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ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6 NĂM 2022ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6 NĂM 2022
1. Tuyên truyền những nội dung quan trọng đã được thảo luận, cho ý kiến và quyết định tại Hội 

nghị Trung ương 5 khóa XIII. Thường xuyên thông tin về diễn biến Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa 
XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tại kỳ họp.

 Triển khai tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy 
hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa 
chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy mạnh 
tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
trong tình hình mới. 

2. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính 
trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 
KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chính 
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”; Quy định số 
37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai học 
tập Chuyên đề năm 2022 của thành phố “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát 
huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới” gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 
111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911), những lời dạy của Bác Hồ trong lần thứ 
hai (02/6/1955) và thứ ba (30,31/5/1957) Bác về thăm và làm việc tại Hải Phòng. 

3. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội 
thành phố và quận tháng 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong 6 tháng 
cuối năm 2022; các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch, kết quả thực hiện chủ đề năm 
2022 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện 
chuyển đổi số” của thành phố và “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Thực hiện Chuyển đổi 
số - Đột phá phát triển đô thị” của quận. Tuyên truyền các công trình, dự án trọng điểm đang được 
thực hiện trên địa bàn quận.

4. Tuyên truyền hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố thời gian qua. 
Chủ động tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, Năm 
Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022 và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

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.

5. Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa các ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước và thành phố trong 
tháng 6 năm 2022: kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022); Ngày Môi trường Thế giới 
(05/6); Ngày Đại dương Thế giới (08/6); Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày Gia đình 
Việt Nam (28/6), các hoạt động từ thiện, nhân đạo…

6. Tuyên truyền 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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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ CHỨC ĐẢNG, 
GÓP PHẦN THỰC HIỆN TỐT KẾT LUẬN 21-KL/TW

Đồng chí Phạm Văn Đoan
Phó Bí thư TT Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận

Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 
của Hội nghị Trung ương 4 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 hóa”, đã nêu 
nhiều tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương khóa XII, như: một 
bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó, có cả 
cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy 
đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, 
phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào 
chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, 
vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật; 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê 
bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát 
của nhiều tổ chức đảng còn hạn chế… Một 
trong những giải pháp quan trọng để chấn 
chỉnh tình trạng là phải nâng cao chất lượng 
sinh hoạt của tổ chức đảng, kể cả cấp ủy, 
Ban thường vụ, Thường trực cấp ủy và nhất 
là chi bộ, nơi quản lý đảng viên sát nhất.

Chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng là một 
trong những yếu tố quan trong quyết định 
kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Sinh hoạt tổ chức đảng là phương cách để 
phòng bệnh từ sớm, từ xa; chữa trị bệnh khi 
căn bệnh đó “còn trong trứng nước”. Đó là 
trường học để rèn luyện cấp ủy, rèn luyện 
bí thư cấp ủy và cũng là trường học để rèn 
luyện đảng viên. Tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của mỗi cấp ủy viên, đảng viên đều 

được biểu hiện và được rèn luyện, chỉnh 
sửa uốn nắn trong tổ chức đảng, bởi đây là 
tổ chức cơ sở, là hạt nhân hệ thống chính 
trị cơ sở, đồng thời cũng là nơi đảng viên 
sinh hoạt nhiều nhất. Thông qua sinh hoạt 
tổ chức đảng để thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, đồng thời bộc lộ tính cách, sở trường, 
thế mạnh cũng như thiếu sót, khuyết điểm 
của đảng viên. Từ đó, đảng viên có điều kiện 
để rèn luyện, phấn đấu, từng bước giữ gìn, 
nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, lập 
trường cách mạng.

Chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng có một 
số biểu hiện cụ thể chủ yếu: chất lượng, hiệu 
quả, tính thuyết phục của các chủ trương, 
định hướng, nghị quyết được thông qua từ 
cuộc sinh hoạt; sự ủng hộ, đồng thuận trên 
cơ sở phát huy trí tuệ tập thể và các nguyên 
tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập 
trung dân chủ; không khí trao đổi, thảo luận 
thoải mái, cởi mở, thể hiện đồng thời tính 
đấu tranh và xây dựng cao; mỗi cá nhân đều 
có đóng góp vào hoạt động chung cũng như 
vào chất lượng của cuộc sinh hoạt trên tinh 
thần tự giác, trách nhiệm…

Do đó, trong các cuộc sinh hoạt, phải chú 
ý đến tính thiết thực trong việc xây dựng các 
chủ trương, định hướng, nghị quyết… Nội 
dung thảo luận phải gắn chặt với chức năng, 
nhiệm vụ, tình hình thực tế của tổ chức đảng 
và đơn vị, nhất là phải khắc phục cho bằng 
được những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại. 
Chẳng hạn, giả sử một chi bộ tổ dân phố 
thảo luận về những giải pháp góp phần xây 
dựng đội ngũ chiến lược của Đảng, thì rõ 
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ràng nội dung này quá lớn, quá xa so với 
chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của chi 
bộ. Nội dung nên bàn là những giải pháp 
xây dựng hệ thống chính trị của tổ dân phố, 
như nâng chất ban điều hành, kiện toàn chức 
danh tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố sau dịch, 
củng cố ban chấp hành chi đoàn thanh niên, 
hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ…

Đồng thời, phải tạo điều kiện cho các 
thành viên trong tổ chức đảng có ý kiến, 
nhất là với các vấn đề có liên quan trực tiếp 
đến chức trách, nhiệm vụ, quyền lợi của họ. 
Phải tránh sự áp đặt, ý kiến một chiều, sự 
thiên lệch trong nhìn nhận, đánh giá, kể cả 
khi thực hiện việc biểu dương, chứ không 
chỉ trong kiểm điểm, phê bình… Nhất là 
trong tổ chức đảng có sự khác biệt lớn về 
tuổi tác, chức vụ, trình độ, càng cần quan 
tâm đến nhóm thành viên “thấp hơn”, như 
người trẻ tuổi, người không giữ chức vụ, 
người có trình độ thấp…, để họ được tham 
gia đóng góp ý kiến, biểu đạt chính kiến về 
các vấn đề… Trên nguyên tắc đó, cần phát 
huy tinh thần độc lập tư duy, chủ động, sáng 
tạo của từng cá nhân.

Khi trao đổi, thảo luận, cần tôn trọng ý 
kiến của nhau, tránh quy chụp, suy diễn sai 
lệch; nếu có sự khác nhau, cần nhìn nhận 
trên tinh thần cầu thị, tìm hạt nhân hợp lý để 
nhận định, thay vì phủ nhận sạch trơn. Thực 
tiễn cho thấy, những ý kiến xuất sắc thường 
thuộc về thiểu số, thậm chí rất cá biệt, nên 
trong trường hợp có những ý tưởng, giải 
pháp mới, lạ thì cần được nhìn nhận, 
đánh giá một cách bình tâm, toàn diện, 
cân nhắc một cách thấu đáo, thay vì vội 
vàng phủ nhận.

Đặc biệt là khi phải thực hiện việc kiểm 
điểm, tự phê bình và phê bình, đấu tranh với 
các biểu hiện chưa lành mạnh…, cần phải 
có phương pháp và thái độ phù hợp, có lý có 

tình, xem xét toàn diện, nhất là tìm cho đúng 
cả động cơ và hành động, xác định cho rõ cả 
hình thức và bản chất, để từng cá nhân nhận 
thức được đầy đủ, đúng đắn thái độ, hành vi 
của mình, nhất là trong trường hợp có dấu 
hiệu vi phạm. Phải tạo điều kiện có người có 
vi phạm, thiếu sót được sửa chữa, khắc phục 
chứ không phải “đánh đuổi” hoặc đẩy người 
đó ra xa khỏi tổ chức.

Các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” suy cho cùng không phải 
là cá biệt, đơn lẻ. Có khi nó xuất hiện trong 
một suy nghĩ, hành động cụ thể nào đó và 
có thể sẽ chấm dứt nếu được tác động, điều 
chỉnh, giáo dục, hướng dẫn của tổ chức 
đảng. Do đó, trong các cuộc sinh hoạt, vai 
trò của cấp ủy, bí thư và tập thể tổ chức đảng 
phải giữ cho được “dòng chính”, tức là đúng 
chủ trương, đường lối, kịp thời khắc phục 
các biểu hiện lệch lạc, để tránh đi đến kết 
cục không hay, khiến có cá nhân bị xử lý, 
khiến tổ chức bị mất thành viên, khiến uy tín 
đơn vị bị ảnh hưởng…

Trên tinh thần Kết luận 21-KL/TW, cần 
đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn 
từng tổ chức đảng nhằm nâng cao năng lực 
lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên; kiên 
quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, 
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 hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa 
giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ 
bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm 
vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên… 
Trách nhiệm này nên được thực hiện từ từng 
cấp ủy, từng chi bộ./.
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HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY 
THÁNG 5/2022

1. Tập trung cao trong công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 
tế- xã hội; chỉ đạo 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.

2. 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; lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ quận Hồng Bàng 
năm 2022.

3. Chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND khóa XIX nhằm kịp thời 
quyết định bổ sung, điều chỉnh và bố trí kế hoạch vốn cho các công trình, hạng mục công 
trình phát sinh phù hợp với tình hình thực tế của quận; đáp ứng việc hoàn thiện cơ bản hệ 
thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ quận.

4. Chỉ đạo tổ chức sắp xếp, sáp nhập các Tổ dân phố trên địa bàn quận giai đoạn 2020- 
2025 đúng quy trình thủ tục; chỉ đạo hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng 
đội ngũ cán bộ cấp uỷ các tổ dân phố đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ tổ 
dân phố nhiệm kỳ 2022- 2025 sau khi hoàn thành công tác sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố. 

5. Chỉ đạo sáp nhập nhập trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu vào trường Trung học cơ 
sở Hồng Bàng đảm bảo tiến độ và kế hoạch tuyển sinh đầu cấp. Chỉ đạo tiếp tục rà soát, hoàn 
thiện Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập còn lại trên địa bàn quận theo lộ 
trình đến năm 2025.

6. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ 
Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, 
giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về 
tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy về giám sát công 
tác rà soát, xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW và Kết luận số 
71-KL/TW của Ban Bí thư. Chỉ đạo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến 
nghị của kiểm toán nhà nước

7. 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". 

8. 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 Liên đoàn lao động quận tổ chức thành công Tháng công nhân và biểu 
dương lao động giỏi năm 2021.

Văn phòng quận
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HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN QUẬN 
THÁNG 5/2022

Sáng ngày 11/5/2022, Quận ủy Hồng 
Bàng tổ chức hội nghị báo cáo viên 

tháng 5 năm 2022 cho các đồng chí báo 
cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; bí 
thư chi bộ tổ dân phố trên địa bàn quận.  

Hội nghị đã được nghe đồng chí 
Nguyễn Văn Hiểu- Phó Trưởng ban Ban 
Tuyên giáo Thành ủy báo cáo 02 nội 
dung: Chuyên đề Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
năm 2022 đối với thành phố Hải Phòng và 
Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 
của BCH Trung ương Đảng khóa XIII 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".

Đây là hai nội dung quan trọng đã được 
Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo qua  Kế 
hoạch số 70 ngày 18/02/2022 và Kế hoạch 
số 88 ngày 05/5/2022. Trên cơ sở đó, các 
cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế 
hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, tổ chức 
thực hiện tại đơn vị mình đảm bảo nghiêm 
túc, hiệu quả; gắn việc thực hiện Chỉ thị, 
kết luận với hoạt động chuyên môn tại địa 
phương, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí 
Phạm Văn Đoan- Phó Bí thư Thường trực 
Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận yêu cầu 
đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung 
tuyên truyền một số nội dung trong thời 
gian tới: kết quả Hội nghị Trung ương 5 
khóa XIII của Đảng, tiếp tục tuyên truyền 

về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 
5, kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng Hải 
Phòng- Lễ hội Hoa phượng đỏ, Hải Phòng 
2022; kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh; Đại hội Thể thao Đông 
Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), kết 
quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội quận trong tháng 5 và 5 tháng 
đầu năm 2022, nhấn mạnh một số chỉ tiêu 
đạt kết quả, trong đó nhấn mạnh kết quả 
thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn quận, 
tuyên truyền công tác phát triển đô thị, tiến 
độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên 
địa bàn quận… Đồng chí cũng đề nghị đội 
ngũ báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền tại 
các buổi sinh hoạt chi bộ, các hội nghị cán 
bộ công chức để thông tin, đường lối chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước nói chung cũng như các chủ 
trương, hoạt động của quận sẽ được tiếp 
cận tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp Nhân dân./.

Ban Tuyên giáo Quận ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hiểu- Phó Trưởng ban 
Ban Tuyên giáo Thành uỷ báo cáo tại Hội nghị
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KỲ HỌP THỨ 5 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 
KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Sáng 17/5, HĐND quận Hồng Bàng tổ 
chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) 

HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 
để xem xét, quyết định một số nội dung quan 
trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã 
thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua 
các dự thảo Nghị quyết gồm: Điều chỉnh Kế 
hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025 (lần thứ nhất); Về việc quyết định phê 
duyệt Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 
2022 (lần thứ nhất); Điều chỉnh chủ trương 
đầu tư Công trình xây bộ phận một cửa hiện 
đại và sửa lại bộ phận 1 cửa thành 3 phòng 
chuyên môn trụ sở UBND phường Quán 
Toan; Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 
cầu đi bộ kết nối đường Tam Bạc, phường 
Phan Bội Châu với đường Thế Lữ, phường 
Hạ Lý; Phê duyệt chủ trương đầu tư Trung 
tâm giám sát điều hành đô thị thông minh 
(IOC); Phê duyệt chủ trương đầu tư Hầm 
Trung tâm Chỉ huy trong căn cứ hậu phương 
quận Hồng Bàng tại phường Quán Toan.

Cũng tại kỳ họp đã thực hiện công tác 
nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND quận. 
Theo đó, HĐNĐ quận đã miễn nhiệm chức 
danh Ủy viên UBND quận, cho thôi làm 
nhiệm vụ đại biểu HĐND quận khóa XIX, 
nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Thượng tá Đinh 
Trọng Chiềm, nguyên Trưởng Công an quận 
do chuyển công tác; bầu bổ sung chức danh 
Ủy viên UBND quận đối với Thượng tá Vũ 
Xuân Bảo, Trưởng Công an quận.

Những tháng đầu năm 2022, trong điều 
kiện 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. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ 
đạo quyết liệt, hiệu quả của Quận ủy, HĐND, 
UBND quận, sự vào cuộc chủ động, tích cực 
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội, của các cấp, các ngành và 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 năm 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 với tình 
hình dịch Covid-19; kinh tế được phục hồi 
và đang từng bước phát triển. Tổng thu ngân 
sách nhà nước quận luỹ kế 04 tháng đạt 36% 
kế hoạch thành phố (đứng thứ 2 khối quận, 
huyện) và 31% kế hoạch quận, trong đó, thuế 
ngoài quốc doanh tăng 32% so với cùng kỳ. 
Hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực chợ 
Sắt đảm bảo không phải tổ chức cưỡng chế; 
tập trung giải ngân vốn đấu tư công. Duy trì 
đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự 
đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn 
minh đô thị. Tích cực triển khai các nhiệm vụ 
về chuyển đổi số, cải cách hành chính. Công 
tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có 
hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội được giữ vững.

Với những nội dung rất quan trọng, đại 
biểu HĐND quận đã nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng 
góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng 
thắn đảm bảo sự thống nhất, chất lượng các 
nội dung trình tại kỳ họp.

Ban biên tập
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LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5/2022; 
SƠ KẾT 06 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 500-QĐ/QU VÀ 

04 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1825-QĐ/QU 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY

Sáng 19/5, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức 
Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại quận 

cho các đồng chí đảng viên đợt 19/5/2022. 
Dự buổi Lễ có các đồng chí: Phạm Văn 
Đoan- Phó Bí thư TT Quận uỷ, Chủ tịch 
HĐND quận; Nguyễn Minh Tuấn- Phó 
Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận 
cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường 
vụ Quận uỷ.

Đợt này, Quận ủy trao tặng Huy hiệu 
Đảng cho 76 đồng chí, trong đó: trao tặng 
huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho 1 đồng chí, 
trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho 4 
đồng chí, 55 năm tuổi đảng cho 26 đồng chí, 
50 năm tuổi đảng cho 5 đồng chí, 45 năm 
tuổi đảng cho 7 đồng chí, 40 năm tuổi đảng 
cho 23 đồng chí, 30 năm tuổi đảng cho 10 
đồng chí.

Phát biểu tại buổi trao tặng Huy hiệu 
Đảng, lãnh đạo Quận ủy Hồng Bàng chúc 
sức khỏe tới các đồng chí được trao tặng Huy 
hiệu Đảng và mong các đồng chí được trao 
tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục nêu gương, giữ 
gìn, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất 
đạo đức lối sống, gương mẫu trong công tác 
và cuộc sống, tiếp tục đóng góp công sức, trí 
tuệ vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
của địa phương.

Cũng tại buổi Lễ, Quận ủy tổ chức Hội 
nghị sơ kết 6 năm thực hiện Quyết định 500-
QĐ/QU ngày 18/5/2016 của Ban Thường 
vụ Quận ủy ban hành tiêu chí làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về “Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói 

đi đôi với làm” và sơ kết 4 năm thực hiện 
Quyết định 1825-QĐ/QU của Ban Thường 
vụ Quận ủy về thực hiện trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ 
quận Hồng Bàng.

Xác định việc quán triệt, triển khai thực 
hiện Quyết định 500-QĐ/QU của Ban 
Thường vụ Quận ủy ban hành tiêu chí làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về 
“Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi 
đôi với làm” là nhiệm vụ quan trọng, bám 
sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 
ương, Thành ủy, Quận ủy và các cấp ủy đã 
kịp thời triển khai thực hiện với những nội 
dung cụ thể, phù hợp, nghiêm túc tới 100% 
tổ chức cơ sở đảng. Từng bước tạo chuyển 
biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác 
và tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác trong 
cơ quan, đơn vị. Xây dựng hình ảnh người 
cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm, 
có năng lực công tác, sâu sát với thực tiễn.

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận 
thức và hành động trong việc đẩy mạnh thực 
hiện Quyết định 500-QĐ/QU, trong thời gian 
tới, Quận ủy đề nghị các chi, đảng bộ tiếp tục 
thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp 
tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho các 
cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là những người 
đứng đầu về sự cần thiết, tầm quan trọng của 
tiêu chí làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh về “Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, 
nói đi đôi với làm”; gắn việc thực hiện tiêu 
chí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về “Gương mẫu, cầu thị, trách 
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nhiệm, nói đi đôi với làm” với việc triển 
khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị, các phong trào thi đua của các ngành, các 
cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
việc triển khai thực hiện tiêu chí làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
bằng việc kiểm tra thường xuyên và kiểm 
tra đột xuất; khen thưởng, động viên kịp thời 
những nơi làm tốt, có chất lượng, hiệu quả 
bằng nhiều hình thức, tạo lan tỏa trong cộng 
đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền, 
phổ biến gương người tốt, việc tốt, những 
mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả 
để nhân rộng, với phương châm “lấy cái 
đẹp dẹp cái xấu”; “lấy ánh sáng đẩy lùi 
bóng tối”...

Qua 4 năm triển khai thực hiện Quyết định 
1825-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy 
về thực hiện trách nhiệm nêu gương đã có 
nhiều chuyển biến khá rõ nét. Đa số cán bộ, 
đảng viên, cấp ủy viên các cấp, nhất là người 
đứng đầu có nhận thức sâu sắc và có chuyển 
biến tích cực trong việc nêu gương. Các 
cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị 
đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, 
quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định 
nêu gương của Trung ương, Thành ủy, đặc 
biệt là của Quận ủy đến cán bộ, đảng viên. 
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
Quy định được chỉ đạo và thực hiện thường 
xuyên. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ 
quận đã quan tâm xây dựng kế hoạch, tự rèn 
luyện, phấn đấu, gương mẫu trong công tác, 
học tập, sinh hoạt. Qua tổ chức thực hiện 
đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên 
trong quận giữ vững lập trường tư tưởng 
chính trị, tích cực nêu gương về đạo đức, 
lối sống, lề lối tác phong làm việc, ý thức 
đấu tranh tự phê bình và phê bình được nâng 
lên; ý thức tổ chức kỷ luật được thực hiện 

nghiêm túc; tăng cường trách nhiệm của cán 
bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ; thái 
độ phục vụ nhân dân có nhiều cải thiện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm 
Văn Đoan- Phó Bí thư TT Quận uỷ, Chủ tịch 
HĐND quận nhấn mạnh: Các cấp uỷ, chính 
quyền từ quận đến cơ sở tiếp tục tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, công tác 
quản lý cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo 
dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên giữ 
vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây 
dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng 
bộ quận. Phát huy vai trò, trách nhiệm của 
cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 
trong việc nêu gương, trong thực hiện chức 
trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới, 
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú 
ý bổ sung nội dung đánh giá việc thực hiện 
trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong 
sinh hoạt định kỳ hằng tháng; nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chuyên đề theo hướng mở 
rộng dân chủ, trao đổi, thảo luận những vấn 
đề liên quan đến tư tưởng chính trị, phẩm 
chất, đạo đức, lối sống của đảng viên. Tập 
trung chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định 
nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là 
cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy các cấp, 
chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng 
viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục chỉ 
đạo xây dựng các mô hình mới, cách làm 
hay; chú trọng nhân rộng, biểu dương những 
điển hình tiên tiến...

Ban biên tập
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HỘI THI THIẾU NHI TUYÊN TRUYỀN, KỂ CHUYỆN SÁCH BÁO 
QUẬN HỒNG BÀNG NĂM 2022

Sáng 25-5, tại Trường tiểu học Đinh Tiên 
Hoàng, quận Hồng Bàng tổ chức Hội thi 

thiếu nhi Hồng Bàng tuyên truyền, kể chuyện 
theo sách báo năm 2022 với chủ đề: “Kể chuyện 
gương sáng anh hùng nhỏ tuổi”. Đây là hoạt 
động điểm nhấn của quận phối hợp với Sở 
GD&ĐT thành phố, Sở VH-TT thành phố và 
Hội Khuyến học thành phố tổ chức phát động 
cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, hội thi vẽ tranh, 
tuyên truyền, kể chuyện theo sách báo năm 2022 
trên địa bàn quận.

Trong những năm qua, quận luôn chủ động, 
tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành thành 
phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo sân 
chơi bổ ích, tổ chức ngày hội đua tài cho các em 
thiếu nhi có cơ hội thể hiện năng khiếu sáng tạo, 
từng bước rèn luyện nhân cách bản thân.

Hội thi thiếu nhi Hồng Bàng tuyên truyền, kể 
chuyện theo sách báo năm 2022 với chủ đề: “Kể 
chuyện gương sáng anh hùng nhỏ tuổi” được 
triển khai từ vòng cơ sở trong tất cả các trường 
tiểu học của quận. Kết quả cuộc thi cấp trường, 
với trên 200 lượt câu chuyện được kể với sự hồn 
nhiên và trong sáng, với chất giọng truyền cảm 
các em đã mang đến Hội thi những câu chuyện, 
những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi quả cảm 
của dân tộc ta qua các thời kỳ lịch sử. Ban tổ 
chức đã lựa chọn được 09 câu chuyện kể xuất 
sắc đến từ 9 trường Tiểu học thuộc quận tham 
gia Hội thi cấp quận.

 Có thể nói, các tiết mục tham gia dự thi đều 
được đầu tư dàn dựng công phu, học sinh tham 
gia thi luyện tập và thể hiện một cách rất xuất 
sắc chủ đề tiết mục của mình. Nét mới trong hội 
thi năm nay là nhiều tiết mục có đông các bạn 
nhỏ tham gia, thể hiện câu chuyện bằng những 
hoạt cảnh sân khấu sinh động, nêu bật được chủ 
đề, nội dung, thông điệp cần chuyển tải của câu 
chuyện được kể. Trong đó, điền hình là các tiết 
mục như: Tiết mục dự thi “Hương thơm đồng 
nội” của Trường tiểu học Ngô Gia Tự; tiết mục 
“Gương sáng Bùi Thu Nội” của Trường tiểu 

học Nguyễn Tri Phương; tiết mục “Gương sáng 
Phạm Ngọc Đa” của Trường tiểu học Quán 
Toan; tiết mục “Vừ A Dính” của Trường tiểu 
học Đinh Tiên Hoàng… đã giành được sự tán 
thưởng, tình cảm tốt đẹp của đông đảo khán giả, 
được Ban giám khảo hội thi đánh giá cao.

Kết thúc Hội thi, với những câu chuyện đầy 
cảm xúc của các em học sinh, Ban tổ chức hội 
thi đã trao 01 giải xuất sắc (đội thi Trường tiểu 
học Nguyễn Tri Phương), 03 giải nhất (Trường 
tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Huệ, Quán 
Toan) và 05 giải nhì (Trường tiểu học Ngô Gia 
Tự, Bạch Đằng, Trần Văn Ơn, Nguyễn Trãi, 
Hùng Vương).

Hội thi thiếu nhi Hồng Bàng tuyên truyền, 
kể chuyện theo sách báo năm 2022 với chủ đề: 
“Kể chuyện gương sáng anh hùng nhỏ tuổi” 
được đánh giá là dịp để khuyến khích các em 
thiếu nhi sưu tầm, kể chuyện về gương sáng của 
những anh hùng nhỏ tuổi của quê hương, đất 
nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Từ 
đó khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, nhằm 
giúp các em học sinh yêu thích và am hiểu sâu 
hơn về lịch sử cũng như truyền thống của dân 
tộc, giúp các em phấn đấu, rèn luyện trở thành 
con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác 
Hồ. Thông qua tổ chức hội thi cũng giúp khích 
lệ tinh thần ham đọc sách báo, khuyến khích tìm 
tòi, khám phá sách báo trong học sinh tiểu học, 
để các em làm quen và ý thức được tầm quan 
trọng của hệ thống thư viện sách báo, vai trò của 
sách báo trong quá trình học tập.

Ban tổ chức hội thi cũng hy vọng sau hội 
thi, mỗi em học sinh sẽ là một “đại sứ văn hóa 
đọc”, thúc đẩy văn hóa đọc trong mỗi người từ 
tuổi thiếu nhi, hình thành kỹ năng đọc sách, góp 
phẩn phát triển văn hóa đọc trong nhà trường 
nói riêng và nâng cao tri thức trong cộng đồng 
xã hội nói chung.

Phòng Văn hóa- Thông tin quận
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QUẬN HỒNG BÀNG GIỚI THIỆU VÀ TIẾP NHẬN CUỐN SÁCH 
“ XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ THÀNH PHỐ THÔNG MINH”

Chiều ngày 26-5, Quận ủy Hồng Bàng 
tổ chức hội nghị giới thiệu và tiếp nhận 

cuốn sách “Xây dựng và quản trị thành 
phố thông minh” do Thượng tướng PGS.
TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên 
TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, 
Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận 
Trung ương làm chủ biên. Dự hội nghị có 
Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, 
nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ 
trưởng Bộ Công an, Phó chủ tịch chuyên 
trách Hội đồng lý luận Trung ương tác giả 
cuốn sách. Cùng dự có các đồng chí: Phạm 
Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan 
thành phố; Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó 
giám đốc CATP; Phạm Văn Đoan, Phó Bí 
thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND 
quận Hồng Bàng; Nguyễn Minh Tuấn, Chủ 
tịch UBND quận Hồng Bàng.

Cuốn sách “Xây dựng và quản trị thành 
phố thông mình" bảo đảm các chỉ số an 
ninh, an sinh, an toàn trong cách mạng công 
nghiệp 4.0 do Thượng tướng PGS.TS Nguyễn 
Văn Thành làm chủ biên, thạc sỹ Đỗ Quang 
Hưng đồng tác giả được Nhà xuất bản Chính 
trị quốc gia sự thật ấn hành lần đầu tiên vào 
năm 2018, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, 
giới thiệu tại Mỹ, Israel, Australia.. và nhiều 
nơi trên thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng 
PGS.TS Nguyễn Văn Thành đã chia sẻ góc 
tiếp cận, giới thiệu những nội dung cốt lõi 
của công trình nghiên cứu, trong đó đề cập 
đến kết quả nghiên cứu, khảo sát, đánh giá 
của các đồng nghiệp trên thế giới và kết quả 
triển khai xây dựng thành phố thông minh 
tại Việt Nam.

Với góc nhìn từ phía an ninh, việc sử 
dụng công nghệ để xây dựng, phát triển 
và quản trị thành phố thông minh cũng sẽ 
mang đến thách thức an ninh phi truyền 
thống, an ninh mạng… Vì vậy, những yêu 
cầu đảm bảo an ninh, an toàn là thông tin rất 
hữu ích đối với các cấp chính quyền, thành 
phố, các chuyên gia công nghệ… Thượng 
tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành kỳ vọng, 
cuốn sách sẽ góp phần định hướng và xác 
lập phương pháp tiếp cận để các thành phố, 
đô thị có được phương hướng rõ hơn trong 
lộ trình đầu tư xây dựng và phát triển thành 
phố thông minh phục vụ cộng đồng. 

Thế Khoa- báo ANHP



ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

12

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG QUẬN

LÃNH ĐẠO QUẬN THĂM, TẶNG QUÀ THIẾU NHI 
NHÂN DỊP QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2022, các 
đồng chí lãnh đạo Quận ủy- HĐND- UBND- 
UBMTTQ Việt Nam quận, các phòng, ban của 
quận có liên quan đã tổ chức 04  đoàn, thăm 
tặng quà các cháu thiếu nhi tại các trường 
mẫu giáo, mầm non trên địa bàn quận.

Đoàn do đồng chí Lê Ngọc Trữ- 
UVBTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy 

cùng lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo, 
LĐLĐ quận, Văn phòng quận đã về thăm, 
tặng quà các cháu thiếu nhi trường Mầm non 
Bạch Đằng và mầm non Sở Dầu. Trong thời 
gian qua, trường mầm non Bạch Đằng và Sở 
Dầu luôn luôn nhận được sự quan tâm của 
lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền phường 
Sở Dầu. Các cháu được đón nhận sự chăm 
sóc của gia đình, được nhà trường giáo dục 
và được sự chăm lo của toàn xã hội.

Chúc mừng các em nhân dịp Quốc tế thiếu 
nhi, đồng chí Bí thư Quận ủy mong rằng, các 
em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, 
tích cực rèn luyện, tu dưỡng, vâng lời ông 
bà, cha mẹ, biết giúp đỡ gia đình những công 
việc vừa với sức mình. Đồng chí cũng mong 
cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn 
thể địa phương và mỗi gia đình, tiếp tục quan 
tâm, chăm lo các em, trang bị thêm cho các 
em kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn 
thương tích để các em có cuộc sống an toàn, 
lành mạnh.

Đoàn do đồng chí Phạm Văn Đoan- 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, 

Chủ tịch HĐND quận đã thăm, tặng quà chúc 
mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 tại trường 
Mầm non 1- phường Minh Khai. Tại đây, 
Nhà trường báo cáo việc thực hiện “Đề án 
Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em 
trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng 
đồng giai đoạn 2018 - 2025”.

Ghi nhận những kết quả đạt được, đồng 
chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch 

HĐND quận mong rằng, trong thời gian tới, 
địa phương và Nhà trường tiếp tục dành sự 
quan tâm, chăm lo tới trẻ em, tạo điều kiện tốt 
nhất để các em được lớn lên trong môi trường 
an toàn, lành mạnh, được phát triển toàn diện, 
trở thành những công dân có ích cho gia đình 
và xã hội.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – 
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND 

quận, cùng lãnh đạo các ngành đã về thăm 
và trao quà Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các 
em thiếu niên, nhi đồng tại trường Mầm non 
Hoàng Văn Thụ và trường Mầm non Quang 
Trung, phường Hoàng Văn Thụ. Tới thăm 
tặng quà tại đây, đồng chí Phó Bí thư trực 
Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã ân cần 
thăm hỏi, tặng quà chúc mừng cô và trò Nhà 
trường, mong các cháu luôn chăm ngoan, vui 
tươi, mạnh khỏe. Đồng thời, đồng chí mong 
cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt 
công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em 
trong thời gian tới.

Đoàn do đồng chí Đỗ Việt Hưng - 
UVBTV Quận ủy, Phó Chủ tịch TT 

UBND quận, cùng lãnh đạo các ngành đã tới 
thăm và tặng quà trường Mầm non Quán Toan 
và trường Mầm non Hùng Vương. Tại đây, 
đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND quận chúc 
các cháu học sinh luôn mạnh khỏe, ngoan, 
học giỏi, là niềm tự hào của ông bà, cha mẹ, 
là cháu ngoan Bác Hồ; chúc các cháu đón Tết 
thiếu nhi 1/6/2021 vui vẻ, đầm ấm, an toàn.

Việc thăm, tặng quà cho trẻ em nhân dịp 
Tết thiếu nhi 01/6 nhằm thể hiện sự quan tâm, 
trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền quận 
Hồng Bàng đối với công tác bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện giúp các 
em được sống, học tập trong môi trường giáo 
dục an toàn, lành mạnh…/.

Ban Biên tập
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BIỂU TƯỢNG PHỒN VINH MỚI CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Theo nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ 
Chính trị về xây dựng và phát triển TP 
Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045, TP Hải Phòng sẽ trở thành 
TP đi đầu cả nước về công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa, là động lực phát triển của 
vùng Bắc Bộ và cả nước, ngang tầm với 
các thành phố tiêu biểu ở châu Á. Để đạt 
được mục tiêu đó, TP Hải Phòng coi hiện 
đại hóa đô thị là một trong những giải 
pháp đột phá. Trong năm 2022, Thành 
phố Hải Phòng dự kiến triển khai 26 
công trình trọng điểm để cải thiện hạ 
tầng, tạo sức bật thu hút đầu tư. Dự án 
chỉnh trang khu vực chợ Sắt là một trong 
hai công trình trọng điểm phát triển 
trung tâm thương mại của Thành phố.

Chợ Sắt là một địa điểm quan trọng đã 
đi vào tiềm thức người Hải Phòng. 

Công trình được xây dựng vào thế kỷ 19, 
dưới thời Pháp thuộc. Chợ Sắt nằm ở vị 
trí đắc địa, sát sông Tam Bạc, trên tuyến 
đường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP 
Hải Phòng. Nơi đây từng là trái tim thương 
mại của TP Hải Phòng và vùng Đồng bằng 
Bắc Bộ. Nhờ địa thế thuận lợi (ngay sát 
sông Tam Bạc, đường Quang Trung) lại có 
lợi thế bên tuyến đường thủy từ Hải Phòng 
đi các tỉnh nên dưới thời Pháp thuộc chợ 
Sắt từng là nơi rất sầm uất, đầu mối buôn 
bán chính từ Nam Định lên hoặc Quảng 
Yên (Quảng Ninh) xuống.

Sang thời bao cấp, chợ Sắt lần nữa được 
xây dựng lại toàn bộ nhân kỷ niệm 30 năm 
Hải Phòng giải phóng (1985). Chợ Sắt chở 
thành chợ nổi tiếng, bán hàng cho cả miền 
Bắc. Đến tháng 5/1992, chợ Sắt được xây 
dựng thành một trung tâm thương mại, 

dịch vụ 5 tầng, trở thành công trình liên 
doanh đầu tiên của Hải Phòng với nước 
ngoài (Quảng Tây, Trung Quốc), tổng vốn 
đầu tư 7 triệu USD. Tuy nhiên, sự tác động 
của cơ chế thời mở cửa và một số nguyên 
nhân khác đã khiến chợ Sắt ngày càng mất 
đi vị thế của mình. Các tiểu thương làm ăn 
thua lỗ chỉ sau ít năm. Chợ Sắt hiện nay chỉ 
còn tầng 1 là còn những hộ kinh doanh các 
thiết bị dân dụng, điện tử và đồ cũ. Tầng 
2 được một số hộ thuê, còn các tầng trên 
bỏ hoang.

Phải chứng kiến cảnh này suốt nhiều 
năm qua, người dân Thành phố Cảng 
không khỏi xót xa, tiếc nuối. Chính vì vậy, 
lãnh đạo Thành phố quyết tâm đưa Chợ 
Sắt trở lại vị thế của mình trong một hình 
hài, diện mạo mới phù hợp với hiện nay và 
xu thế mới của thời đại. Sau quá trình thẩm 
định nghiêm túc, Công ty CP May - Diêm 
Sài Gòn đã được Thành phố tin tưởng lựa 
chọn là chủ đầu tư 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 với tổng 
vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Thấu hiểu 
sâu sắc ý nghĩa của Chợ Sắt trong đời sống 
kinh tế, xã hội, văn hóa của Hải Phòng, 
Công ty CP May - Diêm Sài Gòn đã tổ chức 
cuộc thi để lựa chọn phương án kiến trúc 
xứng tầm. Hội đồng chấm thi quy tụ nhiều 
chuyên gia có tiếng trong ngành kiến trúc. 
Cuộc thi thu hút nhiều đơn vị trên thế giới 
tham dự. Sau nhiều vòng tuyển chọn, bản 
thiết kế “Nơi gặp gỡ của các dòng sông” 
của nhóm tác giả đến từ HBA (Singapore) 
đã được lựa chọn. Đây là phương án thể 
hiện được xuất sắc nhất việc đề cao nét 
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bản địa trong thiết kế. Kiến trúc công trình 
được lấy ý tưởng từ chính vị thế địa lý, 
từ đặc điểm giao thương của đất và người 
thành phố cảng Hải Phòng.

Các kiến trúc sư của HBA - đơn vị thiết 
kế nổi danh đến từ Singapore - đã nhận ra 
điểm chung giữa thành phố Hải Phòng và 
Chợ Sắt đều bắt đầu ở điểm hội tụ của cả 
dòng sông và dòng người. Chính vì vậy, họ 
mang đến giải pháp thiết kế lấy cảm hứng 
từ những “dòng chảy” mang đến sự thịnh 
vượng, đáp ứng được các yêu cầu về thẩm 
mỹ, bền vững và hài hòa với quần thể kiến 
trúc xung quanh. Hai tòa tháp cao 40 tầng 
của tổ hợp dự án được chú trọng thiết kế 
để tăng tính nhận diện qua hình khối công 
trình độc đáo. Theo kiến trúc sư của HBA, 
sự uốn lượn của khối đế mô phỏng những 
dòng chảy được định hình bởi các luồng 
đi bộ từ khu vực lân cận. Nơi gặp gỡ cuối 
cùng của các dòng chảy là quảng trường 
trung tâm giữa hai tòa tháp. Ở đó, hiệu ứng 
nước, ánh sáng là điểm nhấn. Cảm giác 
chuyển động về không gian theo hướng 
các dòng chảy vào phía trong sẽ thu hút 
khách khám phá, trải nghiệm.

Phương án kiến trúc mặt ngoài được lấy 
cảm hứng từ các lưới giao thông quy hoạch 
vuông vắn từ thời thuộc địa, hòa quyện với 
các đường cong mềm mại của dòng sông 
trong thành phố. Các đường cong được xử 
lý khéo léo và khi được thắp sáng hứa hẹn 
tạo nên dòng sông ánh sáng trên nền trời 
đêm Hải Phòng.

Phần mái của tòa tháp khiến người người 
ta liên tưởng tới một vườn treo Babylon 
hiện đại với những tầng khối xanh mát 
bóng cây, với thác nước và bể bơi vô cực. 
Các kiến trúc sư của HBA cũng nghiên 
cứu kỹ sự thay đổi thời tiết của thành phố 

Hải Phòng, luồng gió và hướng của khu 
đất để thiết kế nên một công trình xanh, 
bền vững. Các khối nhà trong tổ hợp dự 
án 5 sao được sắp xếp khéo léo để hạn chế 
tối đa việc tiếp xúc với hướng Tây. Luồng 
gió tự nhiên đến từ phía Bắc và phía Đông 
thành phố Cảng cũng được tận dụng tối đa 
trong thiết kế các khe thông gió tự nhiên. 

Khoảng không gian trung tâm, nơi đón 
nhận dòng người đi bộ vô cùng mát mẻ 
nhờ các tháp xung quanh che kín. Điều 
này giúp quảng trường trung tâm luôn có 
nhiệt độ dễ chịu, khuyến khích mọi người 
sử dụng không gian ngoài trời quanh năm. 

Các chuyên gia đánh giá, trên tổng mặt 
bằng, đơn vị tư vấn đã khéo léo kết nối 
các tuyến phố cũ và mới, tạo ra hướng mở 
cho công trình. Thiết kế của HBA toát lên 
vẻ độc đáo, thể hiện tính đúng đắn trong 
việc tạo ra một biểu tượng đặc sắc cho Hải 
Phòng. 

Tổ hợp Trung tâm Thương mại Chợ Sắt 
được kỳ vọng tái hiện một dòng chảy thịnh 
vượng cho khu vực, trở thành trung tâm 
mua sắm, giải trí năng động, thu hút khách 
du lịch muôn phương, từ đó góp phần vào 
sự phát triển kinh tế -xã hội. Đứng trước 
những cơ hội bứt phá, Thành phố Hải 
Phòng đang chủ động phát huy mạnh mẽ 
các yếu tố nội sinh và việc triển khai xây 
dựng Tổ hợp Trung tâm Thương mại Chợ 
Sắt sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, 
du lịch địa phương cất cánh, trở thành biểu 
tượng phồn vinh trong giai đoạn mới của 
Thành phố Cảng.

Ban Biên tập
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TUYÊN GIÁO LÀ LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT TRONG THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT 35- NQ/TW

Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm lịch 
sử, nhất là ở những thời khắc có tính bước 
ngoặt, thì tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh 
phải được tiến hành đồng thời, đảm bảo sự 
“gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, xây là 
cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả.

Những năm qua, căn cứ vào yêu cầu 
thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của cách 

mạng Việt Nam, vào Cương lĩnh của Đảng, 
cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch (tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh) được 
chú trọng và đẩy mạnh theo tinh thầnNghị 
quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 
XII ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình 
hình mới” (Nghị quyết 35- NQ/TW). Đây là 
nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và 
lâu dài; không chỉ là công việc của các cơ quan 
Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính 
trị, đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Có thể nói rằng, từ sau sự sụp đổ của chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước 
Đông Âu, các thế lực thù địch, phản động 
ngày càng gia tăng các hoạt động chống phá 
nhằm phủ định chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nhất là 
xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
để thông qua đó đòi xóa bỏ vai trò cầm quyền/
độc quền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa 
đảng đối lập… Vì thế, công tác bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái thù địch ngày càng trở 
nên khó khăn và phức tạp hơn. Và cũng vì 
thế, việc quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của 

công tác tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh nói 
chung; việc tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW đề ra nói 
riêng càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn.

Lợi dụng những diễn biến phức tạp, khó 
lường của tình hình quốc tế, khu vực và trong 
nước, các thế lực thù địch tăng cường các 
hoạt động tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, 
chống phá, phủ định và đòi xóa bỏ chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngấm 
ngầm truyền bá tư tưởng đi ngược lại với chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhằm chuyển 
hóa thể chế chính trị ở Việt Nam…

Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, hơn 
92 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng 
sản Việt Nam luôn coi trọng công tác “bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, 
Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo 
vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 
nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; 
giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát 
triển đất nước” gắn liền với việc chủ động và 
kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm 
sai trái, thù địch. Đặc biệt, đáp ứng yêu cầu 
của tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong 
bối cảnh toàn cầu hóa, Nghị quyết 35- NQ/
TW đã khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng và đấu tranh, phản bác có hiệu quả 
các quan điểm sai trái, thù địch là một nội 
dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng luôn 
trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, 
tổ chức và đạo đức.
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GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - 
bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng, trận 
tuyến tuyên truyền/bảo vệ và đấu tranh theo 
Nghị quyết số 35-NQ/TW được xác định là 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân; trong đó, lực lượng 
Tuyên giáo các cấp là nòng cốt. Tại mỗi cấp 
ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội 
các cấp; tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn 
vị, trước hết là người đứng đầu và với mỗi 
cán bộ, đảng viên, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng phải được phải quán triệt 
thường xuyên, trở thành công việc tự giác, chủ 
động, kịp thời, nhằm ngăn chặn và làm thất 
bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, 
phản động, cơ hội chính trị.   

Nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW cũng 
cho thấy mối quan hệ biện chứng giữa bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với đấu tra-
nh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 
Do đó, trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm 
lịch sử, nhất là ở những thời khắc có tính bước 
ngoặt, thì tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh 
phải được tiến hành đồng thời, đảm bảo sự 
“gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, xây là cơ 
bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả», trong 
đó, xây là tuyên truyền, bảo vệ và chống là 
đấu tranh, để kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đồng thời, 
hoạch định, không ngừng bổ sung, phát triển 
đường lối đổi mới và tiếp tục thực hiện Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển 
năm 2011).

Lực lượng Tuyên giáo các cấp có vai trò 
quan trọng, kết hợp giữa nhiệm vụ trước mắt 
và nhiệm vụ lâu dài để đi tiên phong trong 
công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 
Việc thực thi nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ 
và đấu tranh của toàn  Đảng, của cả hệ thống 
chính trị chính là nhằm tiếp tục làm cho toàn 

Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày 
càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung 
cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng 
tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây 
dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... Đồng 
thời, thông qua tuyên truyền, bảo vệ và đấu 
tranh để nhận diện đúng, kịp thời; để nâng cao 
khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng 
viên, các tầng lớp nhân dân trước âm mưu, thủ 
đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, 
của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị.

Trong thực thi nhiệm vụ tuyên truyền, bảo 
vệ và đấu tranh, một mặt phải tăng cường công 
tác quản lý nhà nước về internet, truyền thông, 
báo chí và mạng xã hội gắn liền với việc bổ 
sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật 
về quản lý các hoạt động trên không gian 
mạng để làm căn cứ cảnh báo, răn đe và xử lý 
các trường hợp vi phạm. Mặt khác, chú trọng 
việc đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình 
thức để tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh theo 
nhiều tầng, nhiều nấc, nhiều cấp độ, phù hợp 
từng đối tượng, từng lĩnh vực, từng thời điểm. 
Đồng thời, nâng cao khả năng dự báo, nắm bắt 
tình hình (kịp thời nhận diện các thông tin xấu, 
độc, xuyên tạc…) và chủ động, kết hợp tuyên 
truyền, bảo vệ, đấu tranh bằng hình thức trực 
diện và gián tiếp, với nhiều hình thức, nhiều 
cấp độ theo một sự lãnh đạo, chỉ đạo thống 
nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương, 
để kịp thời phát hiện, tẩy chay và không tiếp 
tay cho kẻ cơ hội lan truyền thông tin xấu, 
nhất là trên không gian mạng.

Ban Chỉ đạo 35 quận
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TẬP THỂ CƠ KHÍ I- CHI BỘ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HỒNG AN, 
TÍCH CỰC THI ĐUA CÓ NHIỀU SÁNG KIẾN TRONG SẢN XUẤT

Tổ cơ khí I là tổ sản xuất chính trong 
Công ty TNHH Thiết bị Hồng An, 

thành lập từ năm 1997 gồm có 9 công nhân 
chuyên sản xuất về máy móc, thiết bị công 
nghiệp. Là tổ cơ khí gắn bó với công ty ngay 
từ những ngày đầu mới thành lập, những 
công nhân đã trải qua nhiều khó khăn, vất 
vả bằng sự nỗ lực, lao động không ngừng 
để từng bước đưa Công ty ổn định và phát 
triển. Ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chi Minh” được triển khai thực hiện sâu 
rộng trên địa bàn quận Hồng Bàng, Tổ cơ 
khí I- Nhà máy cơ khí Hồng An đã nghiên 
cứu vận dụng vào tình hình thực tế, đăng ký 
cam kết thực hiện, xác định rõ những việc 
cần phấn đấu học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh và xem đây là việc 
làm thường xuyên để chủ động tu dưỡng, 
rèn luyện trong công tác và trong đời sống 
hàng ngày, coi đó là mức thi đua của đơn vị.

Để việc học tập và làm theo Bác có hiệu 
quả, thiết thực, tổ Cơ khí I đã chọn những 
việc làm cụ thể, như nâng cao ý thức tổ 
chức kỷ luật, xây dựng tinh thần đoàn kết… 
Với đặc thù là đơn vị sản xuất kinh doanh, 
thường xuyên làm việc với các loại thiết bị 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, 
và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hồng Bàng đã ra sức thực hiện các phong 
trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, coi đây 
là nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế- xã hội. Trong những năm qua, 
Quận ủy Hồng Bàng đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu 
xuất sắc. Một trong số những tập thể tiêu biểu ấy là tổ Cơ khí I- Công ty TNHH Hồng 
An, nơi tích cực thi đua có nhiều sáng kiến trong sản xuất. 

máy móc nên yếu tố chấp hành kỷ luật lao 
động được coi trọng. Đơn vị đã xây dựng 
mô hình “3 xây, 3 chống”, đó là: xây dựng 
tinh thần trách nhiệm làm việc khoa học, nói 
đi đôi với làm; xây dựng ý thức chấp hành, 
nội quy, kỷ luật; xây dựng tinh thần làm 
việc hăng say, đoàn kết và chống tư tưởng 
làm việc qua loa, thiếu trách nhiệm; chống 
lãng phí vật tư; chống tai nạn xảy ra. Nhờ 
luôn tích cực tu dưỡng phẩm chất đạo đức, 
rèn luyện tác phong, học tập nâng cao trình 
độ làm chủ phương tiện máy móc, thiết bị, 
không ngừng nâng cao năng suất lao động, 
tổ luôn giữ vững mức tăng trưởng hàng năm 
từ 15% trở lên. Đây cũng là nơi có nhiều 
sáng kiến trong lao động, sáng tạo ra nhiều 
máy móc, thiết bị giúp thay thế nhiều mặt 
hàng nhập khẩu, đem lại hiệu quả kinh tế 
cao, như: quạt gió công nghiệp, bơm công 
nghiệp, máy phát điện, xuồng công tác, bình 
bồn chứa khí, máy xây dựng… Cùng với 
tập thể Công ty, tổ Cơ khí I là luôn dẫn đầu 
trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch 
của đơn vị... 

Đặc biệt, tổ đã áp dụng hệ thống quản lý 
chấp lượng ISO 9001:2008 giúp hoàn thiện 
các sản phẩm, cạnh tranh với hàng ngoại nhập. 

(Xem Tiếp trang 19)
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THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2022 
TẬP TRUNG HƯỚNG VỀ CƠ SỞ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tháng 5, cùng với các sự kiện chính trị 
quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước 

và thành phố, tháng 5 còn trở nên vô cùng đặc 
biệt kể từ năm 2012. Theo đó, tại Kết luận 
số 77-TB/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí 
thư TW Đảng đồng ý chủ trương lấy tháng 5 
hằng năm là "Tháng Công nhân". Với chủ đề: 
“Công nhân Hải Phòng Tiên phong, sáng tạo, 
trách nhiệm, an toàn, thích ứng”; với phương 
châm hướng về cơ sở, Tháng Công nhân năm 
2022 đã được các cấp công đoàn quận Hồng 
Bàng phát động, tổ chức nhiều hoạt động 
ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng 
trong đội ngũ CNVCLĐ toàn quận.

Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao 
động thành phố và Quận ủy Hồng Bàng, 
cùng sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động quận đã 
sớm triển khai kế hoạch đến các CĐCS với 
các nhóm chỉ tiêu cụ thể gắn với chương trình 
công tác công đoàn năm 2022, trong đó tập 
trung các nội dung: Một là, các cấp công đoàn 
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày 
lễ lớn trong tháng 5, các chủ trương chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng 
tâm tuyên truyền về pháp luật lao động như: 
Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công 
đoàn đặc biệt là các chính sách mới đến đội 
ngũ CNVCLĐ (Quyết định 08/2022/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/3/2022 về 
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ,..). 
Liên đoàn Lao động quận đổi mới công tác 
tuyên truyền thông qua tổ chức Gameshow 
với chủ đề  “Chúng tôi là cán bộ, đoàn viên, 
CNVCLĐ” tuyên truyền, tìm hiểu kiến thức 
pháp luật, công đoàn, truyền thống và văn 
hóa thành phố và quận Hồng Bàng,... thu hút 
hơn 120 người tham gia. Hai là, tăng cường  
nắm bắt tình hình đời sống, việc làm đồng 
thời tặng quà CNVCLĐ khó khăn tại một 
số đơn vị, doanh nghiệp khó khăn do dịch 

Covid-19 với tổng số trợ cấp, quà tặng trong 
Tháng Công nhân 2022 là 85 suất với tổng 
số tiền là 47,5 triệu đồng. Người lao động tại 
các đơn vị, doanh nghiệp cơ bản có đủ việc 
làm, thu nhập ổn định với mức lượng khoảng 
6,5-7triệu động/người/tháng, các chế độ theo 
quy định được thực hiện tốt. Ba là, chỉ đạo các 
công đoàn cơ sở tăng cường công tác xây dựng 
Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng bồi 
dưỡng kết nạp. Liên đoàn Lao động quận phối 
hợp tổ chức 01 lớp nhận thức về Đảng cho 79 
quần chúng ưu tú, trong đó có 27 đoàn viên, 
công nhân, lao động tại các doanh nghiệp năm 
2022. Bốn là, tiếp tục tuyên truyền thực hiện 
Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 
của Thành ủy của Ban thường vụ Thành ủy 
về “Xây dựng củng cố và phát triển tổ chức 
Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh 
nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự 
nghiệp ngoài công lập”, Liên đoàn Lao động 
quận thành lập 01 công đoàn cơ sở, phát triển 
20 đoàn viên. Đến nay, LĐLĐ quận thành lập 
được 04/13 CĐCS = 31% kế hoạch. Năm là, 
triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong 
trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động Sáng 
tạo”; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong 
đoàn viên, CNVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp; phong trào “Công nhân, viên 
chức, lao động vượt khó, sáng tạo, quyết tâm 
chiến thắng đại dịch Covid-19”. Theo đó, 
CNVCLĐ quận hoàn thiện và đăng ký trên 
200 sáng kiến với Tổng Liên đoàn; Liên đoàn 
Lao động quận tổ chức Hội nghị biểu dương 58 
Lao động giỏi các cấp và 08 cá nhân đạt bằng 
lao động sáng tạo năm 2021. Sáu là, tổ chức 
các hoạt động chăm lo cho đoàn viên thông 
qua chương trình khám, tư vấn sức khỏe cho 
61 cán bộ công đoàn, đoàn viên có hoàn cảnh 
khó khăn sau khi mắc dịch bệnh Covid-19; 
Hỗ trợ 13 giáo viên, nhân viên vay vốn phát 
triển kinh tế với tổng số tiền 390 triệu đồng. 
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Bảy là, các công đoàn cở sở đẩy mạnh tổ chức 
các hoạt động văn hóa tinh thần cho người lao 
động thông qua các hoạt động thể dục thể thao 
như: Cầu lông, bóng bàn, tenis... thu hút đông 
đảo CNVCLĐ tham gia rèn luyện, Công đoàn 
quận tổ chức Giải bóng đá công nhân lao động 
khối doanh nghiệp năm 2022 với trên 80 vận 
động viên tham gia thi đấu.

Bên cạnh đó, điểm nhấn trong hoạt động 
chung toàn thành phố nhân Tháng công nhân 
2022 là việc tham gia chuỗi hoạt động sự kiện 
do Liên đoàn Lao động thành phố triển khai: 
Phát động tháng công nhân gắn với kỉ niệm 
136 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, khai 
mạc Tuần VHTT-CNVLĐ thành phố và ngày 
hội văn hóa thể thao thành phố lần thứ 28, có 
trên 300 đoàn viên, CNVCLĐ quận tham gia 
dự lễ phát động, liên hoan văn nghệ, giải bóng 
đá, hiến máu tình nguyện, tập huấn kiến thức 
an toàn gia thông, thay dầu, khám bệnh, cắt 
tóc miễn phí,... Cuộc thi kéo có nam nữ đội 
Hồng Bàng đã xuất sắc đạt giải Nhì, thông qua 
hoạt động đã tạo nên bầu không khí ngày hội 
lớn với nhiều ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi 
bổ ích cho người lao động. 

Khép lại các hoạt động Tháng công nhân 
năm 2022 của các cấp cấp công đoàn quận 
Hồng Bàng với nhiều hoạt động hướng về cơ 
sở thông qua các hoạt động chăm lo, bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp, chính đáng và nâng cao 
đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động 
nhằm xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, 
tăng cường xây dựng mối quan hệ lao động ổn 
định hài hòa tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
góp phần hoàn thành các nhiệm vụ công tác 
của cơ quan, đơn vị và của quận năm 2022.

                              Vũ Quang Tuân
QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận

Năm 2016, tổ đã tiết kiệm cho Công ty gần 
500.000 triệu đồng và năm 2017 là gần 
600.000 triệu đồng.

 Liên tục nhiều năm, những sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật của tổ Cơ khí I được Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND 
thành phố, UBND quận tặng giấy khen.  

Ở tổ Cơ khí I, điều đáng quý hơn cả 
là tinh thần đoàn kết, gắn bó, yêu thương 
giữa những người lao động, trên dưới một 
lòng vì mục tiêu chung. Mỗi cá nhân trong 
tập thể luôn thực hiện tốt tiêu chí xây dựng 
con người Hồng Bàng: gương mẫu, cầu 
thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Hàng 
tuần vào chiều thứ 6, tổ đều tiến hành giao 
ban để anh chị em có thể chia sẻ tâm tư, 
nguyện vọng, ý kiến. Những kiến nghị 
của người lao động đều được tập thể bàn 
bạc, giải quyết kịp thời, nên không có mâu 
thuẫn và mất đoàn kết nội bộ. 

Có thể nói, chuyển biến lớn nhất qua 
việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị là việc tự thân mỗi người lao 
động đã ý thức rõ hơn trách nhiệm của 
mình đối với tập thể, từ đó xác định mục 
tiêu phấn đấu để hoàn thiện mình. Họ là 
những con người rất đỗi bình thường, giản 
dị trong cuộc sống nhưng có điểm chung 
là sống có lý tưởng, trách nhiệm, không 
ngừng thi đua, học hỏi, sáng tạo trong 
công việc. Đó cũng chính là những phẩm 
chất cơ bản của giai cấp công nhân Việt 
Nam trong thời đại mới./.

Phạm Thu
Ban Tuyên giáo Quận ủy

TẬP THỂ CƠ KHÍ I...
(Tiếp theo trang 17)



20

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀNHOẠT ĐỘNG CƠ SỞ

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG SỞ DẦU THÀNH LẬP 
CHI BỘ CÔNG TY TNHH TAM GIA HƯNG

Sáng ngày 18-5, Đảng ủy phường 
Sở Dầu tổ chức lễ thành lập Chi 

bộ Công ty TNHH Tam Gia Hưng; 
trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và tổ 
chức học tập, quán triệt chuyên đề 
năm 2022: “Ý chí tự cường và khát 
vọng vươn lên nhằm phát huy vị 
thế của thành phố Hải Phòng trong 
giai đoạn phát triển mới”. Đồng chí 
Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư thường 
trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 
Hồng Bàng đến dự. Công ty TNHH 
Tam Gia Hưng hoạt động trong lĩnh vực 
kinh doanh và sản xuất cơ khí với 18 lao 
động, có trụ sở trên địa bàn phường Sở Dầu. 
Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Quận ủy 
Hồng Bàng, Đảng ủy phường đã xây dựng 
kế hoạch, tuyên truyền vận động chủ doanh 
nghiệp thành lập Chi bộ đảng tại công ty. 
Theo Quyết định của Ban Chấp hành Đảng 
bộ phường Sở Dầu: Thành lập Chi bộ Công 
ty TNHH Tam Gia Hưng, gồm 5 đảng viên. 
Chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Cương, 
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giữ chức 
vụ Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Chi 
bộ Công ty TNHH Tam Gia Hưng là chi bộ 
trực thuộc Đảng bộ phường Sở Dầu.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Văn 
Đoan, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ 
tịch HĐND quận Hồng Bàng khẳng định, 
việc thành lập Chi bộ tại Công ty TNHH 
Tam Gia Hưng đã đáp ứng được nguyện 
vọng của cán bộ, đảng viên và người lao 
động trong công ty. Chi bộ công ty là hạt 
nhân chính trị, lãnh đạo, tuyên truyền, vận 
động cán bộ đảng viên và người lao động 

trong công ty chấp hành tốt chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cải 
thiện và nâng cao đời sống của người lao 
động, cùng với Đảng bộ, chính quyền địa 
phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận 
ủy đề nghị Đảng ủy phường Sở Dầu tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ thực hiện nghiêm 
túc, nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ, cung cấp 
đầy đủ, kịp thời hệ thống văn bản của Đảng 
và hướng dẫn chi bộ thực hiện; phân công 
Đảng ủy viên bám sát, hỗ trợ chi bộ thực 
hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; 
Chi bộ Công ty cần tiếp tục quan tâm đến 
công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng 
Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Đảng ủy phường Sở Dầu 
đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 6 đảng 
viên đợt 19/5.

Đảng ủy phường Sở Dầu
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TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG TỔ CHỨC LIÊN HOAN 
CHÁU NGOAN BÁC HỒ VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022

Sáng 30-5, Trường THCS 
Hồng Bàng tổ chức Lễ 
tổng kết năm học 2021-

2022 và đón nhận Cờ Thi đua 
của Chính phủ tặng đơn vị xuất 
sắc trong phong trào thi đua 
năm học 2020-2021. Đồng chí 
Lê Ngọc Trữ- UVBTV Thành 
ủy, Bí thư Quận ủy; đồng chí 
Nguyễn Minh Tuấn- Phó Bí thư 
Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 
cùng lãnh đạo các phòng, ban 
của quận và phường Minh Khai 
đã đến dự và chung vui với thầy 
trò nhà trường.

Trường Hồng Bàng là mái trường có 
bề dày thành tích trong công tác dạy và 
học, thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội quận trung tâm 
thành phố.

Năm học 2021-2022 là năm học thứ 
hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-
2025, là năm học thứ 3 liên tiếp diễn 
ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến các 
lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó 
có ngành giáo dục và đào tạo. Mặc dù 
phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức song đội ngũ cán bộ quản lý, thầy 
cô và các em học sinh ngành Giáo dục 
quận Hồng Bàng nói chung, trường 
THCS Hồng Bàng nói riêng đã nhanh 
chóng thích ứng an toàn, linh hoạt tổ 
chức các hoạt động dạy học trực tuyến 
kết hợp với dạy học trực tuyến, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và 
đạt nhiều kết quả quan trọng rất đáng 
tự hào.

Công tác đào tạo học sinh giỏi tiếp 
tục dẫn đầu với 113 học sinh giỏi cấp 
quận, 20 giải học sinh giỏi cấp thành 
phố, 80 giải quốc gia, hội nhập trong 
đó có nhiều giải Nhất, Nhì, nhiều Huy 
chương Vàng, Huy chương Bạc, đồng 
thời là đơn vị 3 năm liên tiếp đạt giải 
cao về tập thể và cá nhân trong cuộc thi 
Viết thư quốc tế UPU…

 Nhân dịp này, thừa ủy quyền của 
Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê 
Ngọc Trữ- UVBTV Thành ủy, Bí thư 
Quận ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- 
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND 
quận đã trao Cờ Thi đua đơn vị xuất 
sắc của Chính phủ năm học 2019-2020 
tặng Trường THCS Hồng Bàng. Nhiều 
tập thể, cá nhân của nhà trường cũng 
được các cấp khen thưởng./.

Ban biên tập
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NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2022: CHỈ MỘT TRÁI ĐẤT

Từ những năm 1960, những dấu hiệu 
cho thấy sự phát triển ngày càng tăng 

của nạn suy thoái môi trường, con người 
đã bắt đầu ý thức được về những ảnh 
hưởng có hại của mình đối với môi trường 
sống.

Hội nghị của Liên Hợp quốc về Con người 
và Môi trường tổ chức tại thủ đô Stockholm 
của Thụy Điển trong 2 ngày (5-6/6/1972). Tại 
cuộc họp này, Chương trình Môi trường Liên 
Hợp quốc cũng đã được thành lập vào ngày 
5/6/1972. Nhân sự kiện đó, Đại Hội đồng Liên 
Hợp quốc đã quyết định chọn ngày 5/6 làm 
Ngày Môi trường Thế giới.

Đến nay, Ngày Môi trường Thế giới 5/6 đã 
được tổ chức trọng thể tại hơn 100 nước trên 
thế giới. Mục đích của Ngày Môi trường Thế 
giới là tập trung sự chú ý trên toàn thế giới 
vào tầm quan trọng của môi trường và khu-
yến khích sự quan tâm chính trị và hành động 
bảo vệ môi trường. Sự kiện này làm cho các 
vấn đề môi trường mang tính nhân văn; trao 
quyền cho mọi người để trở thành tác nhân 
tích cực của quá trình phát triển bền vững và 
bình đẳng; nâng cao hiểu biết của các cộng 
đồng về vai trò then chốt làm thay đổi hành 
vi hướng tới các vấn đề môi trường; đảm bảo 
tất cả các quốc gia và các dân tộc được hưởng 
một tương lai an toàn và thịnh vượng hơn.

     Tại Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Môi trường Thế giới do Chương trình 
Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động 
được tổ chức từ năm 1982, góp phần nâng 
cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi 
trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển 
bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ 
năm 2016, Chính phủ đã thực hiện chủ trương 
đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Môi trường Thế giới, trong đó tập 
trung các nguồn lực để thực hiện “Tháng hành 
động vì môi trường” trên phạm vi cả nước với 

các hoạt động thiết thực, huy động sự tham gia 
rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhằm 
tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo sự lan 
tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao 
nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường cho 
cộng đồng.

Ngày Môi trường Thế giới năm nay sẽ 
được tổ chức với chủ đề “ Chỉ một Trái đất" 
(Only One Earth) với mục đích truyền tải 
thông điệp với ý nghĩa kêu gọi tất cả chúng ta 
hãy xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với 
thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến 
đổi khí hậu thông qua các chính sách hướng 
tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Chỉ Một 
Trái đất cũng chính là phương châm cho Hội 
nghị Stockholm cách đây 50 năm. Đến nay, 
phương châm này vẫn đúng - hành tinh này là 
ngôi nhà duy nhất của chúng ta, nơi có nguồn 
tài nguyên hữu hạn mà nhân loại phải bảo vệ.

    Năm 2022 đánh dấu 50 năm kể từ Hội 
nghị đầu tiên của Liên hợp quốc về Môi 
trường con người - Hội nghị Stockholm năm 
1972 dẫn đến việc thành lập Chương trình Môi 
trường Liên hợp quốc (UNEP) và quyết định 
chọn ngày 5/6 hàng năm là Ngày Môi trường 
Thế giới. Để kỉ niệm sự kiện này, UNEP đã 
lựa chọn Thụy Điển là quốc gia đăng cai tổ 
chức Ngày Môi trường Thế giới năm 2022. 

    Kể từ khi đăng cai tổ chức Hội nghị 
Stockholm cách đây 5 thập kỷ, Thụy Điển đã 
đạt được những thành tự quan trọng và đầu tư 
đáng ghi nhận nhằm bảo vệ môi trường, bao 
gồm mục tiêu khí hậu dài hạn là đạt được mức 
phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045 và phát 
thải âm sau đó", bà nói thêm. “Do đó, Thụy 
Điển với vai trò quốc gia đăng cai Ngày Môi 
trường Thế giới năm 2022 chính là sự phản 
ánh vai trò lãnh đạo và cam kết lịch sử cũng 
như tham vọng lớn cho tương lai... 

(Xem Tiếp trang 24)
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VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

97 năm qua, đội ngũ hội viên nhà báo, 
báo chí cả nước đã không ngừng lớn 

mạnh, thể hiện rõ tinh thần và ý chí cách 
mạng, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị 
từng giai đoạn cách mạng, vượt qua muôn 
vàn khó khăn, thử thách, gian khổ, hoàn 
thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang mà Ðảng 
và Nhân dân giao phó.

Ngày 21/6/1925, Cơ quan ngôn luận của 
tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng 
đồng chí Hội” - Báo Thanh niên do lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra số đầu tiên, 
đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước 
ta. Ngày 05/02/1985, theo Quyết định của Ban 
Bí thư số 52-QĐ/TW lấy ngày 21/6 hằng năm 
là Ngày Báo chí Việt Nam nhằm kỷ niệm, tri 
ân các nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt 
thành để độc giả có những bài báo hay sự kiện 
nóng hổi, chân thật. Ngày 21/6/2000, nhân dịp 
kỷ niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt Nam, theo 
đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính 
trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam 
là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Cùng với quá trình lịch sử vẻ vang của Báo 
chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ người làm 
báo đã đồng hành cùng dân tộc suốt hơn chín 
thập kỷ qua và có nhiều đóng góp rất quan 
trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng 
như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất 
nước. Trong mọi giai đoạn của cách mạng, 
Ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo, tạo điều kiện để báo chí hoạt động và 
phát triển, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng phát 
triển đội ngũ người làm báo cách mạng.

Những đóng góp quan trọng, những thành 
tích nổi bật của đội ngũ những người làm báo 
trong 97 năm qua đã làm ngời sáng truyền 
thống vẻ vang của báo chí và đội ngũ người 
làm báo cách mạng. Ðó là tinh thần đoàn kết, 

là sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, trung 
thành tuyệt đối với Ðảng, với Tổ quốc và dân 
tộc. Ðó là tinh thần chiến đấu và phẩm chất 
tiên phong, luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió 
và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng, 
kiên quyết bảo vệ công lý và lẽ phải. Luôn đổi 
mới sáng tạo, phát hiện cái mới, khẳng định 
và bảo vệ cái mới, cố gắng cập nhật kiến thức, 
rèn luyện kỹ năng để tác nghiệp trên tất cả các 
loại hình báo chí, sử dụng công nghệ làm báo 
tiên tiến, hiện đại.

Trước môi trường hoạt động sôi động của 
báo chí trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế và 
cơ chế thị trường, đội ngũ người làm báo Bắc 
Kạn cũng luôn đoàn kết, nâng cao về trình độ 
chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, đạo đức nghề 
nghiệp. Vai trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu cơ quan báo chí được đề cao, nỗ lực trong 
chỉ đạo điều hành, tháo gỡ khó khăn, quyết 
tâm thực tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

Cùng với sự phát triển của đất nước, của 
thành phố, quận, đội ngũ những người làm 
báo đã có bước trưởng thành. Trình độ, năng 
lực chuyên môn nghề nghiệp ngày càng được 
nâng lên. Đa số người làm báo tâm huyết, 
say mê nghề nghiệp hơn, ý thức sâu sắc trách 
nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Kế thừa và phát huy truyền thống báo chí 
cách mạng Việt Nam, trong thời gian qua, đội 
ngũ ban biên tập Bản tin Đảng bộ quận Hồng 
Bàng không ngừng học hỏi, tích cực sáng tạo 
tác phẩm báo chí để xứng đáng là những chiến 
sĩ xung kích trên mặt trận chính trị - tư tưởng. 

Bản tin Đảng bộ quận đã tập trung tuyên 
truyền các sự kiện trọng đại của đất nước, 
thành phố, quận như: Đại hội lần thứ XIII của 
Đảng, hoạt động của Quốc hội khóa XV, các 
kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc 
hội, Chính phủ… Tuyên truyền việc triển khai 
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thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành 
phố, quận và các chương trình phát triển kinh 
tế - xã hội trọng tâm của quận; việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung 
ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy 
hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 7 
(khóa XII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh… Bản tin Đảng bộ 
quận đã góp phần giáo dục truyền thống cách 
mạng, nâng cao dân trí, đáp ứng ngày càng 
cao đời sống tinh thần, cổ vũ các điển hình 
tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước của cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận. 

Trên cơ sở đó, cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, trình độ của đội ngũ biên tập viên, báo 
chí ngày càng được quan tâm cải thiện. Điều 
kiện hoạt động ngày càng thuận lợi hơn. Bản 
tin Đảng bộ quận có vai trò rất quan trọng 
trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương, là cầu nối giữa Đảng và các cấp 
chính quyền với Nhân dân; đấu tranh chống 
âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực 
thù địch, phê phán, đấu tranh với các hiện 
tượng tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội… 
góp phần dự báo, đón đầu các sự kiện và xu 
thế phát triển của xã hội.

Dù ở thời kỳ nào, ở vị trí nào, ở cơ quan báo 
chí lơn hay nhỏ, các nhà báo vẫn luôn tôi rèn 
bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm 
xã hội đối với công chúng; xây dựng và rèn 
luyện bản lĩnh của người cầm bút để thực sự 
trở thành chiến sỹ tiên phong trên mặt trận văn 
hóa - tư tưởng của Đảng, xứng đáng với sự 
tin yêu, kỳ vọng của Nhân dân, góp phần xây 
dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu 
tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và 
hiện đại vì lợi ích của đất nước và Nhân dân./.

Ban Biên tập

Ngoài ra, vào năm 2022, Chính phủ 
Thụy Điển sẽ tổ chức Stockholm+50, một 
cuộc họp quốc tế để kỷ niệm 50 năm Hội 
nghị Stockholm 1972 và đẩy nhanh việc 
thực hiện nhằm đưa ra Chương trình nghị 
sự 2030 và đạt được sự phục hồi bền vững 
từ COVID-19. Stockholm + 50 sẽ tạo cơ 
hội cho cộng đồng quốc tế tăng cường hợp 
tác và thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc 
chuyển đổi hướng tới một xã hội bền vững 
hơn, phù hợp với tuyên bố vừa được thông 
qua cùng với việc kỷ niệm 75 năm thành lập 
Liên hợp quốc.

    Theo Bộ trưởng Môi trường và Khí 
hậu kiêm Phó Thủ tướng Thụy Điển Per 
Bolund, tự hào với tư cách là nước chủ 
nhà đăng cai tổ chức Ngày Môi trường Thế 
giới 2022, Thụy Điển sẽ nêu bật những mối 
quan tâm cấp bách nhất về môi trường, giới 
thiệu các sáng kiến của đất nước chúng tôi 
và những nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết 
các cuộc khủng hoảng về khí hậu và thiên 
nhiên. 

    Giám đốc điều hành UNEP Inger An-
dersen cũng cho biết thêm: “Năm 2022, 
chúng ta hy vọng sẽ thấy một thế giới 
chuyển biến tích cực sau thời kì tồi tệ nhất 
của đại dịch COVID-19. Nhưng chúng ta 
cũng nhận thức được rằng, chúng ta tiếp tục 
đối mặt với ba cuộc khủng hoảng cấp toàn 
cầu đó là biến đổi khí hậu, mất mát thiên 
nhiên và ô nhiễm. Tuyên bố của Thụy Điển 
- và chủ đề Ngày Môi trường Thế giới đặt 
thiên nhiên và con người vào trung tâm của 
công tác môi trường - nhắc nhở chúng ta về 
gốc rễ, tầm quan trọng của công tác là bảo 
vệ môi trường và tạo động lực cần thiết cho 
các nỗ lực toàn cầu nhằm xây dựng hành 
tinh tốt hơn và xanh hơn".

Ban biên tập

NGÀY MÔI TRƯỜNG...
( Tiếp theo trang 22 )


