều 

đồng tình cao với chủ trương của thành phố quyết tâm triển khai dự án, làm tiền đề 

phát triển, mở rộng không gian đô thị về phía Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng 

Uông Bí trở thành đô thị loại 1. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là một 

trong những công trình động lực, cần có quyết tâm chính trị cao, sử dụng ngân 
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sách nhà nước nên thành phố chủ trương giải phóng mặt bằng toàn bộ 02 bên 

tuyến, tạo quỹ đất sạch để tái định cư theo hướng đô thị văn minh, đồng thời tiến 

hành đấu giá cấp quyền sử dụng đất, tạo nguồn kinh phí thực hiện dự án. Trên cơ 

sở các ý kiến tham góp tại hội nghị, thành phố sẽ trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, sớm đưa dự án vào thực hiện.     

3. Công bố quyết định phê duyệt, triển khai Đề án thành lập Bộ phận 

chuyên trách giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức CT - XH cấp xã 

Ngày 5-6, Đảng bộ thành phố tổ chức hội nghị công bố quyết định phê duyệt, 

triển khai Đề án thành lập Bộ phận chuyên trách tham mưu, giúp việc chung Khối 

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.  

Bộ phận chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức 

chính trị - xã hội cấp xã được hợp thành bởi MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã 

hội cùng cấp, trên cơ sở độc lập về tổ chức, tuân thủ các quy định của pháp luật và 

điều lệ của mỗi tổ chức. Trong đó, phó bí thư thường trực hoặc ủy viên thường vụ 

thường trực đảng bộ xã, phường làm trưởng bộ phận khối; chủ tịch MTTQ xã, 

phường làm phó trưởng bộ phận khối. Bộ phận có 02 tổ giúp việc là tổ tổng hợp, 

tuyên truyền, vận động và tổ dân chủ, pháp luật, giám sát. 

Biên chế của bộ phận chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và 

các tổ chức chính trị - xã hội giữ nguyên hiện trạng, vận hành theo cơ chế quy định. 

Trong đó, bộ phận khối có con dấu riêng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành khi chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ riêng 

theo ngành dọc. Cơ chế tài chính thực hiện theo quy định hiện hành đối với MTTQ 

và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, những người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã. Chủ tịch UBND xã, phường làm chủ tài khoản.  

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, 

Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: thành lập Bộ phận chuyên 

trách tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

xã là cách làm mới, Uông Bí là đơn vị đầu tiên trong tỉnh triển khai. Do đó, trong 

quá trình thực hiện cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, điều chỉnh và có những bước 

đi thích hợp nhằm đảm bảo tối ưu phương thức Đảng lãnh đạo, phát huy tính tiền 

phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức 

Đảng. Đồng thời cần có sự phối hợp đồng bộ, đặc biệt là công tác tuyên truyền, 

công tác kiểm tra, giám sát. Các xã, phường cần khẩn trương xây dựng quy chế 

làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban, sớm kiện toàn tổ chức để 

Bộ phận chuyên trách tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức 

chính trị - xã hội cấp xã sớm đi vào hoạt động hiệu quả. 

4. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Uông Bí 

Chiều ngày 19-6, đồng chí Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa 

giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Đại biểu quốc hội khóa 

XIV tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Uông Bí.  

Tại cuộc tiếp xúc, đồng chí chí Ngô Thị Minh đã thông báo đến cử tri nội 

dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV. Theo đó, kỳ họp diễn ra 

trong 21 ngày. Quốc hội đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, biểu quyết thông 

qua 07 Luật, 08 Nghị quyết và xem xét nhiều nội dung quan trọng khác. Đây là kỳ 

họp có nhiều đổi mới so với những kỳ họp trước, thời gian họp rút ngắn hơn, các 

phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội đi vào những vấn đề cụ thể, được 
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cử tri cả nước đánh giá cao. Những dự án Luật được thảo luận và thông qua tại kỳ 

họp đều phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế, cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0. Đối với Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trên cơ sở nghiêm túc 

tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, sau 

khi cân nhắc nhiều mặt, thận trọng, Quốc hội đã quyết định điều chỉnh thời gian 

thông qua dự án Luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp sau để có thêm thời gian 

nghiên cứu, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, tính khả thi của Dự án Luật.  

Bên cạnh đó, đại biểu quốc hội (ĐBQH) Ngô Thị Minh cũng thông tin đến cử 

tri thành phố hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh từ kỳ họp 

thứ 4 của Quốc hội đến nay; báo cáo kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri 

gửi tới các bộ, ngành trung ương và tỉnh Quảng Ninh; kết quả giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đoàn ĐBQH tỉnh.  

Cử tri thành phố Uông Bí cũng đã trực tiếp kiến nghị với ĐBQH một số vấn 

đề như: cần có các giải pháp quản lý chặt hơn nữa để hạn chế những nguy cơ, ảnh 

hưởng của mặt trái mạng internet đến cộng đồng xã hội; tăng cường công tác 

phòng chống tham nhũng; xử lý nghiêm các hoạt động cờ bạc, cá cược bóng đá, 

các hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em... Các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc đã 

được ĐBQH Ngô Thị Minh trả lời thỏa đáng. Đồng thời, ĐBQH mong muốn 

trong thời gian tới, cử tri TP Uông Bí sẽ tích cực đóng góp ý kiến để ĐBQH tiếp 

tục phát huy tốt vai trò là người đại biểu của nhân dân. 

5. Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 

Ngày 19-6, Hội Nông dân thành phố Uông Bí tổ chức Đại hội lần thứ X, 

nhiệm kỳ 2018-2023. 

Nhiệm kỳ 2012-2018, các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở đã tích cực tổ chức 

các phong trào thi đua và đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là công tác 

xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng, hiệu 

quả phong trào thi đua Dân vận khéo. 

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm 

nghèo bền vững được đẩy mạnh, phát triển nhiều mô hình ở các lĩnh vực nông, lâm, 

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

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

hóa nông nghiệp tập trung. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân cơ sở duy trì 05 mô hình 

HTX, 14 tổ hợp tác, xây mới 05 mô hình trồng cây ăn quả tại các xã, phường, tạo 

chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời tăng cường tuyên truyền các 

chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và phổ biến khoa học kỹ thuật 

đến hội viên. Số hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017 có trên 5.000 hộ, tăng 20,6% 

so với năm 2012, nhiều hộ có mức thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng/năm. 

Thực hiện phong trào Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, 

hội viên nông dân thành phố đã hiến gần 3.000m2 đất, hàng ngàn ngày công và 

trên 780 triệu đồng để xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông liên thôn, 

nhà văn hóa, trường học, trạm y tế; tham gia dồn điền đổi thửa tập trung ruộng đất, 

xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; triển khai xây dựng xã nông thôn 

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

Đi đôi với những nỗ lực, cố gắng của hội viên nông dân trong việc phát huy thế 

mạnh về đất đai, sức lao động, giống, vốn, hàng năm, các cấp Hội trên địa bàn thành 

phố không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát 
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triển sản xuất; vận động và hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình kinh tế tập 

thể. Trong nhiệm kỳ đã có hàng trăm hộ được vay vốn phát triển sản xuất từ Quỹ hỗ 

trợ nông dân và từ ngân sách nhà nước; trên 240 hội viên được hỗ trợ thoát nghèo. 

Với những thành tích đạt được, Hội Nông dân thành phố đã vinh dự nhận 

nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, thành phố và các cấp Hội. 

Nhiệm kỳ 2018-2023, bám sát tiến trình phát triển nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn, Hội Nông dân thành phố phấn đấu đưa giá trị sản xuất nông, lâm, ngư 

nghiệp tăng 7%/năm; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 3.000 tấn; tỷ lệ hộ nghèo 

giảm còn dưới 0,45%; 95% số cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh. Hàng năm có 

trên 85% số hộ nông dân đăng ký và có trên 75% hộ đạt danh hiệu Nông dân sản 

xuất kinh doanh giỏi các cấp. 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Uông Bí 

khóa X gồm 17 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đồng thời 

khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. 

6. Hội nghị thứ 19 BCH Đảng bộ thành phố khoá XIX 

Sáng 25-6, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch 

HĐND thành phố chủ trì hội nghị lần thứ 19, BCH Đảng bộ thành phố khoá XIX. 

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, Đảng bộ thành phố tiếp tục đổi mới phương 

thức lãnh đạo; đổi mới việc nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình, kế 

hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên; kịp thời 

ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy chế làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ 

trách nhiệm; điều chỉnh, bổ sung phân công cấp uỷ viên phụ trách, theo dõi các 

nhiệm vụ trọng tâm của năm; duy trì chế độ giao ban định kỳ của cấp uỷ theo quy 

chế làm việc; thực hiện giao ban hàng tháng giữa thường trực cấp uỷ với các ban 

xây dựng Đảng, đảng bộ xã, phường, khối nội chính - tư pháp, khối tài chính - 

ngân hàng, khối MTTQ và các đoàn thể nhằm giúp cấp uỷ nắm bắt tình hình và 

kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ phát sinh. Tiếp tục nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng thông qua công tác giáo 

dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác dân vận và công tác 

kiểm tra, giám sát của Đảng; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tăng cường giám sát, 

phản biện xã hội, tích cực phối hợp với chính quyền cùng cấp trong thực hiện 

nhiệm vụ năm dân vận chính quyền và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, tạo động lực phát triển và thu hút đầu tư; 

tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, đô thị, đất đai, môi 

trường, tài nguyên, khoáng sản, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất 

lượng phục vụ nhân dân; tập trung giải quyết đơn thư, giải quyết các vấn đề phát 

sinh từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng về ANTT…. 

Công tác điều hành của chính quyền tiếp tục được thực hiện quyết liệt, mang 

lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, nhất là thực hiện chủ đề công tác năm của 

tỉnh, thành phố và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội. 

Đến hết tháng 5/2018, Uông Bí đón 1.690.000 lượt khách du lịch, trong đó khách 

tham quan Yên Tử đạt 860.000 lượt người, thu phí đạt 33,5 tỷ đồng. Ước đến hết 

tháng 6 khách du lịch đạt 1.750.000 lượt người, doanh thu ước đạt 525 tỷ đồng. 

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Bí thư Thành 

ủy đề nghị: trong 6 tháng cuối năm, BCH Đảng bộ thành phố cần tiếp tục bám sát 

các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đề ra chương trình hành động thực hiện; 
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đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng 

viên thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, nhà nước. Trong vận động quần 

chúng cần phải đi sâu, đi sát vào từng nội dung, công việc cụ thể; nâng cao công 

tác xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở theo hướng thiết thực, cụ thể 

và thực tiễn hơn. Đồng chí cũng đề nghị cần tiếp tục phát huy vai trò của người 

đứng đầu, vai trò của cơ quan tham mưu giúp việc chung từ thành phố tới xã, 

phường; UBND thành phố, các xã phường cần tăng cường công tác quản lý nhà 

nước trên các lĩnh vực, nhất là bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế để giảm dần phụ thuộc vào ngành than, điện; tiếp tục thực hiện tốt Đề án 

125 và đề án xây dựng nông thôn mới; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh; thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, nhất là đối với người có công.  

Cũng tại hội nghị, BCH Đảng bộ thành phố đã cho ý kiến về báo cáo tổng kết 

10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Hội nghị Trung 

ương 6 (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ 

sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 

12-CT/TU, ngày 28/12/2016 của BTV Tỉnh uỷ; thông qua nội dung chương trình 

kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khoá XIX (nhiệm kỳ 2016-2021) dự kiến tổ chức 

vào ngày 18-19/7/2018.  

7. Thành phố đẩy mạnh hỗ trợ nhà ở cho người có công 

Triển khai Quyết định số 22 ngày 24/6/2013 về hỗ trợ nhà ở cho người có 

công với cách mạng giai đoạn 2 (2017- 2018), thành phố đã thực hiện nhiều chính 

sách ưu tiên đối với gia đình thương binh, liệt sĩ trong xây mới và sửa chữa nhà ở, 

góp phần giúp các gia đình an cư, ổn định cuộc sống. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án do đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

thành phố làm trưởng ban, có nhiệm vụ trực tiếp tham mưu cho thành phố trong 

xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các phường, xã trên địa bàn trong việc rà 

soát, thống kê các hộ người có công thuộc diện được hỗ trợ theo đúng tiêu chí quy 

định, đảm bảo đúng quy trình, đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, tiến hành lập dự toán, 

quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn hỗ trợ theo đúng thông tư hướng dẫn 

của Bộ Tài chính. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các phòng ban, Ban 

CHQS, các tổ chức chính trị - xã hội, chủ tịch UBND các xã, phường. Vì vậy, 

từng cơ quan, đơn vị đều chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, 

tích cực vào cuộc, tham gia tuyên truyền, giám sát, hỗ trợ các gia đình, đảm bảo 

quyền lợi chính đáng của người dân. 

Quá trình triển khai thực hiện, thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận 

lợi nhất để các hộ được hỗ trợ đẩy đủ, kịp thời. Trong đó, các xã, phường chủ 

động phân công cán bộ phụ trách hướng dẫn các hộ về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp 

phép xây dựng, thực hiện miễn hoàn toàn các khoản thuế, lệ phí liên quan. 

Theo thống kê của phòng LĐ-TB&XH, toàn thành phố có 226 hộ người có 

công đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2, gồm 89 nhà sửa và 137 nhà 

được xây mới, tổng số tiền hỗ trợ là gần 10,9 tỷ đồng (hỗ trợ 30 triệu/nhà sửa 

chữa, 60 triệu/nhà xây mới). Trong đó, hiện có 171 nhà đã hoàn thành xây, sửa, 

còn lại 55 căn nhà đang trong quá trình thi công, đảm bảo 100% hoàn thành trước 

ngày 30/6/2018. Chất lượng, diện tích nhà ở cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu, 

nhiều ngôi nhà được xây dựng rất khang trang. 
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Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền thành phố 

trong công tác hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình người có công đã góp phần đảm 

đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã 

hội tại địa phương. 

8. Nhiều chỉ tiêu thu ngân sách thành phố đạt và vượt 

6 tháng đầu năm, thu ngân sách của thành phố đạt gần 1.887 tỷ đồng, bằng 

63% dự toán tỉnh giao, 61% dự toán thành phố giao và 115% so với cùng kỳ 2017. 

Riêng thu NSNN do Chi cục Thuế thành phố thực hiện đạt trên 316 tỷ đồng, 

bằng 65% dự toán tỉnh giao, bằng 53% dự toán thành phố giao, bằng 133% so với 

cùng kỳ. Trong đó có 08 khoản thu quan trọng tăng cao so với dự toán và cùng kỳ 

là: Thu từ doanh nghiệp trung ương và địa phương, thu từ doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài, thu thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử 

dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu phí và lệ phí. 

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, thành phố đã ban hành chỉ thị về 

việc tăng cường công tác thu ngân sách năm 2018, thành lập đoàn kiểm tra liên 

ngành về kiểm tra, rà soát hộ kinh doanh; thành lập ban chỉ đạo đôn đốc thu nợ 

thuế. Từ thành phố đến các xã, phường sớm đánh giá, phân tích cụ thể từng địa 

bàn thu, lĩnh vực thu, sắc thuế thu, đặc biệt là các doanh nghiệp có số thu lớn, các 

lĩnh vực kinh doanh trọng điểm, các khoản thu liên quan đến đất đai... 

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế, bằng nhiều hình thức, Chi cục Thuế thành phố 

cung cấp, hướng dẫn, công khai thông tin về thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử 

lý nhanh gọn, kịp thời các hồ sơ, thủ tục khai thuế. Trong 6 tháng đầu năm, đơn 

vị đã hỗ trợ trực tiếp cho 343 lượt người nộp thuế; giải đáp thắc mắc của người 

nộp thuế qua điện thoại, email trên 1.600 lượt; cấp phát trên 1.200 tài liệu, ấn 

phẩm tuyên truyền. Nhờ đó hồ sơ khai thuế đã nộp đạt 99,5% số phải nộp, hồ sơ 

khai thuế đúng hạn đạt 99,3%; doanh nghiệp khai thuế qua Internet đạt 99%, 

trong đó 95% đã đăng ký nộp thuế. 

Năm 2018, các đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra thuế tại cơ quan 

thuế và trụ sở người nộp thuế, thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, công khai các trường 

hợp chây ỳ thuế... Kết quả đã truy thu thuế, tiền nộp chậm gần 3,4 tỷ đồng, tăng 

tiền nộp thuế gần 600 triệu đồng; thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đạt 27,1 tỷ đồng, 

tăng gần 59%, trong đó thu nợ thuế ngoài quốc doanh gần 22 tỷ đồng, chiếm gần 

24,5% tổng số thu ngoài ngân sách; công khai 258 đơn vị nợ thuế với tổng nợ 

154 tỷ đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên thành phố tập trung làm mạnh công tác đôn 

đốc thu, nộp thuế xây dựng cơ bản đối với 30 đơn vị tỉnh ngoài có phát sinh trên 

địa bàn, thu được 6,4 tỷ đồng. 

Mặc dù đã đạt được kết quả khá tốt, tuy nhiên, tình hình thu ngân sách trên 

địa bàn vẫn gặp nhiều khó khăn, có nhiều khoản thu không bền vững; vẫn có 01 

khoản thu thấp so với dự toán, 04 khoản thu giảm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, 

một số cá nhân, đơn vị vẫn thiếu ý thức trong nộp thuế, đặc biệt một số doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh có số nợ lớn, kéo dài, không có khả năng thu. 

 9. Thông tin từ cơ sở  

9.1. Phường Thanh Sơn: Ra mắt mô hình tổ tuần tra nhân dân 

Ngày 6-6, phường Thanh Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 

tổ tuần tra nhân dân khu phố 6 và triển khai kế hoạch thu thập thông tin dân cư 

phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  
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Phường Thanh Sơn là địa bàn trọng điểm, dân cư đông, tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền 

và các đoàn thể của phường đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng khu 

phố văn hóa, an toàn về an ninh trật tự, vận động toàn dân tham gia đấu tranh 

phòng chống tội phạm. Để góp phần làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, tích 

cực tố giác tội phạm, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quần 

chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phường đã  

triển khai xây dựng mô hình “Tổ tuần tra nhân dân”, thí điểm thực hiện tại khu 

phố 6. Qua lấy ý kiến, đa số các hộ dân đồng ý với chủ trương và tự nguyện đóng 

góp kinh phí hỗ trợ hoạt động của tổ. 

Tổ tuần tra nhân dân tại khu phố 6 có 25 thành viên, 01 tổ trưởng và 03 tổ 

phó. Ban lãnh đạo và các thành viên trong tổ có nhiệm vụ chủ động xây dựng, phân 

công lịch tuần tra, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu nội dung và biện pháp 

đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân 

chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt nội 

dung “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải”. Đây là mô hình điểm đầu tiên 

trên địa bàn thành phố và sẽ được nhân rộng trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

9.2. Phường Bắc Sơn: khai giảng lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em hoàn 

cảnh khó khăn 

Ngày 18-6, tại bể bơi di động trường Tiểu học Quang Trung, UBND phường 

Bắc Sơn tổ chức khai giảng lớp dạy bơi miễn phí cho 15 em học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn trong mùa hè năm 2018. 

Trong thời gian 12 ngày, các em được học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về 

bơi lội, bao gồm: tập khởi động, hít thở dưới nước, tập nổi, lướt dưới nước… 

Ngoài ra, các em còn được tìm hiểu, làm quen với một số kiểu bơi thông dụng, 

cách xử lý các tình huống nguy hiểm có thể gặp trong khi bơi… Đây là hoạt động 

có ý nghĩa thiết thực trong Tháng hành động vì trẻ em của phường Bắc Sơn. Qua 

đó trang bị những kỹ năng cơ bản nhất về phòng, chống đuối nước để các em có 

thể tự bảo vệ mình trong những tình huống nguy hiểm, hạn chế thấp nhất tình 

trạng trẻ em bị đuối nước xảy ra trên địa bàn phường. 

Cùng với khóa dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Tháng 

hành động vì trẻ em năm 2018 phường Bắc Sơn cũng sẽ tăng cường các hoạt động 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống 

tai nạn thương tích; tạo các sân chơi sinh hoạt hè bổ ích, hạn chế tác động tiêu cực 

của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ; đỡ đầu và giúp đỡ trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn… 

9.3. Hội thi “Mâm cơm gia đình ấm áp yêu thương” phường Thanh Sơn: 

Tôn vinh giá trị gia đình Việt 

Nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28-6 và hưởng ứng Tháng hành động 

quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018, chiều ngày 23-6, phường 

Thanh Sơn sôi nổi tổ chức Hội thi “Mâm cơm gia đình ấm áp yêu thương và đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”. Chương trình có sự tham gia của 13 đội thi đến từ 

11 khu dân cư, trạm y tế và công đoàn phường. 

Giá trị mỗi mâm cơm được ban tổ chức quy định không vượt quá 150 nghìn 

đồng. Trong đó, các món ăn phải đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng, an toàn thực 
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phẩm và có tính thẩm mỹ. Theo tiêu chí này, các đội đều lựa chọn những loại thực 

phẩm tươi ngon để chế biến. Qua 60 phút trổ tài, 13 mâm cơm hấp dẫn đã được 

hoàn thiện, là những gợi ý hợp lý cho thực đơn gia đình mỗi ngày. Với bàn tay 

khéo léo, sáng tạo của các đầu bếp, nhiều món ăn truyền thống như chả nem, canh 

cua đồng, cá kho… được trang trí đẹp mắt, dậy vị đặc trưng. Đây là dịp để các đội 

thi thể hiện niềm yêu thích văn hóa ẩm thực Việt, đồng thời khẳng định giá trị kết 

nối tinh thần từ những bữa cơm gia đình ấm cúng. 

Thuyết phục ban giám khảo bởi mâm cơm ngon - bổ - sạch, đội thi khu 6 đã 

xuất sắc giành giải Nhất. Hội thi cũng trao 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 07 giải 

Khuyến khích cho các đội còn lại. 

Nhằm tôn vinh giá trị gia đình, gìn giữ văn hóa ẩm thực truyền thống, trong 

thời gian tới, phường Thanh Sơn sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu, gắn 

kết, hướng đến xây dựng mỗi gia đình là một tổ ấm hạnh phúc. 

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người  

trong xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vấn đề con người. Tư tưởng về phát huy 

nhân tố con người được thể hiện một cách đa dạng, phong phú, trở thành tư tưởng 

xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tiễn cách mạng ở 

nước ta nói chung, quá trình đấu tranh giành và giữ vững độc lập, tự do của Tổ 

quốc nói riêng đã và đang phát huy nhân tố con người, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, 

tâm hồn và sức mạnh con người Việt Nam. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp cách 

mạng của dân tộc 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò nhân tố con người trong cách mạng 

Việt Nam với ba cấp độ: nhân dân nói chung; công nhân, nông dân, trí thức, bộ 

đội, cán bộ; và mỗi con người cụ thể (trừ bọn Việt gian, phản động). Người sử 

dụng “sức dân”, “sức người”, “trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân”, 

“quyền hành đều ở nơi dân” nhằm khẳng định nhân dân luôn ở vị trí cao nhất, địa 

vị làm chủ trong những vấn đề quan trọng nhất của cách mạng và xã hội. Dân vừa 

là chủ, vừa là người thực hiện công việc làm chủ, vừa là chủ thể, vừa là khách thể, 

là động lực, là mục tiêu của cách mạng Việt Nam. 

Người khẳng định, con người là động lực to lớn quyết định mọi thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất 

nước nhà, xây dựng đời sống mới, tiến lên xã hội chủ nghĩa đều phải bắt đầu từ 

con người, từ việc phát huy nhân tố con người: “Có lực lượng dân chúng việc to 

tát đến mấy cũng làm được. Không có, việc gì làm cũng không xong. Dân chúng 

biết giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mau chóng, đầy đủ, mà những 

người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra”; “Dễ trăm lần không dân 

cũng chịu; khó trăm lần dân liệu cũng xong”. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng 

vĩ đại nhưng đầy khó khăn phải biết phát huy nhân tố con người, phải biết dùng 
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người, phát huy phẩm chất (đức) và năng lực (tài) của mỗi người. Muốn xây dựng 

chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa, đó là người có lòng 

nồng nàn yêu nước, trong sáng về đạo đức, xuất sắc về tài năng, vừa “hồng”, vừa 

“chuyên”. Cần phải phát huy tiềm năng của nhân tố con người nhằm tạo ra sức 

mạnh tổng hợp cho khối đại đoàn kết dân tộc để giải quyết những nhiệm vụ cách 

mạng; phải có biện pháp phát huy nhân tố con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

cùng Đảng, Chính phủ hoạch định chính sách phục vụ lợi ích của dân tộc, tự do, ấm 

no hạnh phúc của nhân dân, bao quát các vấn đề của đời sống xã hội, nhất là an sinh 

xã hội, đồng thời thi hành hệ thống chính sách xã hội hướng tới con người, giải 

quyết mối quan hệ lợi ích giữa cá nhân và lợi ích tập thể, giữa lợi ích chung và lợi 

ích riêng. Vận động, tuyên truyền, giáo dục để hình thành những động cơ, mục đích 

đúng đắn cho con người thông qua những phong trào cách mạng, đặc biệt là giáo 

dục và đào tạo thế hệ trẻ, người chủ tương lai của đất nước. Đồng thời, Người nhấn 

mạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, bởi “cán bộ là gốc của công việc”. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người  

Hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục 

diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. Cách mạng 

khoa học - công nghệ hiện đại và xu thế toàn cầu hóa đã và đang tác động mạnh 

mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặt ra nhiều vấn đề mới cần được giải 

quyết trong bảo vệ độc lập, chủ quyền. Ở trong nước, bên cạnh những thành tựu to 

lớn đã đạt được trong những năm đổi mới cũng còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. 

Đặc biệt, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ 

phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm 

trọng, tập trung vào một số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước… Nhiều 

tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng 

túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các 

thế lực thù địch, phản động tăng cường thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” 

chống phá cách mạng nước ta bằng các thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm, nhất là triệt 

để sử dụng các phương tiện truyền thông trên mạng internet để chống phá. 

Trước những khó khăn, thách thức đó, cần tiếp tục vận dụng sáng tạo tư 

tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người, khơi dậy và phát huy mọi 

nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để 

giữ vững và phát huy giá trị độc lập, tự do của dân tộc. Để thực hiện được điều đó, 

cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau: 

Một là, phát triển toàn diện con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Trước mắt, cần 

xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội 

XII của Đảng: “... nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, 

trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật”, đồng thời tạo 

môi trường, điều kiện để mỗi người tự rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Tập trung 

xây dựng con người Việt Nam: yêu nước; nhân ái, nghĩa tình; trung thực; đoàn kết; 

cần cù, sáng tạo. Đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng tri thức cho người Việt 

Nam, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, yêu cầu của kinh tế tri thức và 

xã hội học tập. Cần gắn phát triển văn hóa với hoàn thiện con người Việt Nam; tăng 
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cường giáo dục nghệ thuật nhằm bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người; bảo 

đảm quyền hưởng thụ của mỗi người dân và cộng đồng. Đấu tranh phê phán, đẩy lùi 

cái xấu, cái ác, cái thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm và hành vi sai trái, tiêu 

cực, ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. 

Hai là, chăm lo xây dựng môi trường tôn vinh những giá trị văn hóa truyền 

thống lịch sử. Cần tập trung giáo dục lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, 

truyền thống đấu tranh, kiên cường bất khuất của nhân dân ta, tuyên truyền sâu rộng 

về những anh hùng liệt sĩ, những tấm gương yêu nước tiêu biểu… làm cho mỗi 

người, mỗi thanh niên tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc, soi mình vào những 

tấm gương ấy. Giáo dục truyền thống lịch sử cần diễn ra hàng ngày trong gia đình, 

nhà trường và xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng chuẩn mực đạo đức, tấm 

gương điển hình với “chống” mọi biểu hiện, hành vi trái với đạo lý, truyền thống 

của dân tộc; coi trọng giáo dục, rèn luyện thông qua hoạt động thực tiễn và các 

phong trào thi đua yêu nước, làm cho mỗi người có khả năng tự đề kháng và tích 

cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Ba là, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của 

nhân dân, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là điều kiện để 

phát huy nhân tố con người, tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ 

quốc. Do vậy, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác hiệu quả, tiềm 

năng, thế mạnh của từng vùng, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái. Huy động 

mọi nguồn lực để tạo đột phá trong xóa đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất. Ưu 

tiên nguồn lực để tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng 

xa, vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở, tôn trọng ý kiến của nhân 

dân, kiên quyết đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, vi phạm quyền làm chủ của 

nhân dân và các hoạt động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Bốn là, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, 

xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao. 

Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh của đất nước, coi trọng tiềm lực chính 

trị, thế trận lòng dân; kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an 

ninh nhân dân. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án 

phòng, chống bạo loạn, gây rối, khủng bố; bảo đảm an ninh chính trị, an ninh tư 

tưởng văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, nhất là an ninh mạng. Tiếp tục 

xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, 

tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất năng lực của 

cán bộ, chiến sĩ, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn trong 

chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc 

lập, tự do của Tổ quốc trong mọi tình huống. 

Năm là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Sự lãnh đạo của Đảng có ý 

nghĩa quyết định đối với quá trình phát huy sức mạnh của con người Việt Nam. 

Trong quá trình giành độc lập, tự do cũng như trong sự nghiệp đổi mới, đòi hỏi 

Đảng phải không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu, thường xuyên tự đổi 

mới, tự chỉnh đốn, tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất và 

kiên quyết đấu tranh với các phần tử cơ hội. Đặc biệt, tập trung 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”. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
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tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ phê bình và tự phê 

bình trong Đảng với phê bình của quần chúng đối với các tổ chức Đảng, đội ngũ 

cán bộ đảng viên, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp và nghiêm túc tiếp thu, sửa 

chữa những khuyết điểm. 

Hơn bất cứ dân tộc nào trên thế giới, dân tộc Việt Nam thấu hiểu sự vô giá 

của độc lập, tự do. Để giành được độc lập, tự do ấy, dân tộc ta đã phải đổi bằng 

xương máu và nước mắt của lớp lớp các thế hệ. Đó là sự hy sinh tự nguyện và anh 

dũng, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Chủ nghĩa yêu 

nước ấy được dẫn dắt bởi nhà tư tưởng lỗi lạc Hồ Chí Minh với tư tưởng phát huy 

cao độ nhân tố con người. Trong quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay, tư tưởng 

này của Người vẫn còn nguyên giá trị. Trong điều kiện mới, cần tiếp tục quán triệt 

sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người 

để biến truyền thống, bản lĩnh, khí phách và trí tuệ người Việt Nam thành sức 

mạnh to lớn nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, tự do của Tổ quốc. 

 

Nguồn: Tạp chí Cộng sản 

 

Gương người tốt, việc tốt 

 

1. Hiệu quả từ phong trào thi đua "Dân vận khéo"  

Thời gian qua, công tác Dân vận, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh luôn được cấp ủy, 

chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của thành phố quan tâm triển khai với nhiều 

cách làm mới, sáng tạo, góp phần khơi dậy sức dân, phát huy nội lực xây dựng 

diện mạo của thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. 

Xác định công tác Dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả 

hệ thống chính trị, những năm qua, với phương châm hướng về cơ sở, phong trào 

thi đua “Dân vận khéo” ở Bắc Sơn đã được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực 

của đời sống xã hội. Nổi bật, năm 2015, nhận thấy trên địa bàn khu 9 còn nhiều 

diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang hoặc sản xuất không hiệu quả, Đảng ủy 

phường đã chỉ đạo Khối Dân vận đăng ký triển khai mô hình “Khéo vận động 

nhân dân phát triển hàng hóa nông nghiệp tập trung, rau an toàn”; phối hợp với 

UBND phường tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân khu 9 đồng thuận cho 

HTX Hương Việt thuê hơn 2ha đất nông nghiệp để trồng rau an toàn theo hướng 

hàng hóa tập trung. Đến này, mô hình đã đi vào sản xuất ổn định. Bình quân mỗi 

ngày HTX Hương Việt bán ra thị trường 150kg rau, quả các loại đảm bảo tiêu 

chuẩn. Đồng thời, giải quyết việc làm ổn định cho 10 lao động của địa phương với 

mức lương 4 triệu đồng/người/tháng.  

Không chỉ riêng phường Bắc Sơn, để cụ thể hóa các nội dung của công tác 

Dân vận trong thời kỳ mới, các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã chủ động triển 

khai nhiều mô hình “Dân vận khéo” và đạt hiệu quả tích cực. Trong 02 năm 2016 

và 2017, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã đăng ký mô 

hình “Khéo vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa 

bàn thành phố”. Điển hình như dự án mở rộng đường 18A (đoạn Uông Bí - Bắc 

Ninh) đi qua địa bàn phường Phương Đông có chiều dài 2,96km, với 318 hộ dân bị 
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ảnh hưởng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến cuối tháng 4/2017, 

toàn bộ người dân trên địa bàn đã tự nguyện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 

Đến nay, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng 

lớp nhân dân. Để phong trào được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết 

thực, thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao 

nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời, tăng cường 

vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, 

đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nhân rộng, duy trì và phát triển bền vững các 

mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như biểu dương, khen thưởng kịp thời các 

tập thể, cá nhân làm tốt. 

2. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố: Chung tay giáo dục con em không 

mắc tệ nạn xã hội 

Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ thành phố đã chủ động phối hợp với các 

ban, ngành, đặc biệt là ngành Công an thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch về 

“Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” nhằm 

tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình trong việc 

xây dựng môi trường quản lý, giáo dục con em an toàn, hiệu quả. 

Hằng năm, 02 ngành đều phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, nói chuyện 

chuyên đề về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn 

xã hội”, “Công tác phòng, chống tội phạm”, “Phòng, chống ma túy trong học 

đường”... thu hút hàng nghìn hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, các cấp Hội 

phụ nữ đã tích cực xây dựng các mô hình, câu lạc bộ (CLB), tạo môi trường cho 

hội viên, phụ nữ sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp nuôi dạy con em tại 

các xã, phường như: CLB Quản lý giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ làm trái 

pháp luật, CLB Phòng chống tệ nạn xã hội, CLB Gia đình và pháp luật, CLB 

Phòng chống bạo lực gia đình... Đồng thời, tổ chức đăng ký thực hiện phong trào 

“2 không” (không có người tham gia tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp 

luật), đến nay đã có 8.576 hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện. 

Với phương châm củng cố môi trường gia đình làm cơ sở bền vững cho hoạt 

động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và giáo dục con em, lực lượng Công an - 

Hội phụ nữ các cấp, nhất là cấp cơ sở đã phát động cán bộ, hội viên và các gia 

đình đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, chú trọng xây dựng và nhân rộng 

những điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. 

Để có các biện pháp phù hợp trong việc quản lý, giáo dục con em trong gia 

đình, lực lượng Công an và Hội phụ nữ cơ sở thường xuyên rà soát, lập danh sách 

thanh, thiếu niên hư hoặc có dấu hiệu hư hỏng ở trường học, xã, phường. Trên cơ 

sở đó, phối hợp với các ngành chức năng tìm biện pháp giúp đỡ, quản lý, ngăn 

chặn tình trạng các em có hành vi vi phạm pháp luật, góp phần hạn chế tội phạm, 

tệ nạn xã hội. 5 năm trở lại đây, quần chúng nhân dân trong đó có các hội viên, 

phụ nữ các cấp đã cung cấp cho công an 1.155 tin báo tố giác tội phạm, với nhiều 

tin có giá trị liên quan đến vi phạm pháp luật của trẻ em và thanh thiếu niên, giúp 

công an phát hiện và xử lý kịp thời, đưa 08 đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường 

giáo dưỡng, 116 trường hợp đi cai nghiện tại trung tâm và giao cho gia đình, cộng 

đồng quản lý 168 trường hợp. 
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NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 

1. Đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng thì bị xử lý theo 

nguyên tắc nào? 

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

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

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

Về nguyên tắc xử lý kỷ luật, khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, tổ 

chức đảng phải làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, động cơ, nguyên nhân 

của vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và căn cứ vào thái độ tự giác, tinh 

thần quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, vi phạm và khắc phục hậu quả đã gây ra, 

chứng cứ đến đâu kết luận đến đấy, không suy diễn. Đồng thời, phải xét hoàn cảnh 

lịch sử cụ thể, khách quan, toàn diện nhằm đạt mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ 

chính trị và công tác xây dựng Đảng. 

Đảng viên tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng về quan 

điểm chính trị và chính trị nội bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, về tuyên truyền, phát 

ngôn, vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ… thì tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ 

vào quy định nêu trên để xem xét, quyết định cụ thể: Cảnh cáo hoặc cách chức một, 

một số hoặc tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đảng viên đó (nếu có chức vụ). 

Đảng viên vi phạm bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, nếu xét thấy không 

còn đủ uy tín thì tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định cho miễn nhiệm hoặc đề 

nghị cho thôi giữ chức vụ đó. 

2. Các trường hợp không bị xử lý kỷ luật Đảng nếu sinh con thứ ba 

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

Trung ương, những trường hợp đảng viên sinh con thứ ba không bị xem là vi 

phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình bao gồm: 

Thứ nhất, vợ (chồng) hoặc cả hai là người thuộc dân tộc có số dân dưới 

10.000 người hoặc có nguy cơ suy giảm số dân. 

Thứ hai, sinh lần thứ nhất mà sinh 3 con trở lên. 

Thứ ba, đã có 01 con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh 2 con trở lên. 

Thứ tư, sinh lần thứ ba trở lên mà tại thời điểm sinh chỉ có 1 con đẻ còn sống 

(kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi). 

Thứ năm, sinh lần thứ ba mà một hoặc cả hai con đẻ trước đó 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. 

Thứ sáu, đối với cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): Sinh 01 hoặc 02 con, 

nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); Sinh 01 hoặc 02 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 2 con chung trở lên và các 

con hiện đang còn sống. 

Hướng dẫn nêu rõ, trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, 

nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa 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) thì không xem xét, xử lý kỷ luật. 

 

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY 
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