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ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 NĂM 2021ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 NĂM 2021
1. Tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân 

chương Độc lập hạng Nhất cho quân và dân thành phố Hải Phòng (29/4/1967-
29/4/2022)

2. Tuyên truyền kết quả Hội nghị Thành ủy lần thứ 7; thông tin kịp thời về diễn biến 
và kết quả Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI. Thông tin, tuyên 
truyền sâu rộng về những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội thành 
phố và quận tháng 4 và Quý I năm 2022; các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện 
trong Quý II năm 2022; các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch, Chủ đề 
năm 2022 của thành phố và quận; các công trình, dự án trọng điểm đang được thực 
hiện (đặc biệt là thông tin, tiến độ thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp Trung tâm thương 
mại, khu vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê Chợ Sắt).

3. Tuyên truyền về các hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sỹ; các hoạt 
động văn hóa văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao, hoạt động du lịch chào mừng các 
ngày lễ lớn trong tháng 5, mùa du lịch Đồ Sơn, Cát Bà; các nội dung hoạt động Lễ hội 
Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022, nhất là Chương trình biểu diễn nghệ thuật Đêm 
hội “Hải Phòng - Điểm đến thành công”.

4. Tuyên truyền về chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn 
quận. Bám sát Kế hoạch số 78-KH/UBND, ngày 06/4/2022 của UBND quận Hồng 
Bàng triển khai tiêm vắc xin trên địa bàn quận và bài viết “Một số thông tin cơ bản về 
Chiến dịch tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn quận” do Ban Tuyên giáo Quận 
ủy biên soạn, phát hành (có đề cương kèm theo) để triển khai tuyên truyền nội dung 
này tới các chi bộ trực thuộc, các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt 
tuyên truyền tới các bậc phụ huynh.

5. Tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, đặc 
biệt là tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu đã được thành phố biểu dương trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên 
truyền việc triển khai học tập chuyên đề năm 2022.

6. Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa các ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước và 
thành phố trong tháng 5 năm 2022: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (30/4/1975- 30/4/2021) và Quốc tế lao động (1/5); kỷ niệm 132 năm ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2022), 67 năm ngày giải phóng Hải 
Phòng (13/5/1955- 13/5/2027), 67 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam 
(7/5/1955- 7/5/2022), Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5, các hoạt động từ thiện, 
nhân đạo…

7. Hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố thời gian qua. 
Tuyên truyền chủ quyền biển, đảo. Thông tin tuyên truyền chống các quan điểm sai 
trái, các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn 
giáo, dân chủ, nhân quyền, đặc biệt là thời điểm bầu cử  để chống phá cách mạng nước 
ta, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, quận.

8. Phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự; tình hình đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng. Phòng chống các dịch bệnh trong giai đoạn 
chuyển mùa, đặc biệt là dịch bệnh do virut.
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MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG 
CỦA KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW

1. Về mở rộng phạm vi: Kết luận 21 
không chỉ đề cập đến xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng mà còn bao gồm cả xây dựng hệ 
thống chính trị. Đây là một yêu cầu khách 
quan vì Đảng ta tuy giữ vai trò lãnh đạo 
hệ thống chính trị và toàn xã hội nhưng 
Đảng không đứng ngoài hệ thống chính trị, 
không phải là nhân tố độc lập hoàn toàn 
với hệ thống chính trị. Vì vậy, xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng cũng cần phải coi trọng 
việc xây dựng hệ thống chính trị, theo 
đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng.

2. Việc bổ sung, làm rõ hệ thống những 
biểu hiện của sự suy thoái. Điểm này được 
thể hiện ngay trong phát biểu bế mạc Hội 
nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng: “cùng với ngăn chặn, đẩy lùi 
thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết 
đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
và những hành vi tham nhũng, tiêu cực... 
Đồng thời, bổ sung, làm rõ hệ thống những 
biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự 
chuyển hoá", "tiêu cực" sát hợp tình hình 
mới. Trong đó nhấn mạnh, nguy hiểm nhất 
là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không 
kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ 
hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm 
trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút 
về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám 
bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm 
chí còn phụ hoạ theo những nhận thức, 

Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận số 21-KL/TW về 
đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn 
chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”. Trong đó có 
những điểm mới được điều chỉnh, bổ sung rất quan trọng.

quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý 
thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm 
tròn bổn phận, chức trách được giao; không 
thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng 
Đảng và tổ chức sinh hoạt đảng. Sự suy 
thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: 
Sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám 
danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực; 
bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa 
dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của 
dân”. Đây là chính là những bổ sung làm rõ 
thêm những biểu hiện của sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, 
đảng viên thời gian qua mà Đại hội XIII đã 
đánh giá “Một bộ phận cán bộ, đảng viên 
bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy 
thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, 
mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta; một số ít hoang mang, dao động, mất 
lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 
đường lối đổi mới của Đảng”.

3. Điểm mới trong nhiệm vụ, giải pháp, 
Kết luận Trung ương 4 khóa XIII chỉ rõ 
phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn 
nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập 
trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề 
ra; đồng thời bổ sung nhấn mạnh 2 nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp mới. Ngoài ra một số 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp cũng có điểu 
chỉnh, bổ sung một số nội dung cụ thể như

Xem tiếp trang 22 
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Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng
ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP; 

ỨNG DỤNG CNTT TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC 
KỲ HỌP THEO HÌNH THỨC “KHÔNG GIẤY TỜ” TỪNG BƯỚC

 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ
Đồng Chí PHẠM VĂN ĐOAN

Phó Bí thư Thường trực QU, Chủ tịch HĐND quận

Xác định rõ đổi mới là yêu cầu tất yếu 
đặt ra để nâng cao chất lượng hoạt động, 
nhưng đổi mới phải vừa có tính khả thi 
vừa phải đáp ứng mục tiêu cuối cùng là 
để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ. 
Từ thực tiễn hoạt động HĐND quận đã 
không ngừng đổi mới phương thức hoạt 
động tập trung vào nâng cao chất lượng 
các kỳ họp và ứng dụng công nghệ thông 
tin trong chỉ đạo điều hành.

Đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức 
các kỳ họp

Với phương châm “Thượng tôn pháp 
luật, phát huy dân chủ, sáng tạo, hiệu lực, 
hiệu quả”. Bằng phương thức lãnh đạo, 
toàn diện trong tổ chức, chuẩn bị cho 
mỗi kỳ họp HĐND. Thường trực HĐND 
quận đã chỉ ra từng vấn đề cần đổi mới 
đối với mỗi kỳ họp.

Trước nhất là đổi mới công tác chuẩn bị 
nội dung, chương trình kỳ họp: Để chuẩn 
bị cho các kỳ họp, Thường trực HĐND 
quận đã chủ động báo cáo xin ý kiến Ban 
Thường vụ Quận ủy về nội dung, chương 
trình của kỳ họp. Chỉ đạo các Ban của 
HĐND thực hiện tốt công tác khảo sát 
thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm 
tra; báo cáo thẩm tra tập trung phân tích, 
phản biện và nêu rõ chính kiến của các 
Ban HĐND, giúp đại biểu tập trung thảo 
luận và quyết định tại kỳ họp. 

Công tác chuẩn bị tài liệu kỳ họp là 
khâu quan trọng quyết định chất lượng 

của mỗi kỳ hop; Thường trực HĐND 
quận đã chủ động phối hợp với UBND 
quận phân công, đôn đốc các đơn vị liên 
quan chuẩn bị báo cáo, đề án, dự thảo 
nghị quyết trình tại kỳ họp bảo đảm chất 
lượng, đúng thời gian để kịp thời gửi cho 
các đại biểu HĐND nghiên cứu trước 
khi dự họp. Việc xắp sếp tài liệu kỳ họp 
trong kho dữ liệu phần mềm được số hóa 
theo từng bộ để đại biểu dễ theo dõi, dễ 
tra cứu.

Thứ hai là đổi mới phương pháp điều 
hành: Chủ tọa điều hành kỳ họp linh hoạt, 
dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo 
luận, bảo đảm phát huy dân chủ, trí tuệ, 
tinh thần, trách nhiệm của đại biểu trong 
thảo luận, tham gia vào các dự thảo nghị 
quyết, báo cáo, đề án. Đặc biệt thời gian 
quan trước tình hình dịch bệnh Covid 
diễn biến hết sức phức tạp việc tổ chức 
kỳ họp tập trung đông người, kéo dài thời 
gian gặp nhiều khó khăn. Thường trực 
HĐND quận đã chỉ đạo: rút ngắn thời 
gian tổ chức kỳ họp nhưng vẫn đảm bảo 
đầy đủ nội dung, quy trình, báo cáo trình 
bày tại hội nghị tóm lược ngắn gọn, rõ 
ràng, đủ ý, đi thẳng vào những nội dung 
chính cần trình bày để dành nhiều thời 
gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn và 
trả lời chất vấn tại hội trường; thời gian 
nghỉ giải lao được rút ngắn; 1 vài báo cáo 
không trình bày trực tiếp tại kỳ họp mà 
gửi tới các đại biểu để nghiên cứu, góp ý.
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Thứ ba là đổi mới hoạt động thảo luận, 
hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. 
Trước mỗi kỳ họp Thường trực HĐND 
quận đã giao cho các Ban HĐND quận 
nghiên cứu khảo sát, lựa chọn vấn đề, 
đồng thời tổ chức lấy ý kiến chất vấn của 
các đại biểu để các cơ quan, ban ngành 
chuẩn bị nội dung trả lời và xây dựng 
chương trình khung dành thời lượng thỏa 
đáng cho thảo luận và chất vấn. 

Nội dung chất vấn tập trung vào những 
vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn 
được đại biểu, cử tri và nhân dân quan 
tâm, câu hỏi chất vấn ngắn gọn. Chủ tọa 
điều hành phiên chất vấn và trả lời chất 
vấn đã tạo không khí dân chủ, bình đẳng, 
tăng tính tranh luận trong phiên chất vấn, 
gợi mở, khuyến khích đại biểu tham gia 
chất vấn. Đồng thời, kết luận thẳng thắn, 
rõ vấn đề mà người trả lời chất vấn đã 
làm được, chưa làm được, trách nhiệm cá 
nhân người đứng đầu đối với vấn đề đại 
biểu đã chất vấn.

Đối với hoạt động thảo luận Chủ tọa 
điều hành nêu những gợi ý, định hướng 
thảo luận tập trung vào vấn đề còn có 
nhiều ý kiến khác nhau hoặc những vấn 
đề mà cử tri đang quan tâm, những nội 
dung cần làm rõ.

Thứ 4 là đổi mới công tác chỉ đạo và 
phối hợp để nâng cao chất lượng ban 
hành nghị quyết. Trước mỗi kỳ họp 
Thường trực HĐND quận đã tổ chức 
khảo sát để đánh giá thực trạng dự án 
công trình cần đầu tư để đánh giá nhu cầu 
thực tiễn, quy mô công trình, thời điểm 
dự kiến khởi công, dự kiến hoàn thành. 
Trên cơ sở kết quả báo cáo khảo sát, giám 
sát Thường trực HĐND quận xem xét 
cho ý kiến quyết định danh mục, thứ tự ưu 
tiên và phân bổ vốn đầu tư công đảm bảo 
tính đúng đắn, tính hợp lý. Đồng thời chỉ 

đạo các ban HĐND quận chủ động phối 
hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND quận để tiếp cận các văn bản trình 
kỳ họp ngay từ đầu, xem xét tính đầy đủ 
của hồ sơ trước khi trình kỳ họp. Ngoài ra, 
khi xem xét thông qua những nghị quyết 
trình kỳ họp HĐND quận tại cuộc họp 
Ban Thường vụ Quận ủy, các ban HĐND 
quận được mời tham dự, thông qua đó đã 
kịp thời nắm bắt chủ trương lãnh đạo của 
Quận ủy, giúp cho các Ban HĐND quận 
có điều kiện nghiên cứu sâu kỹ, phục vụ 
công tác thẩm tra đạt chất lượng, thiết 
thực, làm cơ sở để đại biểu thảo luận, xem 
xét quyết định thông qua nghị quyết. Báo 
cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận 
chú trọng những nội dung chưa đồng ý, 
xác định nguyên nhân, cơ sở pháp lý và 
có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với 
quy định của pháp luật, sát với tình hình 
thực tế của quận. Tại buổi thẩm tra, có 
trao đổi, thống nhất giữa các Ban HĐND 
quận với các đơn vị trực tiếp tham mưu 
tờ trình, đề án và các đơn vị liên quan 
đến nội dung nghị quyết. Nhờ đó, tạo 
điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp thu, 
chỉnh sửa, bổ sung dự thảo nghị quyết, 
góp phần nâng cao chất lượng của nghị 
quyết, phù hợp với quy định pháp luật, 
đúng thẩm quyền, phát huy dân chủ, trí 
tuệ tập thể và mang tính khả thi. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong 
chỉ đạo điều hành và tổ chức kỳ họp 
theo hình thức “không giấy tờ”

Với mục tiêu đổi mới phương thức 
làm việc của HĐND quận trên cơ sở 
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, 
hướng tới kỳ họp HĐND, phiên họp của 
Thường trực HĐND “không giấy tờ” 
đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành 
và thực hiện nhiệm vụ của HĐND quận. 
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Tại kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa 
XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban 
hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 
20/12/2019 quyết định thông qua Đề án 
Ứng dụng Công nghệ thông tin trong tổ 
chức các kỳ họp của HĐND, phiên họp của 
Thường trực HĐND quận “Không giấy 
tờ”. Sau 1 năm triển khai thực hiện, với 
quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, 
hệ thống “phòng họp không giấy tờ” Tại 
kỳ họp thứ 14 ngày 24, 25/12/2020 Đề 
án Ứng dụng Công nghệ thông tin trong 
tổ chức các kỳ họp của HĐND quận, 
phiên họp của Thường trực HĐND quận 
“Không giấy tờ” đã hoàn thiện, đi vào 
hoạt động. Kỳ họp HĐND được điều 
hành hoàn toàn trên phần mềm với đầy 
đủ khung chức năng, nhiệm vụ, quy trình 
của kỳ họp; thiết kế giao diện trực quan, 
thân thiện với người sử dụng và phù hợp 
đối với nhóm người sử dụng các quyền 
khác nhau: quyền điều hành của chủ tọa, 
quyền của thư ký kỳ họp, quyền của đại 
biểu. Phần mềm cũng cho phép bổ sung, 
thay thế tài liệu nhanh chóng, kịp thời, 
giúp tất cả các đại biểu đồng thời tiếp cận 
được thông tin nhanh nhất.

Tài liệu trình kỳ họp được số hóa theo 
từng bộ, dễ tra cứu. Đến nay HĐND 
quận đã tổ chức 7 kỳ họp trên phần mềm 
phòng họp không giấy tờ. Trước mỗi kỳ 
họp đại biểu tiếp cận tài liệu thuận tiện từ 
2 đường: Cổng thông tin điện tử HĐND 
quận và trực tiếp trên phần mềm, mở 
được ở tất cả các thiết bị điện tử: điện 
thoại, máy tính bảng, máy tính. Đại biểu 
có thể truy cập ở mọi lúc, mọi nơi mà 
không phụ thuộc vào bản giấy cồng kềnh 
đã giúp tiết kiệm thời gian, tận dụng được 
mọi thời gian nghiên cứu của đại biểu

Thành công của việc ứng dụng công 

nghệ thông tin, sử dụng phần mềm phòng 
họp không giấy tờ trong tổ chức các kỳ 
họp HĐND góp phần quan trọng vào 
việc đổi mới phương thức làm việc của 
HĐND quận từ việc chủ yếu dựa trên văn 
bản giấy sang phương thức làm việc trên 
môi trường mạng, sử dụng văn bản điện 
tử, tiết kiệm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, 
tài liệu, tạo điều kiện tốt nhất để đại biểu 
tiếp cận thông tin, tài liệu nhanh nhất, góp 
phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành 
của HĐND quận, tạo môi trường làm việc 
hiện đại, minh bạch

Bằng thực tế hoạt động của của HĐND 
quận Hồng Bàng, bắt đầu từ việc đổi mới 
cải cách hành chính xây dựng Hệ thống 
quản lý chất lượng và ứng dụng mạnh mẽ 
công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt 
động, HĐND quận đã tạo ra bước đột 
phá, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt 
động, mà trước hết là đổi mới nâng cao 
chất lượng các kỳ họp là một đòi hỏi cần 
thiết xuất phát từ thực tế hoạt động của 
HĐND, từ đó phát huy được vai trò, trách 
nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban 
của HĐND, nhất là phát huy được vai 
trò của người đại biểu dân cử, đưa tiếng 
nói, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của 
Nhân dân đến với cấp uỷ, chính quyền. 
Sự đổi mới của mỗi kỳ họp theo hướng 
đầy đủ, ngắn gọn, thẳng thắn, khách 
quan, minh bạch, công tâm, đi thẳng vào 
vấn đề trên cơ sở của ứng dụng công 
nghệ thông tin, sử dụng phần mềm, thực 
hiện chuyển đổi số trong quản lý, điều 
hành đã góp phần giúp cho chất lượng 
mỗi kỳ họp được nâng cao, đáp ứng sự 
mong mỏi, kỳ vọng của cử tri trong toàn 
quận ở cơ quan quyền lực cao nhất tại 
địa phương./.
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HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY 
THÁNG 4/2022

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng 
và cải cách hành chính quận. Ban hành Chương trình hành động của Ban Thường 
vụ Quận ủy về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về chuyển đổi số đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo khẩn trương xây dựng Trung tâm giám sát điều 
hành đô thị thông minh IOC

2. Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai thực hiện các dự án, công trình 
trọng điểm, đầu tư công, tập trung giải ngân vồn đầu tư công; cho ý kiến về chủ 
trương đầu tư xây dựng các công trình, dự án cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế 
xã hội của quận.

3. Tập trung tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai thực hiện các dự án, công 
trình trọng điểm, đầu tư công, đấu giá quyền sử dụng đất, tập trung cao trong công 
tác giải phóng mặt bằng các dự án, chỉ đạo hoàn thành giải phóng mặt bằng thực hiện 
Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí khách sạn 5 sao và văn phòng 
cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt phường Phan Bội Châu, Dự án xây 
dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội Thành phố. 

4. Chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nắm chắc 
tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. Ban hành chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ 
quận Hồng Bàng năm 2022.

5. Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất phương án sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất 
vào Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận; giải thể Ban Quản lý dải trung tâm 
thành phố. Triển khai rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp, sáp nhập các Tổ dân phố 
còn lại trong giai đoạn 2022- 2025.

6. Tập trung cao chỉ đạo công tác phát triển Đảng viên, phát triển tổ chức Đảng 
theo Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về xây dựng, củng cố 
và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp 
tác xã, đơn vị sự nghiệp". 

7. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy 
mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên 
tiến; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội Hội Cựu Chiến 
binh quận, Đoàn Thanh niên cấp cở sở nhiệm kỳ 2022- 2027.

Văn phòng quận
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG QUẬN

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN, 
QUY ĐỊNH CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH 

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Sáng 06/4/2022, Ban Thường vụ Thành 
ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên 

cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 
Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa 
XIII) và Kế hoạch số 122-KH/TU. Tại điểm 
cầu Quận ủy Hồng Bàng có 72 đại biểu tham 
dự, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 9 
phường với tổng số 538 đại biểu. 

Hội nghị đã quán triệt, triển khai thực hiện 
nghiêm túc, hiệu quả nội dung Kết luận, Quy 
định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), 
Kế hoạch 122-KH/TU nhằm tạo bước phát 
triển mới của Đảng bộ thành phố trong việc 
đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh 
đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của 
Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 
chính quyền các cấp. Trong đó, giới thiệu 4 
điểm mới của Kết luận 21-KL/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng: mở rộng phạm 
vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong 
sạch, vững mạnh, mà còn bao gồm xây dựng 
cả hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 
XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, 
phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết 
đấu tranh xử lý nghiêm suy thoái tiêu cực “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” là bước đột phá 
mới, cao cấp hơn, cường độ và mức độ quyết 
liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; kết 
hợp giữa “ xây” và “chống”; yêu cầu cao về 
đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết 
chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi 
ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước 
khó khăn bức xúc của nhân dân. Về kết quả 
thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII được 
triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, 
đồng bộ, thống nhất, thật sự đi vào cuộc sống, 
ngày càng đi vào chiều sâu, kết hợp hài hòa 
giữa “xây” và “chống”; đẩy mạnh phê bình và 
tự phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng 
được tăng cường hơn…

Đảng viên không được “Phản bác, phủ 

nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách 
nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, 
vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, 
dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, 
thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyển 
quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”; vi phạm 
đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật 
khi thực hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để 
cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình 
trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn 
kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi 
phạm khác; thực hiện không đúng quy định 
trong quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, 
đất, tài nguyên, tài chính, tài sản của Đảng, 
Nhà nước…

Hội nghị đã triển khai các nội dung Kế 
hoạch số 122-KH/TU của Ban Thường vụ 
Thành ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; 
quán triệt về tổ chức nghiên cứu, học tập, 
quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận; 
hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 
trị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần 
Lưu Quang, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp 
ủy tiếp thu đầy đủ các nội dung chỉ đạo của 
Ban Thường vụ Thành ủy, xây dựng kế hoạch, 
chương trình hành động triển khai thực hiện 
Kết luận, Quy định của Trung ương, Thành ủy; 
đồng thời tổ chức hiệu quả đợt sinh hoạt chính 
trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị tại địa phương, đơn vị mình. Các cấp 
ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, MTTQ 
và các đoàn thể chính trị-xã hội từ thành phố 
đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ 
chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội 
nghị Trung ương 4 và các quy định, kết luận 
của Hội nghị tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên và Nhân dân, mở đợt sinh hoạt chính 
trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Ban biên tập
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN 
NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA 

CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2022

Ngày 06/4/2022, UBND quận Hồng 
Bàng tổ chức Hội nghị tổng kết công 

tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và 
thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân 
dân năm 2022. Tham dự Hội nghị có các 
đồng chí Thường trực Quận uỷ - HĐND - 
UBND - UBMTTQVN quận; các đồng chí 
Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND 
quận; thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 09 
phường và đại diện lãnh đạo một số doanh 
nghiệp trên địa bàn quận.

Là địa bàn trung tâm thành phố nên 
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ của quận gặp nhiều khó khăn. Nam 
công dân trong độ tuổi nhập ngũ đi học tại 
các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học 
chuyên nghiệp nhiều, hàng năm chiếm từ 
60% đến 70% thanh niên trong độ tuổi sẵn 
sàng nhập ngũ, ngoài ra số thanh niên mắc 
các bệnh khúc xạ về mắt, số thanh niên KT2 
đi địa phương không nắm được khá nhiều. 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và 
gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa 
vụ tham gia Công an nhân dân; Đảng ủy, 
Chỉ huy ban chỉ huy quân sự quận đã tham 
mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương 
lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp tốt phong trào thi 
đua quyết thắng của LLVT với phong trào 
thi đua yêu nước ở địa phương trong nhiệm 
vụ tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ và 
thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân 
dân. Hội đồng thi đua khen thưởng quận 
theo dõi, đánh giá, thi đua công tác tuyển 
quân của các phường, các cơ quan, đơn vị 
với 17 tiêu chí trong tất cả các quy trình 
của khám tuyển, chọn và gọi công dân nhập 

ngũ, từ công tác tuyên truyền cổ động đến 
đăng ký quản lý nguồn, điều động khám 
tuyển, thâm nhập và giao quân, những tiêu 
chí được nhân hệ số 2 như: đăng ký quản 
lý nguồn, tỷ lệ thanh niên lên trạm khám 
sức khỏe, tỷ lệ được sức khỏe, tỷ lệ giao 
quân. Đặc biệt thực hiện nghiêm Thông tư 
liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCĐ ngày 
15/4/2016 của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an 
về quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn 
công dân vào phục vụ quân đội nhân dân 
Việt Nam. Ban CHQS đã kết hợp với Công 
an quận thực hiện chặt chẽ việc xét duyệt 
chính trị đạo đức của công dân nhập ngũ. 

Chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự các phường xác định 
công tác tuyển quân là một nhiệm vụ trọng 
tâm. Hoạt động thi đua đã được triển khai từ 
tổ dân phố, thể hiện rõ nhất là những ngày 
sơ tuyển, khám tuyển, các đồng chí Bí thư, 
tổ Trưởng tổ dân phố luôn tích cực đôn đốc, 
theo dõi bám sát tiến độ thanh niên của tổ 
lên trạm khám. Đồng thời các ngành, đoàn 
thể địa phương phối hợp chặt chẽ vào cuộc 
với trách nhiệm cao. Phòng Tư pháp đã đã 
phối hợp với các phường tổ chức hàng chục 
lớp phổ biến quán triệt Luật nghĩa vụ quân 
sự, làm hàng ngàn tờ gấp phát cho thanh 
niên, nhân dân địa phương, Phòng Văn hoá 
thông tin tuyên truyền cổ động trực quan 
bằng Pa nô, khẩu hiệu, Đoàn thanh niên, 
Hội Phụ nữ, Hội CCB phối hợp tham mưu 
cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo tổ chức các 
hoạt động giao lưu tặng quà, sổ tiết kiệm 
cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ ở cả cấp 
phường và quận tạo ấn tượng tốt cho thanh 
niên chuẩn bị nhập ngũ...

Xem tiếp trang 10
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UBND QUẬN TỔ CHỨC RA QUÂN ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN 
GIAO THÔNG, TRẬT TỰ ĐƯỜNG HÈ, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, 

NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN 
VÀ LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG NĂM 2022

Sáng 07/4/2022, UBND quận Hồng 
Bàng tổ chức ra quân bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh 
môi trường, nếp sống văn minh đô thị, trong 
dịp giỗ tổ Hùng Vương và các ngày lễ trong 
tháng 4 và tháng 5 năm 2022 nhằm tuyên 
truyền tới toàn thể nhân dân các quy định về 
trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, 
nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp 
hành pháp luật của người tham gia giao 
thông, hình thành và phát triển văn hóa giao 
thông trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt 
đối tượng thành thiếu niên; đảm bảo an ninh 
trật tự, trật tự an toàn giao thông, không để 
xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn 
giao thông, đảm bảo an toàn phục vụ tổ chức 
các hoạt động lễ hội, sự kiện. Hơn 200 cán 
bộ chiến sỹ Công an quận, lực lượng quản lý 
đô thị 09 phường và Ban Quản lý Dải trung 
tâm thành phố tham gia ra quân.

Theo kế hoạch, UBND quận tổ chức 3 đợt 
ra quân, đợt 1 bảo đảm an toàn giao thông, 
trật tự đường hè trước, trong và sau dịp giỗ 
Tổ Hùng Vương; đợt 2 bảo đảm an toàn giao 
thông, trật tự đường hè trước, trong và sau 
ngày Lễ 30-4, 1-5; đợt 3 tổ chức ra quân 
đảm bảo trước, trong và sau ngày kỉ niệm 67 
năm Ngày Giải phóng Hải Phòng. Trong đợt 
này, UBND quận  tập trung kiểm tra, xử lý 
nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trật 
tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ 
sinh môi trường, kiên quyết xử lý các trường 
hợp cố tình lấn chiếm vỉa hè, để biển quảng 
cáo trên hè, quảng cáo không đúng nơi quy 
định gây mất mỹ quan đô thị ; kiểm tra các 
phương tiện xe điện, xe máy và ô tô đậu đỗ 
sai quy định. Qua đó, tuyên truyền, nâng cao 
ý thức chấp hành quy định trật tự an toàn 
giao thông, trật tự đường hè, hạn chế tình 
trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Văn phòng quận

Để động viên thanh niên chuẩn bị nhập 
ngũ năm 2022, các doanh nghiệp trên địa 
bàn đăng ký tiếp nhận 100% quân nhân sau 
khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về đào 
tạo nghề và làm việc tại doanh nghiệp, góp 
phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn 
và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% 
chỉ tiêu (105/105 công dân) giao cho 04 
đơn vị nhận quân và Công an thành phố. 
Đặc biệt trong thực hiện chính sách hậu 
phương quân đội; Ủy ban nhân dân quận hỗ 
trợ kinh phí sửa nhà cho 05 thanh niên có 

Tiếp theo trang 9

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT...
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi gia đình 
20 triệu đồng; Ban CHQS quận thăm và 
tặng 10 suất quà cho gia đình thanh niên có 
hoàn cảnh khó khăn mỗi xuất trị giá 3 triệu 
đồng; các phường phát huy tốt vai trò của 
các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố tổ chức 
thăm hỏi, động viên, tiếp xúc, tặng quà cho 
thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ, trung bình 
trị giá 2,5 triệu đồng mỗi thanh niên. 

Những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được 
về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 
ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công 
an nhân dân năm 2022 của năm nay là cơ sở 
nâng cao chất lượng gọi công dân nhập ngũ 
những năm tiếp theo./.

Ban Chỉ huy quân sự quận
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HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN HỒNG BÀNG 
LẦN THỨ 13 KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

QUÝ I/2022

Sáng 08/4/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ 
quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị lần 

thứ 13 kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm 
vụ quý I; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm quý II năm 2022. Đồng chí Lê Ngọc Trữ- 
Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ chủ 
trì Hội nghị. Trong quý I năm 2022, dịch bệnh 
Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp 
làm ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế- xã hội; số 
ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, đặc biệt 
là nhiều cán bộ, công chức, viên chức quận 
bị lây nhiễm sau Tết Nguyên đán. Song với 
quyết tâm cao, Quận uỷ, Thường trực Quận 
uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, cán bộ, công 
chức, viên chức trong cả hệ thống chính trị 
quận khắc phục khó khăn, tập trung triển khai 
đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương 
trình công tác quý I của Quận uỷ, Ban Thường 
vụ Quận uỷ và các nhiệm vụ đột xuất theo yêu 
cầu của thành phố đảm bảo một số chỉ tiêu đạt 
kết quả khá toàn diện. 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận 
đón Tết Nguyên đán trong không khí vui 
tươi, phấn khởi, an toàn, phù hợp tình hình 
dịch Covid-19; chăm lo các đối tượng chính 
sách dịp Tết Nguyên đán với kinh phí tăng 
7,3% so với cùng kỳ. Phát triển kinh tế khởi 
sắc hơn với doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn 
uống đạt 23,7% chỉ tiêu năm, tăng 65% so 
với cùng kỳ; tổng mức lưu chuyển hàng hoá 
bán lẻ đạt 25,8% chỉ tiêu năm, tăng 41% so 
với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 
23% KH thành phố giao, bằng 20,1% chỉ tiêu 
năm, bằng 50% so cùng kỳ, trong đó Thuế 
ngoài quốc doanh đạt 36,2% KH thành phố 
giao và chỉ tiêu năm, tăng 38% so với cùng 
kỳ. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện 
chuyển đổi số với các tiêu chí xây dựng chính 
quyền số, kinh tế số và xã hội số. Duy trì đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường 

hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh 
đô thị, trật tự xây dựng. Tập trung triển khai 
thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. 
Duy trì thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19 linh hoạt trong tình hình mới; 
chú trọng công tác điều trị F0, tiêm vắc xin 
và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 
do đại dịch. Trong công tác xây dựng Đảng, 
tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 
nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 và xây dựng 
quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031; 
thành lập tổ chức đảng theo Nghị quyết số 28-
NQ/TU và kết nạp đảng viên mới cơ bản đảm 
bảo tiến độ; chú trọng nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt các mô hình 
“Dân vận khéo”; thực hiện hiệu quả chương 
trình giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể quận... 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí 
Lê Ngọc Trữ- Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư 
Quận uỷ ghi nhân, đánh giá cao sự nỗ lực, cố 
gắng của cả hệ thống chính trị quận trong việc 
khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn 
thành khá toàn diện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ. 
Trong quý II năm 2022, đồng chí yêu cầu các 
cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp quận tiếp 
tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung 
khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai 
thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, 
giải pháp thực hiện chuyển đổi số, an toàn an 
ninh mạng, cải cách hành chính; tiếp tục chú 
trọng công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến 
độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các dự 
án, công trình trọng điểm; phòng, chống dịch 
trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng Đảng, 
hệ thống chính trị quận trong sạch, vững 
mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ và trên 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra 
trong Nghị quyết số 02-NQ/QU./.

Ban biên tập
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN HỒNG BÀNG
 LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2027

Sáng ngày 15/4/2022, tại Hội trường 
Trung tâm Chính trị - Hành chính quận 

Hồng Bàng, Hội Chữ thập đỏ quận Hồng 
Bàng đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu 
Hội Chữ thập đỏ quận Hồng Bàng lần thứ VII, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của 185 
đại biểu (gồm 114 đại biểu chính thức và 71 
đại biểu khách mời). Đại hội diễn ra trong 
thời điểm toàn Đảng, toàn dân thi đua thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại địa 
phương; hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn 
trong tháng 4, tháng 5 lịch sử. Đây là sự kiện 
chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển 
mới, sáng tạo, đột phá trong công tác Hội và 
phong trào Chữ thập đỏ, thực hiện tốt công 
tác xã hội nhân đạo, góp phần xây dựng quận 
văn minh, hiện đại; là đợt sinh hoạt chính 
trị sâu rộng, diễn đàn quan trọng để cán bộ, 
hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên 
Chữ thập đỏ trong toàn quận phát huy tinh 
thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, đổi mới, 
sáng tạo; quyết định mục tiêu, phương hướng, 
nhiệm vụ, giải pháp đột phá nhằm xây dựng, 
củng cố tổ chức Hội vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, 
lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ thành 
phố, Quận ủy, UBND quận, Hội Chữ thập đỏ 
quận đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị 
quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ quận lần thứ 
VI đề ra. Công tác Hội và phong trào Chữ thập 
đỏ về mọi mặt có sự chuyển biến rõ nét, đã 
khẳng định vị thế, vai trò của Hội trong xã 
hội, xứng đáng là nòng cốt trong hoạt động 
nhân đạo; đóng góp một phần không nhỏ vào 
công tác đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện 
các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại địa phương. Tổ 
chức Hội được quan tâm, củng cố, kiện toàn. 
Chất lượng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên 
Chữ thập đỏ không ngừng nâng cao. Công 
tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều 
hình thức. Thực hiện có hiệu quả các phong 
trào, cuộc vận động do các cấp Hội phát động. 

Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng 
đồng được duy trì, phát triển; hoạt động hiến 
máu tình nguyện được triển khai bài bản; công 
tác kiểm tra giám sát được chú trọng. Công tác 
sơ tổng kết, thi đua khen thưởng được thực 
hiện thường xuyên, kịp thời. Tổng giá trị hoạt 
động nhân đạo đạt 30.183.854.000 đồng (tăng 
37% so với nhiệm kỳ 2011-2016). Để thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 
2022-2027 Hội đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể và 06 
nhóm giải pháp để thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Cao Thị 
Phượng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ 
thập đỏ thành phố và ông Phạm Văn Đoan - 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch 
HĐND quận đã ghi nhận, biểu dương những 
thành tích xuất sắc Hội Chữ thập đỏ đã đạt 
được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị 
Hội trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo và 
hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, góp phần 
nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, sự 
chia sẻ, cảm thông sâu sắc của người dân và 
các tổ chức về hoạt động nhân đạo, qua đó 
vận động, lôi cuốn các tầng lớp Nhân dân, các 
tổ chức tham gia hoạt động nhân đạo với các 
hình thức và khả năng phù hợp. Bên cạnh đó, 
Hội không ngừng đổi mới để tập hợp, thu hút 
Hội viên, tình nguyện viên góp phần xây dựng 
lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo 
tại cộng đồng.

Đại hội đã hiệp thương 25 đại biểu vào 
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ quận khóa 
VII,  nhiệm kỳ 2022 - 2027 và hiệp thương 12 
đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự 
Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố 
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tại phiên 
họp thứ nhất của Ban Chấp hành khóa VII đã 
bầu Ban Thường vụ gồm 07 ủy viên trong đó 
ông Đỗ Việt Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ 
Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND, 

Xem tiếp trang 16
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HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP, PHÂN LUỒNG HỌC SINH 
SAU TỐT NGHIỆP THCS

Chiều 17/4/2022, quận Hồng Bàng tổ 
chức Hội thảo hướng nghiệp, phân 

luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Tham dự 
Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và 
Đào tạo; Hiệu trưởng các trường THCS trên 
địa bàn quận và đại diện các trường Cao đẳng, 
Trung cấp, THPT trên địa bàn thành phố. Hội 
thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến 
đến các điểm cầu các trường THCS trên địa 
bàn quận.

Phân luồng học sinh sau THCS là định 
hướng phân bổ tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp 
THCS hướng đi vào các luồng để tiếp tục học 
tập theo các chương trình giáo dục khác nhau 
hoặc tham gia vào thị trường lao động, tùy 
thuộc vào năng lực, sở trường, nguyện vọng 
của bản thân học sinh và điều kiện thực tế, 
nhu cầu nhân lực của xã hội. Việc phân luồng 
học sinh sau THCS có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội, góp 
phần cung ứng nguồn nhân lực với cơ cấu phù 
hợp của nền kinh tế, tạo cơ hội học tập suốt 
đời cho mọi người, hướng tới xây dựng xã hội 
học tập.

Hiểu được ý nghĩa của công tác phân luồng, 
hướng nghiệp đối với mỗi cá nhân và toàn xã 
hội, quận đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào 
tạo và các trường THCS trên địa bàn luôn 
quan tâm đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn, 
nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng thi 
vào lớp 10 THPT, đồng thời phải xây dựng kế 
hoạch phân luồng, hướng nghiệp nhằm đảm 
bảo quyền lợi cho học sinh, phụ huynh.

Đồng chí Đỗ Việt Hưng- UVBTVQU, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND quận đề nghị 
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, các nhà 
trường phối hợp với các lực lượng, tổ chức liên 
quan đẩy mạnh hơn nữa công tác phân luồng 
hướng nghiệp; các bậc phụ huynh cần chú ý 
tới năng lực, sở trường, nguyện vọng của con 
em mình để có định hướng, lựa chọn phù hợp, 

giảm áp lực cho con trẻ, tiết kiệm thời gian, 
chi phí; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng 
cao sức hấp dẫn đối với học sinh THCS thông 
qua việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào 
tạo, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất 
lượng và đổi mới tổ chức đào tạo, nâng tỷ lệ 
học sinh tốt nghiệp các trường nghề có việc 
làm và làm đúng ngành nghề đào tạo. Trên cơ 
sở đó phấn đấu đạt tỷ lệ phân luồng học sinh 
THCS của quận Hồng Bàng năm học 2021-
2022 đạt 30%.

Tại Hội thảo, các đại biểu, phụ huynh và 
các em học sinh đã được nghe TS Trần Văn 
Tính, Trưởng bộ mô Giáo dục và Phát triển 
con người Đại học Giáo dục-Đại học Quốc gia 
Hà Nội tư vấn về việc giảm áp lực thi vào lớp 
10 THPT; định hướng, phân luồng, hướng ng-
hiệp học sinh sau tốt nghiệp THCS. Đồng thời 
được nghe đại diện một số trường Cao đẳng, 
Trung cấp, THPT chia sẻ, tư vấn những thông 
tin bổ ích về các ngành nghề đào tạo, các 
chương trình tuyển sinh, quyền lợi của người 
học, các thông tin về con đường phân luồng 
sau tốt nghiệp THCS, cơ hội việc làm sau tốt 
nghiệp. Qua đó, giúp cho các em học sinh hiểu 
rõ hơn về chế độ chính sách, ngành nghề, việc 
làm để có thể lựa chọn hướng đi phù hợp với 
năng lực học tập của bản thân.

Hội thảo hướng nghiệp, phân luồng học 
sinh sau tốt nghiệp THCS là một hoạt động 
mang tính xã hội và có ý nghĩa thiết thực. 
Qua buổi hội thảo đã giúp các em học sinh 
có cái nhìn cụ thể hơn về môi trường học tập 
cũng như tại các cơ sở đào tạo ngành nghề nói 
chung. Từ đó, giúp các em định hướng và lựa 
chọn nghề nghiệp phù hợp với sở trường và 
năng lực của bản thân, đáp ứng được nhu cầu 
của xã hội hiện nay.

Phòng Giáo dục và đào tạo quận
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HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN, NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, 
TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

SỐ 03-NQ/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY

Sáng 21/4/2022, Ban Thường vụ Thành 
ủy tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố 

theo hình thức trực tuyến, nghiên cứu, học tập, 
quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/10/2021 
của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển 
đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030. Tại điểm cầu quận 
Hồng Bàng có 75 đại biểu tham dự, kết nối 
với điểm cầu 9 phường trên địa bàn quận.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng 
Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố 
thông tin một số nét chung về tình hình kinh 
tế - xã hội năm 2021 và quý I/2022; giới thiệu 
Nghị quyết số 03-NQ/TU và Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết 03 của Ban 
Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành 
phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng 
năm 2030. Đồng thời được nghe đồng chí 
Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông đã giới thiệu về Chuyển đổi 
số quốc gia và nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi 
số năm 2022.

Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ 
tịch UBND thành phố đã thông tin tới Bộ 
Thông tin và Truyền thông về tình hình phát 
triển thông tin và truyền thông và thực hiện 
Chuyển đổi số; đồng thời đề cập đến những 
khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong Chuyển 
đổi số tại địa phương, như: người dân chưa 
thực sự nhìn thấy lợi ích và tác dụng của 
Chuyển đổi số, thu hút doanh nghiệp công 
nghệ số đầu tư còn khó khăn, phổ cập thiết bị 
thông minh còn nhiều trở ngại, bài toán lựa 
chọn sử dụng nền tảng quốc gia, nền tảng thuê 
dịch vụ hay triển khai bài toán phần mềm, đưa 

dịch vụ công lên trực tuyến nhưng tỷ lệ hồ 
sơ còn thấp, chưa minh bạch, chưa hiệu quả, 
chưa được tự động hoá.

Trước kiến nghị của thành phố đề xuất Bộ 
hỗ trợ 4 vấn đề về Chuyển đổi số, Bộ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhất trí và chỉ đạo 
các cơ quan của Bộ tiếp thu ngay tại Hội nghị. 
Đó là những kiến nghị, đề xuất lựa chọn Hải 
Phòng làm địa bàn thí điểm các công nghệ, 
dịch vụ mới, ví dụ: 5G, IoT cho cảng biển 
và trung tâm logistics, AI cho điều hành giao 
thông thông minh, hỗ trợ thành phố Hải 
Phòng lựa chọn các giải pháp chuyển đổi số 
nhanh và hiệu quả trong 5 lĩnh vực chủ đạo 
là giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, giao 
thông và xây dựng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu 
Quang, Bí thư Thành ủy cảm ơn sự quan tâm, 
hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, các 
cơ quan thuộc Bộ cũng như các doanh nghiêp 
viễn thông thời gian qua đã luôn đồng hành 
cũng thành phố trong thực hiện chương trình 
Chuyển đổi số. Đồng thời tiếp thu đầy đủ ý 
kiến của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ 
quan của Bộ và các doanh nghiệp tại Hội nghị 
để từ đó lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. 
Đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự 
Đảng UBND thành phố triển khai thành lập 
Tổ công nghệ số cộng đồng phù hợp với đặc 
thù Hải Phòng; chuẩn bị các điều kiện để 
xây dựng hạ tầng số cũng như cơ sở đào tạo 
cho các doanh nghiệp khi triển khai chuyển 
đổi số...

Ban Biên tập



ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

15

GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

CẢNH GIÁC VỚI MỘT SỐ CHIÊU THỨC MỚI CỦA CÁC 
THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Những năm qua, bằng nhiều thủ 
đoạn, vừa công khai, trắng trợn, 

vừa ngấm ngầm hòng phá hoại, bôi nhọ, 
công kích chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của 
Đảng, nền văn hóa mới của dân tộc nhưng 
không mang lại kết quả, các thế lực thù 
địch đang có sự điều chỉnh thủ đoạn chống 
phá hòng chuyển hóa chế độ chính trị ở 
Việt Nam.

Trước hết, cần nhận rõ chiêu thức mới 
của các thế lực thù địch là, chủ động thâm 
nhập, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng 
thông qua con đường quan hệ hợp tác trên 
các lĩnh vực, nhất là đối ngoại, giáo dục và 
đào tạo. Đây là những lĩnh vực được Đảng, 
Nhà nước ta quan tâm, mở rộng trong quá 
trình hội nhập quốc tế.

Chúng chủ trương, một mặt, thông qua 
hoạt động ngoại giao chính thức, “ngoại 
giao thân thiện”, tăng cường giao lưu, trao 
đổi, đối thoại với Việt Nam trên nhiều lĩnh 
vực nhằm quảng bá hình ảnh, giá trị tư bản 
chủ nghĩa; chủ động tiếp cận móc nối, hỗ 
trợ, mua chuộc, lôi kéo các đối tượng, nhất 
là những phần tử có tư tưởng bất mãn, thù 
địch, cơ hội, thoái hóa, biến chất, hữu khuynh, 
cực đoan, thân phương Tây, tạo lực lượng 
nòng cốt cho “chuyển hóa” và “tự chuyển 
hóa” tư tưởng ngay từ bên trên, bên trong.

Mặt khác, chúng đa dạng các kênh quan 
hệ để tìm kiếm cơ hội, tiếp cận sâu hơn, 
dùng vật chất, tiền bạc mua chuộc, làm suy 
thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
của cán bộ, đảng viên.

Một trong những chiêu thức vô cùng 
nguy hiểm mà các thế lực thù địch sử dụng 
hòng làm chuyển hóa, tiến tới xóa bỏ chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
là, thúc đẩy hình thành “xã hội dân sự” 
theo mô thức phương Tây.

Chúng núp dưới chiêu bài “dân chủ 
hóa”, hình thành “kênh phản biện” để cho 
ra đời các tổ chức đối trọng với các cơ 
quan, tổ chức trong bộ máy của Đảng, Nhà 
nước, đòi giám sát hoạt động của Đảng, 
Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời, lợi dụng các diễn đàn tư 
tưởng, thông qua hoạt động hợp tác, nghiên 
cứu khoa học,... để tuyên truyền về “xã 
hội dân sự”, đề cao dân chủ tư sản, nhằm 
chuyển hóa lập trường, tư tưởng của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ, các thế lực thù 
địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền 
tác động hướng lái truyền thông. Đây là 
những vấn đề rất “nhạy cảm”, luôn được 
chúng triệt để lợi dụng để xuyên tạc, vu 
cáo, chống phá ta. Một số nước phương 
Tây còn áp đặt “dân chủ và bảo vệ nhân 
quyền” là yếu tố không thể thiếu trong 
chính sách ngoại giao và quan hệ quốc tế.

Những năm qua, các thế lực thù địch 
đã dùng nhiều hình thức, biện pháp, huy 
động tối đa các phương tiện truyền thông 
để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo trắng 
trợn tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do 
tôn giáo và vấn đề dân tộc ở Việt Nam.

Chúng đưa ra yêu sách đòi mở rộng dân 
chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do lập 
hội để tập hợp lực lượng, kích động gây 
bạo loạn, dẫn đến mất ổn định an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, chúng luôn tìm mọi cách 
hướng lái truyền thông nhằm tác động vào 
quá trình xây dựng hệ thống pháp luật, 
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nhất là thời điểm sửa đổi các văn bản pháp 
luật về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo hoặc 
ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định 
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,… để bôi 
nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước; 
kích động, lôi kéo, chia rẽ nội bộ, nhằm 
gây áp lực với Đảng, Nhà nước ta.

Đồng thời, thành lập nhiều tổ chức và 
đưa người vào Việt Nam để theo dõi, tìm 
hiểu, thu thập thông tin về vấn đề dân chủ, 
nhân quyền, tự do tôn giáo, tiến hành móc 
nối, cài cắm, truyền bá tư tưởng sai trái, 
vu cáo, xuyên tạc tình hình thực tế ở Việt 
Nam.

Để đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa”, âm mưu các thế lực thù địch là nhất 
thiết phải thực hiện “dân chủ” trong đời 
sống xã hội. Trước hết là thúc đẩy “dân 
chủ hóa” trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt 
Nam, tiếp đó thực hiện “dân chủ hóa” 
trong truyền thông và xã hội.

Quá trình “dân chủ hóa” truyền thông là 
đưa dân chủ vào mạng truyền thông quốc 
gia và đội ngũ cán bộ, phóng viên báo 
chí, truyền thông. Con đường xâm nhập 
để hướng lái truyền thông của các thế lực 
thù địch là tác động thông qua các hoạt 
động hợp tác giáo dục, hội thảo, giao lưu, 
“mượn” các phương tiện truyền thông của 
Nhà nước, các địa phương, cơ quan, đơn vị 
để tuyên truyền cho chúng.

Lợi dụng sự phát triển của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), các 
thế lực thù địch sẵn sàng mạnh tay đầu 
tư tài chính cho quảng cáo, đầu tư, tài trợ 
các chương trình nhằm tác động, dẫn dắt 
giới truyền thông hoạt động theo ý đồ của 
chúng, đưa truyền thông tách khỏi sự lãnh 
đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Mặt khác, chúng còn lợi dụng các trang 
mạng xã hội, Facebook, blogger và một 
số báo, đài phương Tây, hệ thống phương 

tiện truyền thông của lực lượng phản động 
người Việt lưu vong,… để tuyên truyền, 
xuyên tạc, vu cáo, kêu gọi dân chủ, nhân 
quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí và 
cạnh tranh trên lĩnh vực truyền thông, gây 
nhiễu loạn tư tưởng, mất phương hướng 
trong đời sống xã hội.

Đây là những con đường mà các thế lực 
thù địch đang tìm mọi cách, bằng nhiều 
biện pháp tiến hành thường xuyên hòng 
chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam. 
Vì vậy, chúng ta cần không ngừng nâng 
cao cảnh giác để giữ vững môi trường hòa 
bình phát triển đất nước, không để các thế 
lực thù địch lợi dụng chống phá.

Nguồn: cand.com.vn
Tiếp theo trang 12

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận khóa VI tái 
cử chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận 
khóa VII, bà Phạm Thị Mai Anh tái cử chức 
danh Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập 
đỏ quận khóa VII; Bầu Ban Kiểm tra gồm 05 
ủy viên trong đó bà Phạm Thị Mai Anh - Phó 
Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ quận 
được bầu làm Trưởng ban.

 Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập 
đỏ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc 5 năm 
(2016 - 2020), tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp nhân đạo” cho 09 cá nhân, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 01 tập 
thể và 01 cá nhân, Hội Chữ thập đỏ thành phố 
tặng Giấy khen cho 17 tập thể, 16 cá nhân. 
Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam 
quận tặng Bức trướng với nội dung: “Đoàn 
kết - Sáng tạo - Phát triển - Vì sự nghiệp nhân 
đạo”, UBND quận tặng Giấy khen cho 07 tập 
thể, 07 cá nhân. Hội Chữ thập đỏ quận tặng 
Giấy khen cho 04 tập thể, 03 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong trong công tác Hội và phong 
trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thường trực Hội Chữ thập đỏ quận
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QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID 19

MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHIẾN DỊCH TIÊM 
VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO TRẺ TỪ 5 - 11 TUỔI 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HỒNG BÀNG

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/UBND, 
ngày 04/4/2022 của UBND thành phố 

Hải Phòng và Kế hoạch số 43/KH-SYT, ngày 
05/4/2022 của Sở Y tế Hải Phòng về triển khai 
chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 
trẻ từ 5 - 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải 
Phòng năm 2022; ngày 06/4/2022, UBND 
quận Hồng Bàng đã khẩn trương ban hành 
Kế hoạch số 78-KH/UBND triển khai tiêm 
vắc xin trên địa bàn quận. Với mục tiêu chung 
là phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử 
dụng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 
11 tuổi trên địa bàn quận Hồng Bàng đảm bảo 
bao phủ miễn dịch cộng đồng cho tất cả nhóm 
đối tượng, góp phần thực hiện mục tiêu kép 
trong phòng chống dịch bệnh và phát triển 
kinh tế. 

1. Mục tiêu cụ thể: 
- 100% trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn quận 

được tiếp cận tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Trên 90% trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn 

quận đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 02 
mũi vắc xin phòng COVID-19.

- Sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin phòng 
COVID-19 được phân bổ; đảm bảo an toàn 
và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 
104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các 
quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

2. Đối tượng triển khai tiêm vắc xin 
phòng COVID-19

Toàn bộ đối tượng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi 
trên địa bàn quận tính đến ngày triển khai tiêm 
chủng, dự kiến 10.693 trẻ.

Mốc tính tuổi: Đủ ngày, đủ tháng, đủ năm 
tính đến thời điểm tiêm chủng (trẻ từ đủ 5 tuổi 
đến 11 tuổi 11 tháng 29 ngày).

Lưu ý: các đối tượng hoãn tiêm chủng hoặc 
chuyển khám sàng lọc tại bệnh viện trước khi 
tiêm chủng thực hiện theo Hướng dẫn khám 
sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em 
ban hành kèm theo Quyết định số 2470/
QĐ-BYT, ngày 14/6/2019 của Bộ Y tế.

3. Loại vắc xin được sử dụng: Có 2 loại 
vắc xin được lựa chọn để tiêm cho trẻ từ 5 
- 11 tuổi, đó là:

* Vắc xin phòng COVID-19 của Pfiz-
er-BioNTech (COMIRNATY), chỉ định tiêm 
cho đối tượng từ 5 đến 11 tuổi. Liều tiêm của 
vắc xin Pfizer-BioNTech sử dụng tiêm cho trẻ 
từ 5 đến 11 tuổi, mỗi liều 0.2 ml, chứa 10 mcg 
vắc xin mRNA Covid-19. Lịch tiêm: 02 mũi, 
cách nhau 4 tuần.

* Vắc xin phòng COVID-19 Spikevax 
của Moderna, chỉ định tiêm cho đối tượng từ 
6 đến 11 tuổi. Liều tiêm của vắc xin spikevax 
(của hãng Moderna) sử dụng tiêm cho trẻ từ 
6 đến 11 tuổi, mỗi liều 0,25 ml, chứa 50 mcg 
vắc xin mRNA Covid-19. Lịch tiêm: 02 mũi, 
cách nhau 4 tuần

4. Thời gian, hình thức, địa điểm, triển 
khai tiêm chủng

* Thời gian tiêm chủng: dự kiến như sau:
- Tại các trường Trung học cơ sở: Tuần 2 

tháng 4 tiêm cho học sinh lớp 6, tổ chức lần 
lượt theo thứ tự từng lớp.

- Tại các trường Tiểu học: Tuần 3 tháng 4, 
tiêm từ khối lớp 5 đến khối lớp 4, khối lớp 3, 
khối lớp 2 và khối lớp 1.

- Tại các trường mầm non: Tuần 4 tháng 4, 
tổ chức tiêm thứ tự các trường công lập đến 
tư thục.

- Đối với nhóm đối tượng không đi học, 
Xem tiếp trang 19
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THÁNG 5 NHỚ NGƯỜI

Trong 24 năm làm Chủ tịch nước (2/9/1945-
2/9/1969), Bác Hồ có 2 lần sinh nhật đặc biệt – 
là lần đầu tiên của cuộc đời lãnh tụ (19/5/1946) 
và lần cuối cùng khi Người “Vào cuộc trường 
sinh nhẹ cánh bay” (19/5/1969).

 Lần đầu tiên là ngày 19/5/1946, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh quyết định tổ chức sinh nhật 
nhưng lại để làm nguyên cớ cho đấu tranh 
ngoại giao.

 Khi đó, Người tự tổ chức buổi sinh nhật 
trong tư thế Nguyên thủ quốc gia độc lập có 
chủ quyền, tiếp đón Cao ủy Pháp tại Đông 
Dương D’Argenlieu, nhân vật đang mưu toan 
ngăn chặn chuyến đi của Hồ Chủ tịch – vị 
Thượng khách của nước Pháp.

 Sinh nhật tuổi 56 lúc ấy, như Bác nói với 
đồng bào: “Chưa có gì đáng chúc thọ” nhưng 
đối với kẻ thù đang đe dọa nền tự do độc lập 
vừa giành lại được, đây lại là cái cớ Người 
buộc D’Argenlieu phải đến để đối thoại với hy 
vọng: “Cuộc bang giao Việt Pháp chắc chắn sẽ 
có bước phát triển mới”.

 Cũng nhân việc “các nhà báo ở đây đã làm 
to ngày sinh nhật của tôi”, Bác có dịp tốt tiếp 
xúc với nhân dân, tự vệ, hướng đạo, đại biểu 
Nam Bộ, với các giới, các cháu thiếu nhi đến 
chúc mừng; Bác tặng các đại biểu thiếu nhi 
cây bách tán và mong: “Cái cây sẽ mọc ra 
một chậu trăm cái tán. Các cháu chăm nom 
cho cây lớn, cây tốt”. Bác cũng kết hợp nói 
chuyện, giáo dục nếp sống mới và cần kiệm 
liêm chính.

 Ngày kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5/1946 
trở thành ngày gặp mặt đoàn kết, biểu thị tình 
cảm và sức mạnh khối đoàn kết toàn dân xung 

quanh Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh – linh hồn của khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc. Từ đó, một quá trình đấu tranh 
cách mạng và kháng chiến của đất nước được 
mở ra; cũng đồng thời có một “tiền lệ mới” 
được đặt ra như một nếp đạo lý của dân tộc: 
Mừng sinh nhật Bác Hồ.

 Thực ra Bác chỉ muốn và đã có một ngày 
sinh nhật chung, như trong thư ngày 19/5/1948 
gửi Quốc hội và Chính phủ, các đoàn thể, bộ 
đội, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước 
ngoài, Người viết: “Tôi và toàn thể đồng bào 
có một ngày sinh nhật chung: Ấy là ngày cách 
mạng giải phóng thành công tháng Tám năm 
1945”.

 Để tránh những nghi lễ vào dịp sinh nhật 
của mình, Bác không ở Hà Nội mà về thăm 
nhân dân các địa phương nhưng Bác dặn 
trước các địa phương không được tổ chức lễ 
kỷ niệm, không tổ chức chiêu đãi linh đình…

 Bác có thói quen dịp sinh nhật hay làm 
thơ nói về tuổi tác với tình cảm, trách nhiệm 
của Người đối với non sông đất nước và đồng 
bào, đồng chí; sau ngày 19/5, Người viết thư, 
gửi điện cảm ơn đồng bào, đồng chí, cơ quan, 
đoàn thể ở trong nước và bầu bạn quốc tế đã 
dành cho Bác những tình cảm tốt đẹp, thân 
thiết và nhất là những món quà ý nghĩa về 
thành tích mới trong lao động sản xuất.

 Lần sinh nhật năm 1969, giữa lúc chiến 
tranh lan ra cả nước còn đang ác liệt. Thư ký 
riêng của Bác, ông Vũ Kỳ kể lại: Bác đề nghị 
không tổ chức sinh nhật vì “Đồng bào ta, nhất 
là đồng bào miền Nam đang chiến đấu gian 
lao, hy sinh như thế, Bác không có lòng dạ 

Cứ đến ngày 19/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào, chiến sĩ ai cũng muốn 
có một món quà kính tặng Người. Nhưng với Bác Hồ, Người từng nói: “Món quà quý 
nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích thi đua ái quốc” và chính vì thế, mỗi dịp sinh 
nhật Bác là một lần chúng ta lại thấy sáng ngời đức tính giản dị, khiêm nhường của con 
người vĩ đại ấy.
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nào hưởng niềm vui riêng”. Bác không đồng 
ý về việc đưa ngày 19/5 là ngày kỷ niệm lớn 
trong năm 1970 và yêu cầu “tiền bạc dùng để 
tuyên truyền ngày sinh của Bác… nên dành để 
in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho 
các cháu, chớ lãng phí”. Trước lời xin phép 
của Trung ương, nghĩ đến miền Nam và bạn 
bè quốc tế, Bác miễn cưỡng đồng ý tổ chức 
sinh nhật và giục: “Thôi, nếu vậy thì các chú 
làm thật nhanh cho Bác. Đừng kéo dài, đừng 
bày vẽ tốn kém. Chỉ cho Bác mấy bông hoa là 
được rồi. Chỉ 5 bông hồng đỏ thôi”.

 Sinh thời, “Bác sống như trời đất của ta”, 
tháng Năm là tháng phát động phong trào thi 
đua lập thành tích mừng sinh nhật Bác. Nhân 
dân ở hậu phương ra sức sản xuất và chiến 
đấu, phục vụ chiến đấu để Bác vui khỏe đến 
ngày hòa bình thống nhất Tổ quốc; nhân dân 
ở tiền tuyến ra sức đánh giỏi, thắng lớn để giải 
phóng miền Nam được “Rước Bác vào thăm 
thấy Bác cười”.

 Suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, nhận 
trọng trách do nhân dân tín nhiệm, ủy thác, 

Người không bao giờ coi mình là lãnh tụ mà 
chỉ như một người lính vâng lệnh quốc dân ra 
trận, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân. Nhân 
cách, đạo đức, sự cao thượng ấy mãi mãi làm 
cho Bác Hồ trở nên cao đẹp, tấm gương mẫu 
mực về đạo đức làm người cao đẹp nhất. Mỗi 
người dân Việt Nam đều chung một tình cảm: 
Bác Hồ vẫn đang sống cùng non sông, đất 
nước, vẫn luôn thấy “Như có Bác Hồ trong 
ngày vui đại thắng” trong tất cả các thời kỳ 
lịch sử, trong bất cứ thắng lợi nào của đất 
nước và dân tộc.

 Khi ta soi chung tấm gương lớn về tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hãy nhớ 
lời Bác: “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, 
là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. 
Vì lợi nước, quên lợi nhà”; thiết thực kỷ niệm 
sinh nhật Bác là học những bài học quý giá từ 
Bác, làm theo những việc làm giản dị, khiêm 
tốn, thể hiện đúng bản chất của người “công 
bộc”, người “đầy tớ” của nhân dân!

Ban Chỉ đạo phường chỉ đạo lập danh sách tổ chức tiêm chủng tại các điểm tiêm của Trạm Y tế 
phường.

* Hình thức triển khai:
- Triển khai theo lộ trình từ độ tuổi cao đến độ tuổi thấp hơn.
- Tại các điểm tiêm tổ chức tiêm cuốn chiếu theo từng cấp, khối lớp, từng lớp (tiêm lần lượt 

hết nhóm lớp thứ tự từ lớp 6 - lớp 5 - lớp 4 … và hết đến học sinh lớp 5 tuổi trường mầm non).
- Trường hợp có đối tượng trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng nhiễm bệnh COVID-19 đang thực 

hiện cách ly thì địa phương bố trí tiêm ngay cho đối tượng khi hoàn thành cách ly.
* Địa điểm tiêm:
 (1) Ưu tiên triển khai tổ chức tiêm chủng tại các trường học.
(2) Các điểm tiêm Trạm Y tế phường, Trung tâm Y tế quận đảm bảo đủ các điều kiện tổ chức 

tiêm chủng và cấp cứu cho các đối tượng sau tiêm.
Số lượng bàn tiêm tại các điểm tiêm chủng phải được bố trí phù hợp với số lượng đối tượng 

tiêm, đảm bảo an toàn và tiến độ tiêm chủng đề ra (mỗi điểm tiêm chủng bố trí từ 5-8 bàn tiêm).
Ban Tuyên giáo Quận ủy

Tiếp theo trang 17
MỘT SỐ THÔNG TIN ...
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Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam 
quy định giới tuyến quân sự tạm thời để hai 
bên tập kết là vĩ tuyến 17: Quân đội nhân 
dân Việt Nam ở phía Bắc giới tuyến, quân 
đội Pháp ở phía Nam giới tuyến. Lịch rút 
quân và chuyển quân của quân đội Pháp 
được quy định: Chu vi Hà Nội 80 ngày, chu 
vi Hải Dương 100 ngày, chu vi Hải Phòng 
300 ngày.

Hải Phòng - vị trí chiến lược quan trọng 
nhất của khu tập kết 300 ngày. Với hệ thống 
cảng biển, sân bay Cát Bi, sân bay Kiến An, 
sân bay Đồ Sơn… Hải Phòng - Kiến An trở 
thành cầu nối duy nhất giữa miền Nam và 
miền Bắc trong giai đoạn này. Đây là nơi 
thực dân Pháp chuyên chở binh lính vào 
Nam, cùng đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu 
phá hoại Hiệp định Giơnevơ, gài gián điệp 
trước khi rút khởi miền Bắc.

Ba trăm ngày đóng quân cuối cùng của 
thực dân Pháp ở Hải Phòng - Kiến An cũng 
là 300 ngày đấu tranh gay go quyết liệt 
nhưng vô cùng sôi động của nhân dân trên 
các mặt chính trị, kinh tế đòi đối phương thi 
hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ và 
bảo vệ thành quả cách mạng đã giành được.

KÍ ỨC HÀO HÙNG NGÀY 
GIẢI PHÓNG HẢI PHÒNG

Cách đây 67 năm, ngày 13-5-1955, quân và dân Hải Phòng tưng bừng 
trong rừng cờ hoa, đón những người con trở về tiếp quản thành phố. Từ đó 
đến nay, trải qua mọi thăng trầm của thời gian và lịch sử, Hải Phòng luôn 
giương cao ngọn cờ “Trung dũng - Quyết thắng”, đứng vững nơi đầu sóng 
ngọn gió, với khát vọng tràn trề vương ra biển lớn.

Thực hiện các chủ trương của Đảng và 
Nhà nước, hội nghị Thành uỷ Hải Phòng 
mở rộng (từ ngày 18 đến ngày 20/9/1954) 
xác định nhiệm vụ của nhân dân thành phố 
Hải Phòng lúc này là: Chuẩn bị tốt cho việc 
tiếp quản, chống cưỡng ép di cư, chống di 
chuyển phá hoại tài sản, chống bắt lính và 
vận động binh sĩ ngụy trở về gia đình quê 
hương…

Để hoàn thành thắng lợi những nhiệm 
vụ trên, hai Đảng bộ chú trọng tuyên truyền 
thắng lợi của cuộc kháng chiến, chiến thắng 
lịch sử Điện Biên Phủ và thắng lợi của ta ở 
Hội nghị Giơnevơ, giải thích sâu rộng chính 
sách của Đảng và Chính phủ, chống luận 
điệu vu cáo và xuyên tạc của kẻ thù, ổn định 
tư tưởng quần chúng. Trước hết Thành uỷ 
và Tỉnh uỷ gấp rút xây dựng phát triển cơ 
sở, kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng, chính 
quyền, các đoàn thể, tăng cường nhiều cán 
bộ chỉ đạo nội thành. Ngành quân sự xúc 
tiến củng cố Ban chỉ huy Thành đội, Tỉnh 
đội và các ban chuyên môn, hướng dẫn xây 
dựng đội tự vệ khu phố, xí nghiệp, kiện toàn 
các đội dân quân du kích huyện ngoại thành. 
Thành uỷ Hải Phòng đã di chuyển chỉ huy 
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sở về gần thành phố để kịp thời chỉ đạo công 
tác hàng ngày.

Chiến thắng Điện Biên Phủ cùng thắng 
lợi Hội nghị Giơnevơ đã mang đến niềm vui 
trong toàn dân. Nhân dân Hải Phòng - Kiến 
An dù còn sống trong sự o ép của kẻ thù 
thêm 300 ngày, vẫn náo nức chuẩn bị mọi 
mặt chờ ngày giải phóng. Các ngành, các 
đoàn thể có điều kiện thuận lợi phát triển 
cơ sở nhanh trong các tầng lớp nhân dân lao 
động, nhất là trong các nhà máy công sở. 
Với phương châm “Kiên trì, thận trọng, chủ 
động, linh hoạt, phổ biến kịp thời” cán bộ 
vừa xây dựng cơ sở vừa tuyên truyền sâu 
rộng trong nhân dân lao động, công nhân, 
trí thức, tiểu tư sản, đồng bào công giáo và 
người Hoa… Truyền đơn, báo chí của Đảng 
được bí mật đưa vào nội thành. Báo Cứu 
quốc, Nhân dân, Quân đội, Lao động và tờ 
Tin Hải Phòng với số lượng lớn, nội dung 
phong phú, kịp thời đến với nhân.

Thực hiện chủ trương của trên, hai Đảng 
bộ Hải Phòng - Kiến An triển khai sâu rộng, 
mạnh mẽ công tác địch vận, vận động binh 
sĩ ngụy bỏ hàng ngũ trở về quê hương. Cán 
bộ các đoàn thể tổ chức rải truyền đơn tuyên 
truyền chính sách của Chính phủ đối với 
ngụy quân ngụy quyền. Bằng nhiều hình thức 
phong phú thích hợp, chị em hội phụ nữ phát 
huy khả năng vốn có của mình, đến từng gia 
đình gặp binh sĩ trao đổi động viên, khơi gợi 
tình cảm gia đình, tình làng xóm quê hương. 
        Hằng ngày, từng đoàn người dẫn đầu 
là các mẹ các chị kéo lên đồn bốt gọi chồng 
con, anh em trở về. Nhiều chị em dù không 

có người thân đi lính cũng gia nhập đoàn, lên 
đồn bốt nhận người nhà lôi kéo về. Phong 
trào địch vận mở ra rầm rộ, sôi nổi và đạt 
nhiều thắng lợi lớn. Ở các địa phương, ngụy 
binh bỏ ngũ tập thể ngày càng đông. Một 
tháng sau hội nghị Giơnevơ kết thúc, Hải 
Phòng đã có 3481 binh sĩ và 23 đại đội ngụy 
bỏ ngũ. Ở Thuỷ Nguyên cả đại đội quận 
dũng bỏ đơn vị, tiểu đoàn pháo Núi Đèo 
cũng tan vỡ, 100 lính thuộc các đồn Trịnh 
Xá, Kiền Bái đem súng trở về với nhân dân. 
Huyện đảo Cát Hải những ngày cuối năm 
1954, nhân dân kéo lên đồn đòi chồng con 
làm tan rã đại đội lính địa phương. Tỉnh uỷ 
Kiến An có kế hoạch đẩy mạnh công tác 
binh vận, ngăn chặn việc chuyển lính vào 
Nam. Hàng vạn truyền đơn, áp phích, khẩu 
hiệu được rải khắp nơi, vào đồn bốt đến tận 
tay binh lính và sĩ quan địch.

Đêm 12 tháng 5, nhân dân Hải Phòng 
không ngủ. Rạng sáng ngày 13/5/1955, 
đường phố đã chật kín người. Nhân dân 
nội thành xuống đường hoà cùng nhân dân 
ngoại thành đón mừng đội quân giải phóng 
tiến vào thành phố. Bộ đội tiến tới đâu, rừng 
cờ hoa nở ra tới đó. Nhà nhà mở tung cửa 
vẫn khép kín lâu nay. Hải Phòng rực rỡ cờ 
hoa, biểu ngữ và những bộ quần áo đẹp, đón 
chào những người con thân yêu của mình. 
Sắc cờ hoa rạng trên gương mặt mỗi người, 
ánh lên niềm vui vô tận mừng ngày giải 
phóng. Nhiều người sung sướng quá ùa vào 
giữa hàng quân, ôm chầm anh bộ đội, gửi 
gắm lòng tin yêu cảm phục vô bờ. Không ai 
để ý tới đội quân Pháp đang lầm lũi bước ra 
Cảng, xuống tầu. Lá cờ ba sắc bị kéo xuống, 
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đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ 
thực dân trên miền Bắc Việt Nam. Chiều 
13 tháng 5, người dân đất Cảng được chứng 
kiến cảnh tượng những tên lính Pháp xâm 
lược cuối cùng cuốn gói ra đi trên chiếc tàu 
đổ bộ.

Hải Phòng sạch bóng quân thù, miền Bắc 
hoàn toàn giải phóng. Thành phố cảng sôi 
động khi đoàn xe lửa rước cờ đỏ sao vàng và 
ảnh Bác Hồ tiến vào Cảng.  Nhà máy, công 
sở và những con tầu đồng loạt cất lên hồi còi 
dài chào mừng ngày lịch sử quang vinh của 
đất cảng, của dân tộc.

Lá cờ đỏ sao vàng chiến thắng kiêu hãnh 
tung bay trên bầu trời Hải Phòng, báo hiệu 
một trang sử mới bắt đầu. Ngày 13/5/1955, 

mãi mãi khắc sâu vào trí nhớ người dân đất 
Cảng giờ phút vinh quang hào hùng của 
thành phố “Trung dũng”. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chăm chú theo dõi ngày giải phóng 
Hải Phòng. Người xúc động viết lên những 
dòng cảm mến tự hào “Trải qua tủi nhục hơn 
80 năm, hôm nay Hải Phòng đã vươn mình 
dậy giải phóng. Khắp phố phường cờ đỏ sao 
vàng tung bay rực rỡ như hoa nở mùa xuân. 
Hàng vạn đồng bào, già trẻ, gái trai, đủ các 
tầng lớp toả ra hoan nghênh bộ đội và cán 
bộ. Nét mặt mọi người như mùa xuân hoa 
nở. Những năm chịu đựng gian khổ, đoàn 
kết chiến đấu đã kết quả vẻ vang. Miền Bắc 
đã hoàn toàn giải phóng. Hải Phòng đã 
hoàn toàn giải phóng”. 

Ban biên tập

Tiếp theo trang 3
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI...

:nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, 
chính sách, xác định việc nghiên cứu, ban 
hành các cơ chế về thẩm quyền, trách nhiệm 
của người đứng đầu trong công tác cán bộ 
và quản lý cán bộ; xử lý tập thể, cá nhân 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; cơ 
chế bảo vệ, khuyến khích nhân dân phản 
ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, 
tiêu cực; đề cao thực hiện thẩm quyền tạm 
đình chỉ công tác của người đứng đầu đối 
với cán bộ cấp dưới để kiểm tra, xử lý khi có 
dấu hiệu vi phạm. Nhóm nhiệm vụ về phát 
huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan 
dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào 
nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, 
có bổ sung việc phát huy vai trò của báo 

chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh và 
việc hoàn thiện pháp luật về dân chủ ở cơ 
sở để thực hiện có hiệu quả phương châm 
"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, 
dân giám sát, dân thụ hưởng"…

Để Kết luận 21 đi vào cuộc sống thiết 
thực, hiệu quả, đòi hỏi phải có sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị. Từng tổ chức 
đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là 
cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, 
các ngành cần nắm vững những nội dung 
cơ bản, cốt lõi của Kết luận; nhận thức rõ 
trách nhiệm của mình; gương mẫu trong 
lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai 
thực hiện Kết luận với tinh thần quyết liệt, 
quyết tâm cao nhất./.

Ban Biên tập
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Phường Phan Bội Châu
KINH TẾ- XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022 

ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Thực hiện sự chỉ đạo của Quận 
uỷ Hồng Bàng về mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, trong 
quý I,  Đảng ủy phường Phan Bội 
Châu đã chỉ đạo quyết liệt, khẩn 
trương triển khai kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2022 trên các 
ngành, lĩnh vực; tập trung tháo gỡ 
các khó khăn, vướng mắc về công tác 
giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục 
đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục 
hành chính… góp phần thực hiện tốt 
các nhiệm vụ kinh tế- chính trị địa 
phương

Công tác thu ngân sách được tập trung 
chỉ đạo, thực hiện mọi biện pháp quản 
lý tốt các hộ kinh doanh, không bỏ sót 
các nguồn thu; tập trung khai thác các 
nguồn thu để đảm bảo chỉ tiêu thu ngân 
sách. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 
quý I, đạt 12 tỷ 011,2 triệu đồng bằng 
32%KH năm, bằng 137% so cùng kỳ; 
trong đó: Thuế ngoài quốc doanh 3 tháng 
đạt 6 tỷ 282,48 triệu đồng bằng 31%KH 
năm bằng 126% so cùng kỳ.

 Công tác quản lý trật tự đô thị chuyển 
biến rõ nét đảm bảo đường thông, hè 
thoáng, trật tự đường hè, vệ sinh môi 
trường, nếp sống văn minh đô thị trên địa 
bàn được duy trì nề nếp. Đặc biệt, công 
tác phối hợp thực hiện Dự án tổ hợp 
trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, 
khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê 
để chính trang đô thị tại khu vực chợ Sắt 
trên địa bàn phường đạt nhiều kết quả 
tích cực. Xác định Dự án tổ hợp trung 

tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách 
sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại khu 
vực chợ Sắt được thực hiện trên khu 
đất có diện tích 15.200 m2 tại phường 
Phan Bội Châu là một dự án có đặc thù 
riêng, các tổ chức, cá nhân, đều thuộc 
sự quản lý của thành phố; hơn nữa các 
hộ kinh doanh không sinh sống trên địa 
bàn phường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 
hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án, Đảng 
ủy phường ban hành Nghị quyết về lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ giải phóng 
mặt bằng Dự án tổ hợp Trung tâm thương 
mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và 
Văn phòng cho thuê  để chỉnh trang đô thị 
tại khu vực chợ Sắt.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng 
ủy phường, UBND phường xây dựng 
Kế hoạch triển khai, bố trí cán bộ có 
chuyên môn nghiệp vụ quản lý đất 
đai tham gia thành viên các Tổ công 
tác của quận để thực hiện nhiệm vụ 
kiểm đếm, lập phương án, bồi thường, 
hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án để 
chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt, 
phường Phan Bội Châu; chỉ đạo Công 
an phường tăng cường công tác nắm 
chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, 
phòng ngừa, ngăn chặn các tình huống 
phát sinh làm ảnh hưởng tới công tác 
hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án. Chỉ 
đạo công tác tuyên truyền vận động các 
tổ chức, cá nhân và các hộ kinh doanh tại 
khu vực Chợ sắt, tự nguyện bàn giao mặt 
bằng phục vụ dự án. Đến nay 100% các 
hộ kinh doanh tại khu vực chợ Sắt đã thực 
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hiện việc bàn giao mặt bằng phục vụ dự 
án đảm bảo đúng tiến độ thời gian; di 
chuyển về kinh doanh tại khu vực chợ 
tạm do Thành phố bố trí. Hiện Công ty 
Liên doanh hữu hạn Trường Thành và các 
tổ chức, cá nhân liên quan đã chấp hành 
bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân 
dân được quan tâm, phát huy sức mạnh 
của cả hệ thống chính trị, sự chung tay 
của các doanh nghiệp; triển khai quyết 
liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng, 
chống dịch COVID-19; đẩy nhanh 
tiến độ tiêm vắc xin cho các đối tượng. 
Triển khai xây dựng và thực hiện  mô 
hình  Dân vận khéo “Chung tay làm tốt 
công tác an sinh xã hội” phường Phan 
Bội Châu.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững, phường không có 
điểm nóng về an ninh trật tự, không 
để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ; 
hoàn thành vượt chỉ tiêu tuyển chọn 
và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 
(8/7 chỉ tiêu).

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển 
khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết 
luận của Trung ương, của Thành ủy và 
tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ 
niệm, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của 
đất nước, địa phương bằng hình thức phù 
hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. 
Tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân 
ổn định, chấp hành và thực hiện nghiêm 
các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19.

Triển khai, quán triệt và thực hiện kịp 
thời các văn bản của Trung ương, Tỉnh 
ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi 

hành kỷ luật của Đảng; xây dựng Chương 
trình kiểm tra, giám sát năm 2022; thực 
hiện việc giám sát chuyên đề đói với các 
lĩnh vực: tuyển chọn và gọi công dân 
nhập ngũ; công tác tiếp nhận và tổ chức 
tặng quà Tết cho các gia đình chính sách 
nhân dịp Tết nguyên đán 2022; thực hiện 
các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và 
sau Tết nguyên đán; việc thực hiện chủ 
đề năm của quận, phường.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
phường hoạt động đồng bộ, có nhiều 
mô hình, cách làm sáng tạo, huy động, 
tập hợp và phát huy vai trò của đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 
vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
địa phương; quan tâm chăm lo cho đời 
sống của đoàn viên, hội viên, kịp thời 
hỗ trợ cho những gia đình đối tượng 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 
phường. Tổ chức thành công Đaị hội  
Hội Cựu chiến binh phường nhiệm kỳ 
2022-2027.

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm, trong thời 
gian tới Phường Phan Bội Châu sẽ tiếp 
tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị, sự vào cuộc của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân trên địa bàn phường 
để tập trung thực hiện toàn diện các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây 
dựng Đảng bộ, chính quyền phường 
vững mạnh./.

 Đảng ủy phường Phan Bội Châu


