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ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2022ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2022
1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII để cán bộ, đảng viên, 

các tầng lớp nhân dân thành phố thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung được thảo 
luận và thông qua tại Hội nghị nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 
Tuyên truyền triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề 
lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của 
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông tin về diễn biến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 
XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tại kỳ họp.

2. Tuyên truyền công tác tổ chức các hoạt động văn hóa nhân sự kiện các ngày lễ, kỷ niệm 
lớn của đất nước, địa phương trong tháng: Ngày Dân số thế giới (11/7), Ngày truyền thống lực 
lượng An ninh Nhân dân (12/7), Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7), 
Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7), Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm 
dứt chiến tranh ở Đông Dương (20/7), Ngày thương binh liệt sỹ (27/7), Ngày thành lập Công 
đoàn Việt Nam (28/7), Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) và các ngày lễ, sự 
kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng.

3. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2022, các mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2022; 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. Đẩy mạnh tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về 
“Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Khẳng định: tư tưởng Hồ Chí Minh 
cùng chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư 
tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

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”

5. Tuyên truyền hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố thời 
gian qua. Đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung 
Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia.

6. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và 
tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022; trong đó chú trọng tuyên truyền về những thông tin đổi 
mới trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, Quy chế thi, tuyển sinh đại học và cao đẳng 
năm 2022.
             7. 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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KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, KINH TẾ XÃ HỘI - AN NINH QUỐC PHÒNG 
6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát chủ 
đề năm "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, với sự quyết 
liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải 
pháp vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ 
sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội; hoạt động sản xuất, 
kinh doanh trên địa bàn quận cơ bản được 
duy trì ổn định và đang phục hồi, phát triển 
nhanh chóng.

Công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị được tiếp tục được chú trọng 
và đã được kết quả đáng ghi nhận. Chỉ đạo tổ 
chức thành công đại hội Hội cựu chiến binh, 
Đoàn thanh niên cấp cơ sở và cấp quận, nhiệm 
kỳ 2022 – 2027… Việc quán triệt, xây dựng, 
ban hành, triển khai thực hiện Kết luận 21-
KL/TW và Quy định của Hội nghị lần thứ 4 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bảo 
đảm theo quy định. Tiếp tục quán triệt, tuyên 
truyền và triển khai thực hiện Kết luận 01 – 
KL/TW 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. Tình hình tư tưởng của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định, tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều 
hành của các cấp ủy, chính quyền. Các đoàn 
thể chính trị - xã hội quận tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, 
hội viên chấp hành tốt các chủ trương chính 
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Huy 
động nguồn lực xã hội ủng hộ, tham gia phòng 
chống dịch bệnh Covid 19 và các chương trình 
an sinh xã hội trên địa bàn…

Kinh tế quận tiếp tục ổn định và tăng 
trưởng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận 
06 tháng đầu năm 2022 ước đạt: 759 tỷ 025 
triệu đồng, bằng 68% dự toán thành phố giao, 
bằng 58% so với dự toán HĐND quận giao, 
bằng 93% so với cùng kỳ; thu điều tiết về 
ngân sách quận đạt: 535 tỷ 583 triệu đồng, 
bằng 105% dự toán thành phố giao. Về thực 

hiện “Chuyển đổi số”: Hoàn thành số hóa và 
gắn mã định danh dữ liệu cho 40 cơ sở giáo 
dục đào tạo, 1.724 giáo viên và 24.214 học 
sinh trên địa bàn quận. Giáo dục quận Hồng 
Bàng là đơn vị tiên phong triển khai phần mềm 
tuyển sinh trực tuyến đầu cấp, hoàn thành cập 
nhật danh mục thủ tục hành chính áp dụng 
tại UBND quận bao gồm 103 quy trình, đăng 
tải 245 tin bài cập nhật thông tin, hoạt động 
hàng ngày của quận trên Cổng thông tin điện 
tử quận Hồng Bàng, thực hiện ký số điện tử 
tại UBND quận, lập hồ sơ đăng ký cấp chứng 
thư số cho cán bộ, công chức, viên chức trực 
tiếp liên quan đến số hóa 25 dịch vụ công thiết 
yếu, tiếp tục phối hợp Viettel Hải Phòng hoàn 
thiện hệ thống phần mềm Trung tâm điều 
hành thông minh (IOC), triển khai thực hiện 
số hóa Sổ hộ tịch lịch sử và dữ liệu đất đai, 
bản đồ trên địa bàn quận, tăng cường phối hợp 
với các nhà mạng để nâng cấp cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật, công nghệ thông tin, các trạm BTS, 
mạng 5G tại Khu vực Dải trung tâm thành 
phố làm nền tảng để thực hiện chuyển đổi số. 
Công tác quản lý đô thị của quận: triển khai 
thực hiện hiệu quả chủ đề “Đột phá phát triển 
đô thị”: phê duyệt 02 đồ án quy hoạch chi tiết 
tỷ lệ 1/500, 01 đồ án điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/2000, báo cáo số liệu phục vụ công 
tác xây dựng quy hoạch chung thành phố Hải 
Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. Hoàn thành công tác giải phóng mặt 
bằng đối với Dự án Tổ hợp trung tâm thương 
mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn 
phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô 
thị khu vực chợ Sắt, đảm bảo đúng tiến độ, 
không phải tổ chức chưỡng chế; tập trung 
hoàn thiện hồ sơ, thủ tục quyết toán 03 dự án; 
đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 02 dự 
án. Công tác phòng, chống dịch Covid-19: sau 
tết Nguyên đán, tình hình dịch Covid-19 diến 
biến hết sức phức tạp, số ca mắc trong cộng 
đồng tăng nhanh, quận Hồng Bàng đã tăng 
cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai 
nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
linh hoạt trong tình hình mới... 

Tổ chức Hội nghị triển khai tiêm vắc xin 
(xem tiếp trang 8...)
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1. Chỉ đạo tập trung cao công tác tăng thu ngân sách quận, đặc biệt là các sắc 
thuế chưa đảm bảo chỉ tiêu thu so với cùng kỳ. Tập trung 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.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, an toàn an ninh 
mạng và cải cách hành chính quận. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm giám 
sát, điều hành đô thị thông minh (IOC). Tiếp tục rà soát, đầu tư nâng cấp hạ tầng 
công nghệ thông tin quận, phường. Chú trọng nâng cao mức độ hài lòng của người 
dân và doanh nghiệp.

3. Chỉ đạo rà soát, chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ 
niệm 61 năm Ngày thành lập quận 05/7/2022, đặc biệt là hoạt động khởi công, 
khánh thành các công trình đầu tư trên địa bàn quận. Tổ chức các hoạt động chúc 
mừng nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, đặc biệt là hoạt động tiếp 
xúc, gặp gỡ, trao đổi thông tin với các cơ quan thông tấn, báo chí về những kết quả 
nổi bật của quận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình giải quyết một số vụ việc 
phức tạp mà dư luận đang quan tâm.

4. Chỉ đạo 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. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức 
diễn tập khu vực phòng thủ quận và diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu 
nạn quận Hồng Bàng năm 2022. Duy trì công tác đảm bảo phòng, chống cháy nổ 
trên địa bàn quận.

5. Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo hồ sơ, tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 6 HĐND quận 
khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo các quy định của pháp luật và Quy chế 
hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

6. Chỉ đạo tập trung rà soát, đánh giá, thẩm định hồ sơ đối với các tổ chức, 
doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TU 
của Ban Thường vụ Thành uỷ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban 
Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; sửa đổi, bổ sung các 
quy chế, quy định về công tác cán bộ. Chỉ đạo rà soát, xử lý, khắc phục 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 

7. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh quận và 
Đoàn Thanh niên quận, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Văn phòng quận

HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY 
THÁNG 6/2022
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ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH QUẬN HỒNG BÀNG 
LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2027

Sáng 14-6, tại Trung tâm Chính trị- 
Hành chính quận, Hội Cựu chiến 

binh quận tổ chức Đại hội đại biểu 
lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022- 2027. Dự 
đại hội có đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy 
viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư 
Quận ủy Hồng Bàng; đại diện lãnh 
đạo Hội Cựu chiến binh thành phố 
và 134 đại biểu đại diện hơn 3.200 hội 
viên Cựu chiến binh toàn quận.

Nhiệm kỳ 2022-2027, với chủ đề 
"Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, 
truyền thống “Trung thành, đoàn kết, 
gương mẫu, đổi mới”, xây dựng tổ chức 
hội trong sạch, vững mạnh, góp phần 
xây dựng quận Hồng Bàng trở thành 
trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, 
phát triển bứt phá về đô thị, hướng tới 
quận thông minh, hiện đại", Hội Cựu 
chiến binh quận xác định 8 chỉ tiêu chủ 
yếu. Trong đó, hằng năm tiếp tục vận 
động hội viên đóng góp, hỗ trợ kinh phí 
xây mới, sửa chữa 2 nhà “Nghĩa tình 
đồng đội” giúp hội viên có khó khăn về 
nhà ở, không để gia đình hội viên Cựu 
chiến binh tái nghèo theo tiêu chí mới, 
không còn gia đình Cựu chiến binh ở 
nhà dột nát; thành lập 1 câu lạc bộ Cựu 
chiến binh làm kinh tế giỏi và phấn 
đấu 100% số tổ chức hội cơ sở phường 
có mô hình Cựu chiến binh làm kinh 
tế giỏi...

Bước sang nhiệm kỳ mới, Hội Cựu 

chiến binh quận đã đề ra những phương 
hướng và nhiệm vụ để tiếp tục xây dựng 
Hội trong sạch vững mạnh toàn diện, 
xứng đáng là đoàn thể chính trị đại diện 
ý chí, quyền lợi của Cựu chiến binh, là 
lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền, 
vận động hội viên Cựu chiến binh phát 
huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ 
Hồ” trung thành- đoàn kết-gương mẫu-
đổi mới, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế 
độ XHCN góp phần thực hiện thắng lợi 
nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị 
quyết Đại hội Cựu chiến binh quận lần 
thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại đại 
hội, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng tặng 
Hội Cựu chiến binh quận bức trướng 
mang dòng chữ “Trung thành, đoàn 
kết, gương mẫu, đổi mới, góp phần xây 
dựng quận văn minh, hiện đại”. Nhân 
dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được 
UBND quận Hồng Bàng khen thưởng.

Với tinh thần tập trung, đoàn kết, 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu 
chiến binh quận nhiệm kỳ 2022-2027 
gồm 15 đồng chí. Bầu Đoàn đại biểu 
đi dự Đại hội Cựu chiến binh thành 
phố với 6 đại biểu chính thức và 1 đại 
biểu dự khuyết.A Đồng chí Phạm Văn 
Linh được đại hội tín nhiệm bầu giữ 
chức Chủ tịch Hội CCB quận nhiệm kỳ 
2022-2027./.

Hội Cựu chiến binh quận
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN 
HỒNG BÀNG LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Ngày 16/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
quận tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 

XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm đánh giá 
tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn 
quận lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017 - 2022; 
nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong 
trào thanh thiếu nhi quận nhiệm kỳ 2022 - 
2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Ngọc 
Trữ- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí 
thư Quận ủy Hồng Bàng; Vương Toàn Thu 
Thuỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí 
thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt 
Nam thành phố; các đ/c Phó Bí thư Quận 
uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, lãnh 
đạo một số cơ quan, đơn vị và 135 đại biểu 
chính thức đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên 
thanh niên toàn quận.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi quận Hồng Bàng 
đã có bước phát triển mới, từng bước đi vào 
chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực, đặc 
biệt đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của 
quận, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo 
trong đoàn viên thanh niên trong thực hiện 
nhiệm vụ. Công tác giáo dục của Đoàn thanh 
niên quận đã được triển khai toàn diện, nội 
dung và phương thức giáo dục từng bước 
được đổi mới. Các cấp bộ Đoàn đã làm tốt 
hơn việc chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên 
trong lập thân lập nghiệp, quan tâm đến thanh 
niên khu vực đặc thù.

Đoàn thanh niên từ quận đến cơ sở đã thể 
hiện rõ vai trò xung kích trên các mặt trận: 
tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cải cách 
thủ tục hành chính, giữ gìn an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, các hoạt động chung sức 
vì cuộc sống cộng đồng... Công tác chăm sóc 
giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng Đội 
vững mạnh đã đạt nhiều kết quả. Công tác xây 
dựng tổ chức Đoàn, Hội có nhiều bước phát 
triển, là đơn vị dẫn đầu thành phố trong phát 
triển tổ chức Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài 
nhà nước; chất lượng đoàn viên và chi đoàn 
được nâng lên góp phần mở rộng mặt trận 
đoàn kết tập hợp thanh niên. Công tác tham 

gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn 
thể nhân dân được thực hiện thường xuyên.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh quận Hồng Bàng xác định khẩu hiệu 
hành động “Tuổi trẻ quận Hồng Bàng đoàn 
kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, phát triển, 
xây dựng quận Hồng Bàng trở thành đô thị 
xanh, văn minh, hiện đại”. Với mục tiêu: Xây 
dựng lớp thanh niên Hồng Bàng có lý tưởng 
cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, 
lối sống lành mạnh, gương mẫu, cầu thị, trách 
nhiệm, nói đi đôi với làm. Không ngừng đổi 
mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn. Cổ 
vũ, chăm lo, hỗ trợ thanh niên trong học tập, 
khởi nghiệp, lao động sáng tạo; khơi dậy, phát 
huy tinh thần sáng tạo, xung kích tình nguyện 
của đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng 
quận Hồng Bàng trở thành đô thị văn minh, 
hiện đại, khẳng định vị thế quận trung tâm đi 
đầu thành phố.

Tại Đại hội, Đoàn thanh niên quận vinh 
dự được Quận uỷ - HĐND - UBND - UB-
MTTQVN quận Hồng Bàng trao tặng bức 
trướng và bằng khen cho 08 tập thể và 10 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 
2017 - 2022. Ban Chấp hành Thành đoàn trao 
tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đoàn 
và phong trào thanh thiếu nhi khối địa bàn dân 
cư trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; tặng Bằng 
khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích 
xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận khóa XXI, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 23 đồng chí. Tại 
phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu 
đồng chí Nguyễn Thế Đạt, Bí thư Quận đoàn 
khóa XX tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Quận 
đoàn khóa XXI. Đồng thời bầu Đoàn đại biểu 
chính thức và đại biểu dự Đại hội đại biểu 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải 
Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 
Đoàn TNCS HCM quận
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QUẬN HỒNG BÀNG TỔ CHỨC GẶP MẶT, 
CHÚC MỪNG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ NHÂN KỶ NIỆM 97 

NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
 (21/6/1925 - 21/6/2022)

Sáng 17/6, Quận ủy tổ chức gặp mặt kỷ 
niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng 

Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022). Dự 
cuộc gặp mặt có các đồng chí: Lê Ngọc 
Trữ- UVBTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy; 
đồng chí Phạm Văn Đoan- Phó Bí thư TT 
Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí 
Nguyễn Minh Tuấn- Phó Bí thư Quận ủy, 
Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ Quận ủy và đại diện 
lãnh đạo Đài PT-TH Hải Phòng; các cơ 
quan báo chí Trung ương, thành phố. Phát 
biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Ngọc 
Trữ- UVBTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy 
cảm ơn các cơ quan báo chí trên địa bàn 
thành phố đã dành sự quan tâm, thông tin 
một cách đầy đủ, toàn diện, kịp thời về mọi 
diễn biến sôi động của đời sống kinh tế - xã 
hội đến với quần chúng Nhân dân và khẳng 
định những đóng góp hết sức tích cực của 
các cơ quan báo chí thời gian qua.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo 
và cơ quan báo chí đã được thông tin những 
nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của 
quận trong gần nửa nhiệm kỳ qua phóng sự 
“Hồng Bàng- khát vọng phát triển”. Nửa 
đầu nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết đại 
hội Đảng các cấp trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, quận 
đã chủ động xây dựng phương án, giải pháp 
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch bệnh, phòng chống dịch bệnh gắn 
với phục hồi, phát triển sản xuất; nỗ lực 
triển khai các cơ chế, chính sách, giải pháp 
hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho người dân, 

người lao động và doanh nghiệp vượt qua 
khó khăn. Tổng thu ngân sách nhà nước 
ước đạt hơn 1.751 tỷ đồng, vượt 68% kế 
hoạch thành phố giao, vượt 38% chỉ tiêu 
Nghị quyết số 01 của quận ủy, tăng 33% so 
cùng kỳ, trong đó, Thuế ngoài quốc doanh 
ước đạt 385 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ. 
Tổng chi ngân sách quận ước đạt 822 tỷ 
247 triệu đồng, bằng 167% kế hoạch thành 
phố giao. Đô thị quận có bước phát triển 
đột phá. Giáo dục - đào tạo quận duy trì 
vị trí tốp đầu của thành phố; các chế độ, 
chính sách, an sinh xã hội được thực hiện 
đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 
Những kết quả này là tiền đề quan trọng 
để Hồng Bàng tiếp tục thực hiện nhiệm 
vụ trong hành trình đưa Nghị quyết của 
Đảng vào cuộc sống, thực hiện nhất quán 
quan điểm xây dựng, phát triển quận Hồng 
Bàng trở thành trung tâm thương mại, dịch 
vụ, du lịch của thành phố. 

Lãnh đạo, phóng viên Đài PT-TH Hải 
Phòng và các cơ quan báo chí Trung ương, 
địa phương chúc mừng những kết quả 
quận Hồng Bàng đã đạt được thời gian 
qua, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của 
quận đối với những người làm báo. Đại 
diện các cơ quan báo chí mong muốn quận 
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để phóng 
viên tiếp cận thông tin, kịp thời phản ánh 
các vấn đề diễn ra trên địa bàn quận.

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo 
chí Cách mạng Việt Nam, các đồng chí 
Thường trực Quận ủy gửi lời chúc tốt đẹp 
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nhất tới các cơ quan báo chí và phóng viên 
thường trú trên địa bàn quận. Các đồng chí 
Thường trực Quận ủy cũng trao đổi, làm 
rõ thêm một số nội dung phóng viên các 
cơ quan báo chí quan tâm, đồng thời mong 
muốn các cơ quan báo chí địa phương, 
Trung ương tích cực tuyên truyền, quảng 
bá, giới thiệu hình ảnh, những giá trị tốt 
đẹp về mảnh đất, con người Hồng Bàng; 
tiếp tục quan tâm, thông tin kịp thời, sâu 
rộng, có chất lượng những vấn đề trọng 
tâm, những nhiệm vụ lớn mà quận đã và 
đang triển khai, góp phần cùng Đảng bộ, 
chính quyền và Nhân dân quận Hồng Bàng 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội đã đề ra. 

Cũng trong chuỗi các hoạt động kỷ 
niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng 
Việt Nam, ngày 20/6/2022; Thường trực 
Quận ủy và lãnh đạo quận Hồng Bàng tổ 
chức thăm, tặng hoa chúc mừng các đơn vị 
báo, đài Trung ương và địa phương.

Đoàn đã đến thăm các đơn vị: Đài PT-
TH Hải Phòng, Thường trú Thông tấn xã 
Việt Nam, Báo An ninh Hải Phòng, Hội 
Nhà báo Thành phố, Bản tin Sinh hoạt Chi 
bộ, Báo Hải Phòng, Báo Pháp luật Việt 
Nam, Báo Giáo dục và thời đại, Thường 
trú: báo Xây dựng, báo Nhân dân, báo 
Lao động. 

Các đồng chí lãnh đạo quận cảm ơn sự 
quan tâm, phối hợp của các đơn vị trong 
công tác tuyên truyền cho các hoạt động 
kinh tế, chính trị, xã hội quận thời gian 
qua; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, hạnh 
phúc, thành công đến đội ngũ phóng viên, 
người làm báo các đơn vị.

Ban biên tập

phòng Covid-19, ký cam kết trách nhiệm 
đảm bảo triển khai thực hiện mục tiêu tiêm 
chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn 
quận. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho 
trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, 
hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ 
điều kiện tiêm chủng trong tháng 8/2022. 
Làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động 
trực quan chào mừng các ngày lễ lớn, các 
sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố 
và quận trong 6 tháng đầu năm 2022. Triển 
khai đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo 
đảm an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính 
trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng cuối năm 2022, Quận ủy tiếp tục 
quán triệt và triển khai thực hiện chương 
trình hành động của Ban Chấp hành Đảng 
bộ quận thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng 
bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XXIII 
Đảng bộ quận; xây dựng, điều chỉnh, bổ 
sung vào chương trình, kế hoạch phù hợp 
với điều kiện thực tế của từng địa phương, 
đơn vị. Linh hoạt, chủ động trong công tác 
kiểm soát thu chi ngân sách, tập trung đôn 
đốc nợ đọng tiền sử dụng đất, phát triển và 
quản lý chặt chẽ các nguồn thu. Phấn đấu 
hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách 
theo kế hoạch của thành phố giao và của 
quận phấn đấu. Nâng cao chất lượng, hiệu 
quả trong quản lý đầu tư công. Đẩy nhanh 
tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên 
các công trình trọng điểm. Tăng cường thực 
hiện các nội dung chuyển đổi số, an toàn 
an ninh mạng và cải cách hành chính quận. 
Chỉ đạo tổ chức hoạt động thông tin tuyên 
truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 
chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng 
cuối năm của thành phố và quận, đặc biệt là 
các hoạt động chào mừng kỷ niệm 61 năm 
ngày thành lập quận. Giữ vững an ninh- 
trật tự trên địa bàn quận, tổ chức thực hiện 
toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, công tác 
quân sự địa phương. Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ diễn tập khu vực phòng thủ quận Hồng 
Bàng năm 2022. 

 Văn phòng quận

Kết quả kinh tế xã hội...
(tiếp theo trang 4)
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QUẬN HỒNG BÀNG SÁP NHẬP TRƯỜNG THCS 
PHAN BỘI CHÂU VÀO TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG

Nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm 
của Đảng về phát triển giáo dục - đào tạo; 

triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 Hội nghị  Trung 
ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 19-NQ/
TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 
khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức 
và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, 
sáng 23/6, quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị 
công bố Quyết định sáp nhập Trường THCS 
Phan Bội Châu vào Trường THCS Hồng 
Bàng. Tới dự có các đồng chí: Lê Khắc Nam, 
Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hồng 
Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và 
đại diện một số sở, ngành thành phố.

Trường THCS Hồng Bàng là trường điểm 
của thành phố, nhu cầu, nguyện vọng của 
nhân dân đăng ký vào trường cao nên việc mở 
rộng quy mô hết sức  cần thiết; cơ sở vật chất 
về phòng học tại trường THCS Hồng Bàng 
không đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trường 
phải đi thuê địa điểm ngoài nhà trường để 
bồi dưỡng học sinh. Trong khi, trường THCS 
Phan Bội Châu có nhiều phòng học mà số 
lượng học sinh quá ít gây lãng phí về cơ sở 
vật chất; đồng thời giải quyết được tình trạng 
thừa, thiếu cục bộ những bộ môn có số tiết ít. 
Việc sáp nhập trường THCS Phan Bội Châu 
vào trường THCS Hồng Bàng sẽ tạo điều kiện 
cho công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động 
của nhà trường trở nên thống nhất hơn, giải 
quyết được khó khăn trong việc sắp xếp, bố 
trí giáo viên, có điều kiện tập trung nguồn lực 
đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, đáp ứng 
được nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân trên 
địa bàn, góp phần phát triển hệ thống giáo dục 
toàn quận. 

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND 
quận, sáp nhập Trường THCS Phan Bội Châu 
vào Trường THCS Hồng Bàng kể từ ngày 
25/6/2022. Như vậy, trường THCS Phan 
Bội Châu chấm dứt hoạt động kể từ ngày 
25/6/2022.

Về công tác cán bộ: Bổ nhiệm ông Trịnh 
Doãn Toản, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, 
Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng giữ 
chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Hồng 
Bàng sau sáp nhập kể từ ngày 25/6/2022. Thời 
hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bổ nhiệm các ông/
bà: Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường 
THCS Phan Bội Châu; Cao Thị Hằng, Phó 
Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu; 
Đỗ Văn Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường 
THCS Hồng Bàng; Bùi Thị Bích Thủy, Phó 
Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng giữ 
chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hồng 
Bàng sau sáp nhập kể từ ngày 25/6/2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Minh Tuấn- Phó bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch UBND quận đề nghị Nhà trường 
sau sáp nhập tập trung ổn định tổ chức, chú 
trọng công tác định hướng tư tưởng đối với 
cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh; chỉ đạo 
phương án đào tạo, giảng dạy, sắp xếp nhân 
sự đảm bảo Trường THCS Hồng Bàng sau khi 
sáp nhập tiếp tục giữ vững và phát huy những 
kết quả, thành tích đã đạt được trong nhiều 
năm qua. Quận sẽ tập trung huy động nguồn 
lực tăng cường cơ sở vật chất trường học, đảm 
bảo sau khi sáp nhập học sinh được học trong 
điều kiện tốt hơn. Ưu tiên trường sau sáp nhập 
được sửa chữa, xây mới để đảm bảo, phù hợp 
với quy mô số lớp, học sinh...

Ban biên tập
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UBND QUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÌNH HÌNH UBND QUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÌNH HÌNH 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Chiều 23/6/2022, UBND quận tổ chức Hội 
nghị sơ kết kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí 
Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ 
tịch UBND quận chủ trì Hội nghị.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành 
phố và Quận ủy, trong 6 tháng đầu năm 2022, 
UBND quận đã tập trung cao, quyết tâm thực 
hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh và chủ đề năm 2022 của thành 
phố và quận, đạt kết quả toàn diện trên nhiều 
lĩnh vực. Kết quả: 10/13 chỉ tiêu cơ bản đã 
hoàn thành, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch 
đề ra (trong đó: 06/11 chỉ tiêu đã hoàn thành 
100%, 04/11 chỉ tiêu vượt trên 50%), 03/13 
chỉ tiêu đang tiếp tục thực hiện.

Kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục ổn định 
và phát triển: Công tác thu thuế ngoài quốc 
doanh đạt kết quả tích cực, bằng 75% dự toán 
thành phố và HĐND quận giao, tăng 44% so 
với cùng kỳ. Công tác quản lý đất đai được 
quan tâm thực hiện, công tác giải phóng mặt 
bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đặc 
biệt đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng 
Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại , vui chơi 
giải trí - tạo điểm nhấn quan trọng chào mừng 
Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng 
và chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải 
Phòng 2022. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải 
ngân vốn đầu tư công, các chính sách an sinh 
xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả. 
Tổ chức tốt các hoạt động thăm, tặng quà 
nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 
với tổng kinh phí tăng 7,3% so với năm 2021, 
phục vụ nhân dân đón Tết trong không khí 
vui tươi, phấn khởi, an toàn. Huy động cả hệ 
thống chính trị tập trung phòng, chống dịch 
Covid-19 với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, 

tính mạng của người dân. Tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

6 tháng cuối năm 2022, UBND quận tập 
trung chỉ đạo thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm. 
Trong đó: Thực hiện hiệu quả các chương trình 
phục hồi và phát triển kinh tế. Quản lý tốt các 
nguồn thu, đảm bảo kế hoạch thu ngân sách và 
thực hiện kỷ cương trong quản lý và điều hành 
thu, chi ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện các dự án theo danh mục đầu tư công, 
đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu 
tư công trong niên độ ngân sách năm 2022. 
Tập trung giải quyết các khó vướng mắc liên 
quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực 
hiện các dự án. Tăng cường công tác quản lý 
nhà nước về đất đai, đất nông nghiệp, đất xen 
kẹt, đặc biệt là các trường hợp hợp thức hoá, 
chuyển mục đích sử dụng đất. Cùng với đó, 
tăng cường thực hiện các nội dung chuyển 
đổi số, an toàn an ninh mạng và cải cách hành 
chính quận. Hoàn thành việc tiêm chủng vắc 
xin mũi bổ sung, mũi nhắc lại và tiêm cho trẻ 
em, đảm bảo tiêm chủng an toàn, hiệu quả. 
Chú trọng vận động các nguồn lực chăm lo 
đời sống cho các đối tượng chính sách. Đẩy 
mạnh công tác cải cách hành chính. Tổ chức 
hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn 
nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ 
lớn trong 6 tháng cuối năm của thành phố và 
quận, đặc biệt là các hoạt động chào mừng kỷ 
niệm 61 năm ngày thành lập quận. Đảm bảo 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Bảo vệ 
tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng 
điểm, các sự kiện văn hóa chính trị quan trọng 
diễn ra trên địa bàn./.

Ban biên tập
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QUẬN HỒNG BÀNG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG
THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND 
về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 
2022; với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em; 
hãy lên tiếng phòng, chống bạo lực, xâm hại 
trẻ em”; UBND quận Hồng Bàng đã chỉ đạo 
các phòng, ban, ngành, đoàn thể triển khai 
đồng bộ các hoạt động thiết thực: Khai mạc 
hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì 
trẻ em thường niên phối hợp giữa Quận đoàn 
Hồng Bàng và Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội; tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ 
em, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em, 
pháp luật về xử lý hành vi bạo lực, xâm hại trẻ 
em trên hệ thống loa truyền thanh phường, tại 
các cuộc tập huấn, hội nghị về trẻ em; khẩu 
hiệu, thông điệp, phóng sự, tin bài, tài liệu, 
kỹ năng bảo vệ trẻ em, kỹ năng sử dụng mạng 
internet an toàn; phổ biến, tuyên truyền Tổng 
đài Quốc gia bảo về trẻ em (số 111), đường 
dây nóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em của Trung tâm Công tác xã 
hội thành phố (số 18006605); truyền thông 
cho gia đình, nhà trường, trẻ em về mối nguy 
hiểm và hậu quả của hành vi bạo lực, xâm hại 
trẻ em, trách nhiệm phát hiện, thông tin, thông 
báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; 
các cơ quan, địa chỉ có trách nhiệm tiếp nhận 
thông tin vụ việc và hỗ trợ, can thiệp đối với 
trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Bên cạnh đó, vận động doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân, xã hội hỗ trợ nguồn lực chăm 
sóc trẻ em, đặc biệt trẻ em thuộc các hộ gia 
đình đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ ng-
hèo, cận nghèo, trẻ em khuyết tật có nhiều 
thành tích; thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, 
đỡ đầu, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 
thực hiện tốt công tác hỗ trợ, can thiệp đối với 
trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, 
bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
theo; thúc đẩy sự tham gia của trẻ em, để trẻ 
em được bày tỏ ý kiến, trình bày quan điểm, 
nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ 

em; cơ quan, tổ chức đối thoại, thăm dò, lắng 
nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em đối với 
các vấn đề về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

Nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, quận 
Hồng Bàng đã Đoàn tổ chức các đồng chí 
lãnh đạo quận đến thăm và tặng quà cho 07 
trường mẫu giáo, mầm non trên địa bàn quận; 
tặng quà tới 22/22 trường, mỗi suất quà trị giá 
1.000.000đ.Đồng thời, UBND quận rà soát 
tặng quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn, có thành tích học tập tốt nhân dịp Khai 
mạc hè năm 2022, mỗi suất quà trị giá 500.000đ.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 
kết hợp với Trung tâm công tác xã hội thành 
phố tổ chức 12 buổi tuyên truyền về công tác 
trẻ em, bình đẳng giới tại UBND 7 phường và 
5 trường học trên địa bàn quận; nội dung các 
buổi tập huấn, tuyên truyền tập trung hướng 
dẫn trẻ em về kỹ năng sống, tự bảo vệ, phòng, 
chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống 
tai nạn, thương tích và các vấn đề liên quan 
đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng 
thành, phát triển của trẻ; tăng cường giải pháp 
phòng, chống xâm hại trẻ em, kỹ năng phòng 
ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ 
em; nâng cao trách nhiệm trong việc phát hiện, 
thông tin, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, 
xâm hại trẻ em đến cơ quan có chức năng và 
Tổng đài tư vấn hỗ trợ; cung cấp, hỗ trợ, phổ 
biến kiến thức pháp luật giúp cha mẹ, người 
chăm sóc trẻ, giáo viên, trẻ em tiếp cận các 
dịch vụ về y tế, pháp lý bảo đảm thực hiện tốt 
hơn quyền trẻ em, nhất là trẻ em bị bạo lực, 
xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; quan 
tâm, tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực 
để trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh...

 
Phòng LĐ-TB và XH quận
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG QUẬN

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19, 
KÝ CAM KẾT TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỤC 

TIÊU TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Chiều ngày 09/6, quận Hồng Bàng tổ 
chức Hội nghị triển khai tiêm vắc 

xin phòng Covid-19, ký cam kết trách 
nhiệm đảm bảo triển khai thực hiện 
mục tiêu tiêm chủng vắc xin phòng 
Covid-19. Hội nghị do đồng chí Đỗ 
Việt Hưng - Phó Chủ tịch thường trực 
UBND quận chủ trì. Cùng dự có lãnh 
đạo các phòng, ban, đơn vị; Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các phường.

Hướng tới mục tiêu toàn dân tiêm vắc 
xin phòng Covid-19, quận Hồng Bàng 
đã bám sát kế hoạch về tiêm chủng của 
thành phố, của quận, cụ thể: Kế hoạch 
số 262/KH-UBND ngày 30/12/2021 về 
triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại 
vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng 
trên 18 tuổi trở lên trên địa bàn quận 
Hồng Bàng năm 2021-2022; Kế hoạch 
số 244/KH-UBND ngày 25/11/2021 về 
triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 
tuổi trên địa bàn quận Hồng Bàng năm 
2021; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 
06/4/2022 về triển khai chiến dịch tiêm 
vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 
11 tuổi trên địa bàn quận Hồng Bàng 
năm 2022.

Theo thống kê trên địa bàn quận tỷ lệ 
tiêm mũi 1, mũi 2 đạt 99,7%, tiêm mũi 3 
đạt 68,75%. Đối với trẻ từ 12 đến dưới 
18 tuổi đạt 99,15%. Trẻ em từ 5 đến dưới 
12 tuổi, đã tiêm mũi 1 được 662/7.085 
mũi. Số lượng tiêm mũi 1, 2 của quận 
Hồng Bàng đạt tỉ lệ cao, mũi 3 đạt mức 
trung bình do số ca mắc Covid-19 giảm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng 
chí Đỗ Việt Hưng - Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND quận nhấn mạnh việc tiêm 
vắc xin đóng vai trò rất quan trọng 
trong việc kiểm soát và khống chế dịch 
Covid-19. Tuy nhiên, hiện nay người 
dân trên địa bàn quận đang có tâm lý 
chủ quan trong việc tiêm phòng vắc xin 
phòng Covid-19. Để công tác tiêm chủng 
đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND quận yêu 
cầu: phòng Văn hóa và Thông tin hướng 
dẫn các phường tăng cường công tác 
tuyên truyền theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ về tiêm phòng vắc xin phòng 
Covid-19, Ủy ban nhân dân các phường 
đưa việc tiêm phòng vắc xin vào là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thực 
hiện công tác phối hợp chặt chẽ giữa các 
phòng, ban, ngành liên quan trong công 
tác tiêm văc xin phòng Covid-19.

Tại Hội nghị, các phường đã ký cam 
kết thực hiện và chịu trách nhiệm trước 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 
quận về hoàn thành nhiệm vụ tiêm chủng 
vắc xin phòng Covid-19 cho Nhân dân 
trên địa bàn; đồng thời tiếp tục rà soát, 
tổ chức tiêm dứt điểm mũi 1 cho những 
người có chỉ định nhưng chưa tiêm, tiêm 
mũi 2 đối với những người mới được 
tiêm mũi 1 và tiêm mũi 3, mũi 4 đối với 
các trường hợp còn lại chưa tiêm trên địa 
bàn, hoàn thành trước ngày 30/8/2022.

Phòng Y tế quận
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MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Trong thời gian qua, quận đã hoàn thành 
công tác giải phóng mặt bằng đối với 

Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi 
giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê 
để thực hiện chỉnh trang đô thị khu vực chợ 
Sắt, đảm bảo đúng tiến độ, không phải tổ chức 
chưỡng chế theo chỉ đạo của UBND thành phố. 
Thời gian tới, quận tập trung hoàn thiện hồ sơ, 
thủ tục quyết toán 03 dự án: Dự án đầu tư xây 
dựng công viên cây xanh từ bến xe Tam Bạc 
đến chân cầu đường bộ Tam Bạc giai đoạn 1, 
giai đoạn 2 và Dự án Chỉnh trang lại sông Tam 
Bạc. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 02 
dự án: Dự án trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố 
tại phường Sở Dầu và Dự án xây dựng đường, 
hè Hồng Bàng đoạn tiếp giáp lô đất H12.3/
CCQ-2B phường Sở Dầu. Tập trung hoàn thiện 
hồ sơ, thủ tục đầu tư, chỉnh trang đô thị Dự án 
chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 (đoạn từ 
cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ): Hiện 
UBND quận đang tập trung công tác giải phóng 
mặt bằng, hoàn thiện việc lập dự thảo phương 
án bồi thường, hỗ trợ đối với các các nhân và tổ 
chức có đất bị thu hồi, tổng hợp hồ sơ xin giao 
đất để thực hiện dự án đồng thời thực hiện việc 
đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế theo quy định.

Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất:
+ Dự án chỉnh trang đô thị khu vực trụ sở 

Quận ủy - UBND quận tại số 44 Lê Đại Hành 
và số 03 Phan Chu Trinh: Ngày 27/4/2022 
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 
1235/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhà, đất 
tại số 3 Phan Chu Trinh về UBND quận Hồng 
Bàng để quản lý, xử lý. Hiện UBND quận đang 
thực hiện việc tiếp nhận tài sản theo quy định.

+ Dự án phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị 
tại số 80 Hạ Lý, phường Hạ Lý:  

- Hiện UBND quận đang triển khai công tác 
chi trả tiền bồi thường thực hiện giải phóng mặt 
bằng theo quy định, hoàn thiện hồ sơ theo chỉ 
đạo của UBND thành phố tại văn bản số 3788/
UBND-ĐC3 ngày 03/6/2022.

+ Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để thực hiện 
đấu giá khu đất Quỳnh Cư 4, phường Hùng 
Vương: Hiện UBND quận đang hoàn thiện 
điều chỉnh trích lục nguồn gốc sử dụng đất để 
lập phương án bồi thường hỗ trợ và tiến hành 
các bước giải phóng mặt bằng theo quy định. 

 + Dự án đấu giá quyền sử dụng đất 
thương mại, dịch vụ lô đất TM2 tại khu đô thị 
2A Sở Dầu: Hiện UBND quận đang tập trung 
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 để thực hiện dự án và xây dựng phương 
án đấu giá theo quy định.

Các dự án, công trình quận quyết định 
đầu tư: 

Tính đến ngày 10/6/2022, tiến độ giải ngân 
vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2022 
đạt 26 tỷ 443 triệu đồng, bằng 16,78% kế 
hoạch thành phố giao; dự kiến đến 30/6/2022, 
giải ngân ước đạt 98 tỷ 558 triệu đồng, bằng 
63% KH thành phố giao. Đối với 05 công trình 
chuyển tiếp từ năm 2021, đã hoàn thành, tiến 
hành nghiệm thu và đưa vào sử dụng đối với 
công trình giải phóng mặt bằng và san lấp, xây 
dựng công viên, hệ thống thoát nước tại hồ khu 
C, phường Trại Chuối, hiện đang chờ ý kiến 
của HĐND quận về điều chỉnh chủ trương đầu 
tư đối với công trình xây dựng hè đường Hồng 
Bàng đoạn tiếp giáp lô đất H12.3/CCQ-2B; các 
công trình còn lại hiện đang thi công đạt trên 
70% khối lượng công việc. Đối với 26 công 
trình năm 2022, hiện đã hoàn thành thi công đối 
với 12 công trình, tiếp tục triển khai thi công 
đối với 12 công trình và xin ý kiến đưa khỏi 
danh mục đầu tư công năm 2022 đối với 02 
công trình. Đối với dự án đầu tư xây mới trường 
THPT Hồng Bàng: UBND quận đã tổ chức đấu 
thầu gói thầu tư vấn thiết kế, hiện đang trình Sở 
Xây dựng thẩm định theo quy định.

Văn phòng quận
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GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

CHỦ ĐỘNG NẮM BẮT DƯ LUẬN, KỊP THỜI XỬ LÝ THÔNG TIN 
XẤU ĐỘC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Thời gian qua, các cơ quan tham mưu của 
quận đã có rất nhiều nỗ lực trong việc 

nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tham gia 
giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, 
nhân dân quan tâm trên địa bàn. Hằng tháng, 
Ban Tuyên giáo Quận ủy có Báo cáo về tình 
hình dư luận xã hội, đồng thời kịp thời báo 
cáo những thông tin những diễn biến phát sinh 
trên địa bàn quận. Qua việc nắm tình hình dư 
luận xã hội, đại đa số cán bộ, đảng viên và 
nhân dân trên địa bàn luôn an tâm, tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và bày tỏ 
sự mong muốn các cơ quan chức năng sớm có 
cơ chế chính sách, định hướng phát triển hợp 
lý quận trong thời gian tới; đồng thời, sớm tập 
trung giải quyết các vấn đề tồn đọng của các 
dự án đã và đang được triển khai; đề nghị các 
cơ quan chức năng liên quan phải triển khai 
thực hiện ngay nhiệm vụ của từng đơn vị theo 
nhiệm vụ quy hoạch chung của thành phố.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, 
trước tình hình dịch bệnh Covid-19, gây ảnh 
hưởng nặng nề đến đời sống, kinh tế - xã 
hội, nhân dân đã đồng tình với các biện pháp 
chống dịch của thành phố và quận, đã mang 
lại nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, người 
dân cũng rất quan tâm, bức xúc về việc thời 
gian trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan các 
“bác sĩ”, “thần y” tự xưng với vô số lời khu-
yên và bài thuốc chữa Covid-19 thiếu cơ sở 
khoa học. Người dân mong muốn các cơ quan 
chức năng có biện pháp ngăn chặn kịp thời, 
bởi việc này không những có nguy cơ đe dọa 
trực tiếp đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng 
công tác phòng, chống dịch bệnh. Về chế độ, 
chính sách chăm lo cho người lao động bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 người dân 
phản ánh chính quyền chưa kịp thời, vẫn có 
tình trạng bản thân và gia đình bị thiếu lương 
thực, thực phẩm. 

Cùng với đó, người dân cũng bày tỏ lo ngại 
đối với các đối tượng lợi dụng tính năng của 
trạng xã hội như livestream, đăng tải những 
nội dung kích động, tin sai sự thật, tin liên 
quan đến công tác phòng, chống dịch và các 

hoạt động của các cơ quan, chính quyền; đòi 
hỏi cơ quan chức năng cần rà soát, phát hiện 
kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng vi 
phạm; đồng thời, tuyên truyền đến người dân 
về nâng cao ý thức trong sử dụng mạng xã hội 
và kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan 
điểm sai trái, lợi dụng sự phát triển công nghệ 
thông tin để thực hiện các hành vi vi phạm 
pháp luật như: lừa đảo, đánh cắp thông tin 
cả nhân... qua trang mạng xã hội, gây mất an 
ninh trật tự trên địa bàn quận.

Rõ ràng trong tình hình hiện nay, rất cần có 
sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính 
quyền với cơ quan tuyên giáo của Đảng để 
nắm bắt, giải quyết vấn đề nổi cộm, dư luận 
quan tâm. Do đó, để làm tốt công tác này, 
trong thời gian tới các cơ quan chức năng của 
quận cần chủ động trao đổi, cung cấp thông 
tin để định hướng dư luận sớm, trước các vấn 
đề phức tạp, nhạy cảm có thể xảy ra trên địa 
bàn. Bên cạnh đó, cần chủ động nắm bắt sâu 
các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm trên 
địa bàn để nhận diện các vấn đề có thể tạo ra 
điểm nóng thông qua lực lượng nòng cốt chính 
trị, thông qua các công cụ rà quét thông tin 
trên mạng (như Reputa, Socialbeat, hoặc tham 
gia nắm tình hình ở các trang, nhóm mạng xã 
hội…); qua đó, chủ động phối hợp với lực 
lượng chức năng trong xử lý các vấn đề nóng, 
các đối tượng có dấu hiệu đưa thông tin xấu 
độc, sai trái trên không gian mạng, triển khai 
quy trình xử lý thông tin xấu độc trên không 
gian mạng. Ngoài ra, cần tăng cường sử dụng 
các phương thức truyền thông mới (fanpage, 
zalo, hệ thống cổng thông tin điện tử…) để 
thực hiện công tác tuyên truyền các quan điểm 
chính thống của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước, Thành phố đối với các vấn đề, 
sự việc nhạy cảm và lan tỏa thông tin tích cực 
trên các tài khoản cá nhân của cán bộ, đảng 
viên trong hệ thống chính trị quận.

 Đinh Thị Kiều Nhung
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy
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PHƯỜNG TRẠI CHUỐI: HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “TỦ ĐỒ CHIA SẺ” 

Phường Trại Chuối là 
phường cận trung tâm 

của quận, thành phố. Nhân 
dân trên địa bàn phường 
phần lớn là lao động tự do, 
người đã nghỉ hưu hoặc kinh 
doanh buôn bán nhỏ lẻ. So 
với các phường trong quận 
Hồng Bàng, đời sống nhân 
dân phường Trại Chuối còn 
nhiều khó khăn. 

Trước sự vào cuộc của 
các ban ngành đoàn thể 
trong công tác xóa đói giảm 
nghèo, an sinh xã hội, Hội 
LHPN phường phối hợp với 
Đoàn TNCS HCM phường 
đã tổ chức ra mắt mô hình 
“Tủ đồ chia sẻ”. Đây là một mô hình từ 
thiện nhằm đem đến cho người nghèo, 
người khó khăn... những bộ quần áo còn 
sử dụng được, giúp họ giảm bớt một phần 
chi tiêu trong cuộc sống. Bên cạnh đó, 
việc cho đi những bộ quần áo không sử 
dụng đến vừa đem lại ý nghĩa cho người 
khác vừa tránh lãng phí.

Với phương châm “Ai thừa đến ủng 
hộ, ai thiếu đến lấy”, mô hình “Tủ đồ chia 
sẻ” hướng tới mục tiêu trở thành một mô 
hình công cộng, có sức lan tỏa tới cộng 
đồng, góp phần nâng cao tinh thần đoàn 
kết, tương thân tương ái, chia sẻ và giúp 
đỡ những người yếu thế trong xã hội, đặc 
biệt là phụ nữ, trẻ em nghèo.

Bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2019, đến 
nay mô hình đã nhận được sự quan tâm 
lớn của nhân dân và trở thành một địa chỉ 
quen thuộc để tiếp nhận và cho đi những 
bộ quần áo cũ vẫn còn sử dụng tốt. Trong 

gần 3 năm, mô hình đã thu nhận được hơn 
5000 chiếc quần áo các loại từ các nhà hảo 
tâm và nhân dân trên địa bàn, đồng thời 
cho đi hơn 3.000 chiếc quần áo đến tay 
những người khó khăn, người cần dùng đến.

Quần áo khi tiếp nhận về được cán bộ 
Hội phụ nữ thu gom, sắp xếp, phân loại 
tại phường, chiếc nào không đủ tiêu chuẩn 
(rách, bẩn, mốc...) thì bỏ đi, sau đó được 
mang ra treo, gấp gọn gàng vào tủ đồ tại 
chợ Trại Chuối trung bình 2 tuần/ 1 lần tùy 
thuộc số lượng quần áo. 

Hiện nay, mô hình “Tủ đồ chia sẻ” đã 
duy trì hiệu quả, nhận được sự quan tâm, 
ủng hộ của nhân dân. Trong thời gian tới, 
Hội LHPN phường tiếp tục đẩy mạnh hoạt 
động mô hình, nâng cao chất lượng nhằm 
thúc đẩy sức lan tỏa rộng rãi tới nhân dân 
trên địa bàn và các đơn vị khác.

Hội LHPN phường Trại Chuối
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QUY TRÌNH, NỘI DUNG, CÁCH THỨC TỔ CHỨC 
MỘT BUỔI SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Hướng dẫn của Ban Tổ chức 

Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về 
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì 
Chi ủy, chi bộ họp thường lệ mỗi tháng 
một lần; họp bất thường khi cần.

Do đó, để có thể tổ chức một buổi sinh 
hoạt chi bộ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, 
cấp ủy chi bộ cần chuẩn bị và thực hiện 
những nội dung sau:

Thứ nhất, trước khi sinh hoạt chi bộ:
1. Đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư chi 

bộ dự kiến nội dung, chương trình, thời 
gian sinh hoạt chi bộ để đưa ra họp chi ủy.

2. Tổ chức họp chi ủy (bí thư, phó bí thư 
ở những nơi không có chi ủy)

- Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu 
buổi họp chi ủy

- Phân công người ghi biên bản
- Bí thư chi bộ trình bày những nội dung 

đã chuẩn bị
- Chi ủy thảo luận và quyết định:  
+ Thời gian, nội dung và hình thức sinh 

hoạt chi bộ;
+ Thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh 

giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ 
trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng 
tiếp theo; xác định những nội dung trọng 
tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại 
chi bộ;

+ Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết 
(nếu có);

+ Thống nhất phân công các đồng chí 
chi ủy viên chuẩn bị nội dung, tài liệu để 
trình bày trong buổi sinh hoạt chi bộ.

3. Chi ủy thông báo về thời gian, địa 

điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng 
viên và cấp ủy viên cấp trên được phân 
công theo dõi chi bộ (nếu có); nơi có điều 
kiện gửi trước tài liệu sinh hoạt cho đảng 
viên để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát 
biểu ý kiến.

4. Chi ủy chuẩn bị tài liệu sinh hoạt chi 
bộ gồm:

- Lựa chọn những nội dung thời sự trong 
nước, quốc tế, các vấn đề của cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp sát với tình hình và phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để 
phổ biến, trao đổi.

- Thông báo kịp thời chủ trương, các 
văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, 
tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các 
cấp cần phổ biến đến đảng viên.

- Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng 
viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo 
của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan 
tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư 
tưởng cho đảng viên.

- Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 
của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ 
của đảng viên; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, 
khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện 
pháp khắc phục; phương hướng, nhiệm vụ 
của chi bộ thời gian tới (Nội dung đánh 
giá gồm: việc lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị; công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; lãnh 
đạo các tổ chức đoàn thể; xây dựng chi 
bộ trong sạch vững mạnh; việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII gắn 
với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU 
của Bộ Chính trị).
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Thứ hai, tiến hành sinh hoạt chi bộ
1. Bí thư chi bộ (hoặc người chủ trì) tiến 

hành các công viêc:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

(nếu có);
- Thông báo tình hình đảng viên của chi 

bộ: Tổng số đảng viên, đảng viên chính 
thức, đảng viên dự bị; đảng viên được miễn 
công tác, miễn sinh hoạt, đảng viên sinh 
hoạt tạm thời tại chi bộ và đảng viên đã 
chuyển sinh hoạt tạm thời đi nơi khác (nếu 
có); số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý 
do, không có lý do);

- Thông qua nội dung, chương trình 
sinh hoạt chi bộ (lấy ý kiến của đảng viên 
về chương trình, nội dung sinh hoạt);

- Cử thư ký ghi chép biên bản sinh hoạt 
chi bộ (có thể cử 01 đ/c thường xuyên ghi 
biên bản các kỳ sinh hoạt chi bộ)

2. Bí thư chi bộ (hoặc người được 
phân công)

- Trình bày nội dung về tình hình thời 
sự (theo nội dung đã chuẩn bị)

- Phổ biến, quán triệt các văn bản của 
Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội.

* Sau khi thông tin tình hình thời sự và 
phổ biến, quán triệt các văn bản mới, chi 
ủy cần rút ra kết luận về định hướng tư 
tưởng cho cán bộ, đảng viên và cần liên 
hệ, gắn với nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp.

- Thông qua báo cáo kết quả công tác 
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 
tháng của chi bộ.

3. Bí thư chi bộ chủ trì việc thảo luận, 
tham gia ý kiến về các nội dung trên. Trong 
quá trình thảo luận, đồng chí Bí thư chi bộ 
cần cung cấp thông tin, định hướng những 

vấn đề trọng tâm mà đảng viên quan tâm, 
tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến 
khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến 
để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.

4. Đảng viên phát biểu ý kiến, tập trung 
trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên 
quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ.

5. Bí thư chi bộ kết luận:
- Bí thư chi bộ tổng hợp các ý kiến phát 

biểu tại buổi sinh hoạt và kết luận những 
vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo 
luận để bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh 
hoạt; phân công nhiệm vụ cho đảng viên 
và quy định thời gian hoàn thành. Nếu có 
nội dung chi bộ ra nghị quyết thì chi bộ 
biểu quyết thông qua nghị quyết.

- Định hướng tư tưởng đối với đảng 
viên; giải quyết hoặc phản ánh với cấp 
có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, 
những đề xuất, kiến nghị của đảng viên.

- Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.
6. Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt 

chi bộ.
7. Bí thư chi bộ và thư ký hội nghị ký 

vào biên bản sinh hoạt.
8. Kết thúc buổi sinh hoạt
* Lưu ý: Đối với chi bộ dưới 10 đảng 

viên thì thời gian sinh hoạt chi bộ ít nhất 
60 phút trở lên. Đối với chi bộ còn lại thời 
gian sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo từ 90 
phút trở lên. Sinh hoạt chi bộ do bí thư 
chi bộ chủ trì, nếu bí thư đi vắng thì phân 
công đồng chí phó bí thư chi bộ chủ trì.

Ban biên tập
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CHI BỘ TDP CÙ CHÍNH LAN 1, ĐB PHƯỜNG MINH KHAI 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW VÀ 

HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH 
HỒ CHÍ MINH BẰNG NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ

Nhằm cụ thể hóa Kết luận số 21-
KL/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XIII, Kế hoạch số 88-
KH/QU, ngày 5/5/2022 của Ban Thường 
vụ Quận ủy, Kế hoạch số 32-KH/ĐU của 
Đảng ủy phường về thực hiện Kết luận số 
21, ngày 03/6/2022, Chi bộ Tổ dân phố 
Cù Chính Lan 1, thuộc Đảng bộ phường 
Minh Khai đã tổ chức sinh hoạt chuyên 
đề với nội dung “Một số nhiệm vụ, giải 
pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XIII và chuyên đề học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh năm 2022 về ý chí tự lực, tự cường 
và khát vọng vương lên nhằm phát huy vị 
thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát 
triển mới”. Buổi sinh hoạt chuyên đề 
vinh dự được đồng chí Đào Trọng Đức- 
UVBTVTU, Trưởng ban Tổ chức Thành 
ủy, đồng chí Phạm Văn Đoan- Phó Bí 
thư Thường trực Quận ủy cùng các đồng 
chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng tổ chức 
đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Thành 
ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức 
Quận ủy dự và chỉ đạo.

Xác định đây là nội dung chuyên đề 
khá khó, phạm vi rộng, song với tinh thần 
trách nhiệm cao, cấp ủy chi bộ đã chuẩn 
bị nội dung rất kỹ, đề cương sinh hoạt 
chi bộ được gửi tới các đồng đảng viên 
nghiên cứu trước từ kỳ sinh hoạt  tháng 5, 
tại buổi sinh hoạt, sau khi nghe đồng chí 
Bí thư chi bộ trình bày báo cáo chuyên 

đề, chi bộ thảo luận sôi nổi, đã có 05 ý 
kiến phát biểu tham gia trực tiếp vào nội 
dung chuyên đề đánh giá, làm rõ thêm 
những thuận lợi, khó khăn, đặc thù của 
chi bộ, đề xuất những giải pháp cụ thể 
gắn với tình hình thực tiễn của chi bộ 
nhằm thực hiện tốt Kết luận số 21 của 
Ban Chấp hành Trung ương và Chuyên 
đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đào Trọng 
Đức- Ủy viên BTVTU, Trưởng ban Tổ 
chức Thành ủy ghi nhận sự chuẩn bị chu 
đáo, kỹ lưỡng về nội dung và tổ chức buổi 
sinh hoạt chi bộ nghiêm túc của chi bộ Tổ 
dân phố Cù Chính Lan 1, đồng thời đánh 
giá cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của 
các đồng chí đảng viên, vai trò điều hành 
của đồng chí Bí thư chi bộ. Đồng chí đề 
nghị chi bộ tiếp tục tập trung cụ thể hóa 
hơn nữa các giải pháp đã được bàn tại kỳ 
sinh hoạt chi bộ để triển khai thực hiện 
một cách hiệu quả, phù hợp với thực tiễn 
của địa bàn tổ dân phố.

Sau khi thảo luận, tiếp thu ý kiến chỉ 
đạo của đồng chí Trưởng ban Tổ chức 
Thành ủy chi bộ Tổ dân phố Cù Chính 
Lan 1 đã thống nhất xác định 06 nhiệm 
vụ, giải pháp thực hiện Kết luận số 21 và 
Chuyên đề năm 2022:

Thứ nhất, mỗi đồng chí đảng viên của 
chi bộ cần nghiên cứu thật kỹ các nội 
dung, quan điểm của Đảng về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên 
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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” tại Kết luận 
số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương, Quy định về những điều đảng viên 
không được làm, nhận diện rõ những biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự 
chuyển hóa một cách cụ thể hơn, sát với 
từng cán bộ, đảng viên hơn.

Hai là, tập trung chỉ đạo làm tốt công 
tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phát 
huy mạnh mẽ tinh thần nêu gương trong 
từng việc gắn với học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ 
ở cơ sở trong thực hiện Dự án chỉnh trang 
sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến 
cầu Hoàng Văn Thụ, 100% đảng viên 
trong diện phải giải phóng mặt bằng thực 
hiện dự án gương mẫu chấp hành và thực 
hiện các quy định của nhà nước.

Ba là, gắn việc đánh giá, kiểm điểm 
việc thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của 
chi bộ, của cán bộ, đảng viên gắn với 
thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị 
mà cụ thể là vận dụng, thực hiện hiệu quả 
giá trị lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng bằng 
những việc làm thiết thực, cụ thể. Phát 
động phong trào thi đua mỗi người có 
một việc “làm theo Bác” trong cán bộ, 
đảng viên bằng những việc làm cụ thể 
hằng ngày.

Bốn là, tăng cường sinh hoạt chi bộ 
theo chuyên đề, tập trung vào những vấn 
đề cụ thể liên quan đến nhiệm vụ chính trị 

của chi bộ, phát huy tốt lợi thế của tổ dân 
phố như: xây dựng nếp sống văn minh đô 
thị, công tác an sinh xã hội, phòng chống 
dịch bệnh, chuyển đổi số, thực hiện dự 
án…Đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và 
phê bình, đấu tranh với tư tưởng cục bộ, 
ích kỷ, lợi ích cá nhân trong cán bộ, đảng 
viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng 
nhân dân. 

Năm là, động viên, khuyến khích đảng 
viên của chi bộ sử dụng các thiết bị điện 
tử thông minh để cập nhập thông tin đồng 
thời nhận diện, tích cực đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái trên mạng 
xã hội, thành lập “Câu lạc bộ thời sự” 
của chi bộ gồm các đồng chí đảng viên 
có tâm huyết, trách nhiệm, có khả năng 
cập nhật, tổng hợp các thông tin thời 
sự, chính trị, các chủ trương, chính sách 
của Đảng, giúp chi bộ tổng hợp thông 
tin, định hướng cho đảng viên đấu tra-
nh, phản bác những thông tin, luận điệu 
xuyên tạc trên mạng xã hội và trong dư 
luận nhân dân góp phần bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng.

Sáu là, tăng cường vai trò của Ban 
công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể tại 
tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, 
vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và 
các tầng lớp nhân dân hiểu, thấm nhuần 
quan điểm, chủ trương của Đảng về xây 
dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đảng ủy phường Minh Khai



ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

20

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUẬN (05/7/1961 - 05/7/2022)

QUẬN HỒNG BÀNG - KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN

Trong lịch hình thành và phát triển của 
thành phố Hải Phòng, địa bàn quận 

Hồng Bàng được coi là “cái nôi” ra đời 
của đô thị Hải Phòng, là vùng đất có 
bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời. Khi 
chính quyền cách mạng tiếp quản sau 
khi đánh thắng thực dân Pháp vào năm 
1955, Hải Phòng có 13 khu phố. Trước 
yêu cầu công cuộc xây dựng Chủ nghĩa 
xã hội, ngày 05/7/1961, Chính phủ ra 
Quyết định 92/CP phân chia lại các khu 
phố thuộc nội thành Hải Phòng, từ 7 khu 
thành 3 khu mang tên Hồng Bàng, Ngô 
Quyền, Lê Chân. Các khu phố Thượng 
Lý- Hạ Lý, Máy Nước, Trên Sông được 
hợp thành khu phố mang tên Hồng Bàng. 
Ngày 24/7/1993, Chính phủ phê duyệt 
thành lập phường Quán Toan và phường 
Hùng Vương; Hồng Bàng có 11 phường. 
Ngày 10/01/2020, thực hiện Nghị quyết 
số 872/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, quận đã tiến hành 
sáp nhập phường Quang Trung với 
phường Hoàng Văn Thụ, phường Phạm 
Hồng Thái với phường Phan Bội Châu, 
theo đó, Hồng Bàng hiện có 09 đơn vị 
hành chính khối phường. 

Qua 61 năm xây dựng và phát triển và 
sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi 
mới, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân 
quận Hồng Bàng đã vượt qua nhiều khó 
khăn, thử thách, cùng với quân dân thành 
phố Hải Phòng và cả nước viết lên những 
trang sử vàng chói lọi, đánh thắng các 
cuộc chiến tranh xâm lược, hoàn thành sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đạt được nhiều bước tiến dài, vững chắc 
với thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh 

vực. Lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát 
triển của quận Hồng Bàng gắn liền với 
lịch sử hình thành và phát triển của thành 
phố Cảng “Trung dũng, Quyết thắng”. 

Trong nhiều năm liền, quận Hồng 
Bàng luôn là đơn vị dẫn đầu thành phố 
về công tác thu ngân sách. Nửa đầu 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, với những biện 
pháp triển khai thực hiện đồng bộ, linh 
hoạt, hiệu quả, Hồng Bàng vẫn tiếp tục 
là điểm sáng của thành phố với tổng thu 
ngân sách năm 2021 đạt 1.873 tỷ đồng, 
vượt 180% kế hoạch giao, trong đó, thuế 
ngoài quốc doanh đạt hơn 407 tỷ đồng. 
Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 
đứng đầu thành phố. Trên đà kết quả 
năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022, tổng 
thu ngân sách quận ước đạt 786 tỷ đồng, 
đạt 70% dự toán năm, vượt 20% chỉ tiêu 
giao, trong đó thuế ngoài quốc doanh ước 
đạt 286 tỷ, vượt 25% chỉ tiêu giao, doanh 
thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 
1.400 tỷ đồng. 

Công tác chỉnh trang và phát triển đô 
thị tạo bước đột phá, nhiều công trình mới 
liên tục được đầu tư xây dựng, hoàn thành 
đưa vào sử dụng. Trong nửa đầu nhiệm 
kỳ, quận đã khởi động và thực hiện nhiều 
dự án có ý nghĩa tạo bước “Đột phá phát 
triển đô thị” như Dự án phát triển nhà ở 
tại số 80 Hạ Lý, phường Hạ Lý; dự án Tổ 
hợp Trung tâm thương mại, khách sạn 5 
sao và văn phòng cho thuê chợ Sắt; các 
công trình điện chiếu sáng bờ sông Tam 
Bạc; dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai 
đoạn 2; trường THPT Hồng Bàng; công 
viên nút giao Nam Cầu Bính...        

 Đi liền với phát triển đô thị, quận luôn 
chú trọng tới công tác quy hoạch, quản lý 
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đất đai và trật tự xây dựng một cách chặt 
chẽ, nề nếp để tạo nguồn quỹ đất cho đầu 
tư phát triển đô thị. 

Xác định cải cách hành chính là khâu 
đột phá, từ kinh nghiệm là đơn vị hành 
chính đầu tiên của Miền Bắc áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO, liên tiếp những năm qua, 
Hồng Bàng luôn là một trong những địa 
phương đi đầu của thành phố trong cải 
cách hành chính; tăng cường vận hành 
sử dụng Cổng thông tin điện tử quận và 
hệ thống phần mềm “Một cửa hiện đại”, 
tiếp nhận và ban hành văn bản trên môi 
trường mạng có tích hợp chữ ký số điện 
tử. Hồng Bàng là đơn vị đầu tiên đưa vào 
hoạt động mô hình “Phòng họp không 
giấy tờ”, tiết kiệm thời gian chi phí, nâng 
cao hiệu quả quản lý, điều hành và thực 
hiện nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân 
quận. Trong thời gian tới, Hồng Bàng tập 
trung thực hiện số hóa 13 lĩnh vực. Tiền 
đề trong năm 2022, quận quyết tâm phấn 
đấu là đơn vị đi đầu của thành phố xây 
dựng Trung tâm điều hành đô thị thông 
minh IOC. Đây sẽ là mô hình thực sự hữu 
ích nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác 
quản lý nhà nước, doanh nghiệp và hỗ 
trợ, giúp đỡ người dân. 

Công tác giáo dục - đào tạo quận bứt 
phá mạnh mẽ với nhiều kết quả nổi bật, 
tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu ngành 
giáo dục thành phố với chất lượng giáo 
dục toàn diện được khẳng định. Triển 
khai đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo 
đảm an sinh xã hội. Hồng Bàng là một 
trong 2 quận đầu tiên của thành phố đến 
nay không còn hộ nghèo. Chất lượng 
cuộc sống nhân dân được nâng cao, hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 
được tổ chức thường xuyên, phong phú, 

sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống văn 
hóa tinh thần của Nhân dân. Công tác y tế 
được quan tâm, duy trì, đạt kết quả cao. 
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn quận được giữ vững; 
hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc 
phòng địa phương. Các lĩnh vực thuộc 
công tác xây dựng Đảng được quan tâm 
đẩy mạnh, công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng được chú trọng, tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Với những kết quả đã đạt được trong 
chặng đường 61 năm xây dựng và phát 
triển, năm 1994, nhân dân và lực lượng 
vũ trang nhân dân quận vinh dự là đơn 
vị đầu tiên của thành phố được Chủ tịch 
nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 
2005, Đảng bộ và nhân dân quận lại vinh 
dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng 
Lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2011 
được tặng Huân chương độc lập hạng 
Nhất về thành tích xuất sắc trong 5 năm 
(2005 - 2010). Tổng kết năm 2021, Hồng 
Bàng dẫn đầu khối quận vì hoàn thành 
toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát 
triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, 
vinh dự được nhận cờ thi đua của Chính 
phủ. Thành tích đó là bước tiến đầu tiên 
vững chãi để Hồng Bàng tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ trong hành trình đưa Nghị 
quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện 
nhất quán quan điểm xây dựng, phát triển 
quận Hồng Bàng trở thành trung tâm 
thương mại, dịch vụ, du lịch của thành phố.

Ban Tuyên giáo Quận uỷ 
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Quận Hồng Bàng là địa phương 
giàu truyền thống cách mạng được 

Đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều danh 
hiệu cao quý như: Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời 
kì đổi mới. Trong các cuộc kháng chiến 
chống ngoại xâm, lớp lớp người con ưu 
tú Hồng Bàng đã anh dũng xông pha nơi 
lửa đạn để bảo vệ tổ quốc, trên 10.000 con 
em quận Hồng Bàng đã tham gia trên các 
chiến trường, trong đó 1.315 người con ưu 
tú đã anh dũng hy sinh, hàng ngàn chiến 
sĩ đã cống hiến một phần xương máu cho 
sự nghiệp giải phóng dân tộc; có những 
người con ưu tú ở những miền quê khác 
đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Hồng 
Bàng đầy truyền thống cách mạng.

Kế thừa và phát huy truyền thống quý 
báu đó của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của 
Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN, 
sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các 
cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trong 
quận, công tác hậu phương quân đội, 
chăm sóc người có công luôn được quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc 
gia đình thương binh liệt sĩ, bệnh binh, gia 
đình có công với cách mạng, các Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng đã trở thành nhiệm 
vụ thường xuyên của toàn Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân trong quận. Hồng 
Bàng là “cái nôi” thực hiện chính sách hậu 
phương quân đội của thành phố; là nơi đầu 
tiên tổ chức và duy trì tốt việc thắp hương 
tưởng niệm nhân ngày hy sinh của các liệt 
sĩ tại gia đình. Là địa phương xây dựng 
Đền thờ liệt sĩ quận với quy mô lớn, khánh 

thành năm 2001 và được thường xuyên tu 
bổ ngày càng khang trang, trở thành địa 
chỉ đỏ của nhân dân trong và ngoài quận. 
Là quận đi đầu thành phố vê xây dựng, 
sửa chữa nhà cho người có công với cách 
mạng nhất là việc thực hiện Quyết định số 
22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ và Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND 
của HĐND thành phố.

Hướng về kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 
binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Quận 
ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN quận 
đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể 
hiện sự quan tâm, lòng biết ơn sâu sắc của 
Đảng và Nhà nước đối với những người 
có công đã hy sinh xương máu cho sự ng-
hiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; 
Quận trao tặng 1.175 suất quà trị giá 352,5 
triệu đồng tới các gia đình chính sách trên 
địa bàn; tổ chức Đoàn lãnh đạo quận thăm, 
tặng quà cho 75 gia đình chính sách tiêu 
biểu trị giá 93,75 triệu đồng; tổng số quà 
của quận năm 2022 tăng gấp 3,5 lần so với 
năm 2021; Tiếp nhận và chuyển 1.848 suất 
quà của chủ tịch nước trị giá 564,3 triệu 
đồng; 1.881 suất quà thành phố trị giá 9 tỷ 
405 triệu đồng tới các gia đình chính sách 
trên địa bàn quận. Tổng số quà các cấp là 
4.979 suất quà trị giá 10 tỷ 415,55 triệu 
đồng. Phối hợp cùng UBND các phường 
tích cực tổ chức các hoạt động thăm hỏi 
các gia đình chính sách, thắp hương liệt 
sĩ. Ngoài ra, quận tiếp tục hỗ trợ tích cực 
cho các gia đình chính sách xây mới và 
sửa chữa nhà ở cho người có công;... 
Trong năm 2022 hỗ trợ 29 hộ gia đình người 

(Xem tiếp trang 24...)
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TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN, ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 93 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/7/2022)

Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Theo chỉ 
đạo của Người, các hội viên thanh niên đã tỏa 
đi thâm nhập các nhà máy, đồn điền, hầm mỏ, 
xí nghiệp tổ chức ra các Công hội cách mạng 
của giai cấp công nhân.

Ngày 28/7/1929, theo quyết định của Đông 
Dương Cộng sản Đảng, Nguyễn Đức Cảnh 
triệu tập Hội nghị đại biểu Công hội đỏ Bắc 
kỳ lần thứ nhất, họp tại nhà số 15 Hàng Nón, 
Hà Nội. Hội nghị đã nhất trí thông qua chương 
trình, điều lệ và phương hướng hoạt động, bầu 
ra Ban Chấp hành Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ. 
Với sự xuất hiện của Tổng Công hội đỏ Bắc 
Kỳ, lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam 
có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, có điều 
lệ, có tờ báo là cơ quan tuyên truyền vận động 
thống nhất trong phong trào công nhân nước 
ta. Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ 
có ý nghĩa lịch sử to lớn trong quá trình phát 
triển của phong trào công nhân, Công đoàn 
Việt Nam. Sự ra đời của Tổng Công hội đỏ 
Bắc Kỳ là kết quả tất yếu của phong trào công 
nhân, đánh dấu sự trưởng thành về tổ chức của 
giai cấp công nhân Việt Nam. Trải qua 12 kỳ 
đại hội, giai cấp công nhân, Công đoàn Việt 
Nam luôn đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua 
lao động sản xuất, tổ chức hiệu quả các phong 
trào thi đua yêu nước góp phần vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn 
Việt Nam là dịp để các cấp công đoàn quận 
Hồng Bàng làm tốt công tác tuyên truyền đến 
cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy truyền 
thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, tự lực, tự cường, đoàn kết phấn đấu 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ - Công 
đoàn các cấp trong đó, tập trung chỉ đạo, tổ 
chức một số hoạt động cụ thể:

Một là, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 
giáo dục truyền thống vẻ vang của Công đoàn 

Trước thế kỷ XV, Việt Nam chưa có những 
điều kiện thuận lợi cho sự phát triển công, 

thương nghiệp, nhưng đã có tầng lớp thợ thủ 
công và thương nhân. Sang thế kỷ XVI, đội 
ngũ những người lao động làm thuê đã xuất 
hiện. Đến cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp nổ 
súng xâm lược nước ta, biến nước ta thành 
thuộc địa nửa phong kiến, nơi tiêu thụ hàng 
hóa, khai thác tài nguyên và bóc lột nhân công 
rẻ mạt của chúng. Sau khi đặt ách thống trị lên 
toàn bộ nước ta, vào đầu thế kỉ XX, thực dân 
Pháp cấu kết với bọn phong kiến tay sai tiến 
hành khai thác các hầm mỏ, xây dựng các nhà 
máy, xí nghiệp, mở các tuyến đường, mở các 
đồn điền trồng cây công nghiệp,…từ đó, nước 
ta có một lớp người lao động mới ra đời - đó là 
những công nhân làm thuê, phần lớn tập trung 
ở các thành phố, các khu công nghiệp trong đó 
có thành phố Hải Phòng. 

Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề, công 
nhân Việt Nam đã đấu tranh chống lại. Chính 
trong quá trình đấu tranh, công nhân đã dần 
nhận thấy cần phải tự tổ chức nhau lại để đấu 
tranh giành và bảo vệ quyền lợi thiết thân. 
Hội Ái hữu đầu tiên được công khai thành 
lập theo quyết định của Thống sứ Bắc Kỳ vào 
năm 1906. Ở nước ngoài, qua hoạt động cách 
mạng, Nguyễn Ái Quốc đã nhận rõ mối quan 
hệ giữa cách mạng ở chính quốc và thuộc 
địa. Năm 1922, Người tham gia thành lập 
Hội Ái hữu những người lao động chân tay 
Đông Dương ở Pháp. Năm 1925 có thêm Hội 
những người lao động trí óc Đông Dương. 
Đến năm 1927, ở Mác – xây, thủy thủ lập ra 
Hội bênh vực lao động An Nam. Những công 
nhân, thủy thủ từng hoạt động ở nước ngoài 
đã đem kinh nghiệm tổ chức công hội về nước 
để lập ra các công hội mới. Tiêu biểu nhất là 
sự ra đời của Công hội Ba Son do Tôn Đức 
Thắng thành lập. Năm 1926, Tôn Đức Thắng 
bắt liên lạc được với Nguyễn Ái Quốc và Hội 
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Việt Nam: Phát hành đề cương, tài liệu tuyên 
truyền theo hướng dẫn; tổ chức giao lưu, gặp 
mặt truyền thống. Tổ chức các đoàn đến dâng 
hương tại Nhà tưởng niệm nhân kỷ niệm 90 
năm Ngày hi sinh của đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh (31/7/1932 - 31/7/2022). 

Hai là, tiếp tục quán triệt, học tập và tuyên 
truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách, 
pháp luật mới của Đảng, Nhà nước liên quan 
trực tiếp đến giai cấp công nhân và tổ chức 
Công đoàn Việt Nam: Nghị quyết số 02-NQ/
TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi 
mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt 
Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 16/CT-
TTg, ngày 14/6/2021 về đảm bảo việc làm bền 
vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện 
làm việc của công nhân lao động.

Ba là, đẩy mạnh các phong trào thi đua,  
phấn đấu mỗi cấp Công đoàn đăng ký đảm 
nhận ít nhất 01 công trình, phần việc, sự việc 
cụ thể. Nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở 
trong thương lượng, ký kết và giám sát việc 
thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Bốn là, tổ chức đối thoại giữa người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền, chuyên môn cùng 
cấp, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước 
với đoàn viên, người lao động nhằm xây dựng 
quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ 
trong tình hình mới. Liên đoàn Lao động quận 
phối hợp tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND 
quận đối thoại với cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động; biểu dương cán bộ 
công đoàn tiêu biểu năm 2021.

Năm là, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ 
cấp cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn 
cảnh khó khăn, CNVCLĐ thuộc diện gia đình 
chính sách, có công với nước nhân dịp kỷ niệm 
75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ - 27/7.

Sáu là, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời 
sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, 
CNVCLĐ.

Vũ Quang Tuân
QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận

có công xây mới và sửa chữa nhà ở (dựa 
theo danh sách đề nghị hỗ trợ theo QĐ22 
đợt 6 và 7 của quận).

UBND quận xây dựng Kế hoạch tổ 
chức Lễ dâng hương tưởng niệm và cầu 
siêu cho các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, 
các Anh hùng liệt sĩ tại Đền liệt sĩ quận 
Hồng Bàng, dự kiến vào ngày 24/7/2022; 
mời đại biểu và các gia đình thân nhân liệt 
sĩ cùng toàn thể nhân dân tham dự; Kế 
hoạch tổ chức Đoàn cán bộ quận đi thắp 
hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại: Khu 
di tích Ngã ba Đồng Lộc, Khu tưởng niệm 
cầu Nhe, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa 
trang đường 9, Thành cổ Quảng Trị và 
Khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đây là chuỗi hoạt động nhằm thể hiện 
truyền thống, đạo lý “Uống nước, nhớ 
nguồn” của Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân quận Hồng Bàng để bày tỏ lòng biết 
ơn, thể hiện tình cảm, tri ân các Mẹ Việt 
Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sỹ đã 
anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu vì 
độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc 
của nhân dân, đồng thời cũng là dịp để giáo 
dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước.

Qua đó, Đảng bộ, chính quyền, quân 
và dân quận Hồng Bàng nguyện tiếp nối 
truyền thống vinh quang của các thế hệ đi 
trước, khắc phục khó khăn, phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân, chủ động, sáng 
tạo, huy động tối đa các nguồn lực, quyết 
tâm phấn đấu xây dựng quận trở thành đô 
thị văn minh, hiện đại, khẳng định vị thế 
quận trung tâm, đi đầu thành phố./.

Phòng LĐ-TB và XH

QUẬN HỒNG BÀNG THỰC HIỆN...
(Tiếp theo trang 22)


