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ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8 NĂM 2022ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8 NĂM 2022
1. Tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung các Nghị quyết tại Hội nghị Ban Chấp 

hành Trung ương lần thứ 5 khóa XIII của Đảng; kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; kết 
quả Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 
2012 - 2022; Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh 
nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Tuyên truyền 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, các hoạt động đẩy mạnh chuyển đổi số 
trên địa bàn quận. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 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 những tháng cuối năm 2022.

3. Tiếp tục 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. 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”

4. 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.

5. 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 thương binh liệt sỹ (27/7), Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam (28/7), Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8), Ngày 
thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (08/8), Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 
(19/8),  Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8), Ngày sinh chủ tịch Tôn 
Đức Thắng (20/8), Ngày Việt Nam tham gia phong trào Không liên kết (26/8) và các ngày lễ, 
sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng.

6. Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến nay, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát 
được dịch bệnh, các hoạt động đang dần trở lại bình thường, việc phục hồi và phát triển đạt kết 
quả tương đối toàn diện trên các mặt. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là 
trong phòng, chống dịch, nhất là trong việc tiêm vắc xin. Tuyên truyền chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ: phòng dịch vẫn là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng dịch tốt thì không 
phải chống dịch... Thực tiễn cho thấy vắc xin vẫn là vũ khí quyết định, cùng với việc củng cố, 
nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở. 

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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“RA SỨC PHẤN ĐẤU, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ 
LẦN THỨ 5, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII.”

sử dụng nhiều mục đích; đất ở, đất sản xuất cho 
đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến năm 2030, hệ thống pháp luật về đất 
đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ, thống 
nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khắc 
phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí, 
để đất hoang hoá, ô nhiễm, suy thoái và những 
tồn tại, vướng mắc về quản lý và sử dụng đất 
do lịch sử để lại.

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045

BCH Trung ương khẳng định nông nghiệp 
là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế. Phát 
triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp 
đa giá trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, 
năng lực cạnh tranh, gắn với đẩy mạnh phát 
triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu 
hoạch và phát triển thị trường nông sản cả ở 
trong nước và ngoài nước; bảo đảm an toàn 
thực phẩm, an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ 
môi trường sinh thái; khuyến khích phát triển 
nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn.

Chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông ng-
hiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn 
với nhu cầu thị trường. Phát huy lợi thế vùng, 
miền, địa phương, tổ chức sản xuất kinh doanh 
nông nghiệp theo chuỗi giá trị, dựa trên nền 
tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát đến 
năm 2030, nông dân và cư dân nông thôn có 
trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày 
càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông ng-
hiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, 
bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh 
lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hoá 
nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường 
sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông 
thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh 
tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi 
trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc 
văn hoá dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội được giữ vững; tổ chức đảng và hệ 
thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Ngày 16/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung 
ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký 
ban hành 4 Nghị quyết quan trọng tại Hội nghị 
Trung ương 5 (khóa XIII) gồm: Nghị quyết số 
18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị 
quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW.

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục 
đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng 
đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành 
nước phát triển có thu nhập cao"

BCH Trung ương đề ra mục tiêu tổng quát 
hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và 
sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Nguồn lực đất đai được quản 
lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền 
vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy 
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá công bằng 
và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an 
ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi 
khí hậu; tạo động lực để nước ta trở thành nước 
phát triển có thu nhập cao. Thị trường bất động 
sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, 
trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công 
bằng, hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2023 phải hoàn 
thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một 
số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống 
nhất; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số 
và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập 
trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết 
nối liên thông. Hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ 
máy quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm tinh 
gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất; 
loại bỏ khâu trung gian, đẩy mạnh phân cấp, 
phân quyền phù hợp, kèm theo cơ chế kiểm tra, 
giám sát và kiểm soát quyền lực. Giải quyết 
cơ bản những tồn tại, vướng mắc có liên quan 
đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ 
nông, lâm trường quốc doanh; đất quốc phòng, 
an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh 
tế; đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp 
đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn; đất lấn 
biển; đất tôn giáo; đất nghĩa trang; đất kết hợp 
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3. Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục 
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Nghị quyết nêu rõ quan điểm kinh tế tập thể 
là thành phần kinh tế quan trọng, phải được 
củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước 
trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế 
quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế 
tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù 
hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ 
thống chính trị. Cấp uỷ đảng, chính quyền các 
cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm 
vụ chính trị quan trọng, thường xuyên…

Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu 
quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở 
thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc 
dân với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên 
cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc 
của kinh tế tập thể, thu hút ngày càng nhiều 
nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham 
gia; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng 
cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thực 
hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy phát 
triển nhanh, bền vững đất nước, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa.

Phấn đấu đến năm 2030 cả nước có khoảng 
140.000 tổ hợp tác, với 2 triệu thành viên; 
45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 
liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành 
viên. Bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể 
đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 50% tham 
gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 5.000 hợp 
tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các 
chuỗi giá trị nông sản hàng hoá gắn với liên kết 
sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh tham gia vào 
các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp 
xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.

Đến năm 2045, phấn đấu thu hút tối thiểu 
20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập 
thể. Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức 
kinh tế tập thể, chất lượng hoạt động ngang tầm 

các nước trong khu vực và trên thế giới. Bảo 
đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động 
hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các 
chuỗi liên kết. Phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức 
kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 
hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh Hợp 
tác xã quốc tế (ICA) công nhận. Các tổ chức 
kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất 
là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ.

4. Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng 
cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng 
và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên 
trong giai đoạn mới

Nghị quyết nhấn mạnh đến việc đội ngũ 
đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 
Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa 
đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng 
viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 
hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững 
mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối 
với Đảng. Xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất 
là bí thư cấp uỷ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín 
lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm 
vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao 
chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phấn đấu đến năm 2025, hằng năm có trên 
90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh 
giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 
phấn đấu 100% thôn, bản có đảng viên. Tỉ lệ 
kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 
2020 - 2025 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên.

Đến năm 2030, hằng năm có trên 90% tổ 
chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp 
loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn 
đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Tỉ lệ 
kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 
2025 - 2030 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên.

Ban biên tập
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1. Gộp chung quy định về kỷ luật Đảng 
và kỷ luật tổ chức Đảng

Trước đây, quy định về kỷ luật Đảng viên 
và kỷ luật tổ chức Đảng được nêu tại hai 
văn bản khác nhau: Quy định 102-QĐ/TW 
về kỷ luật Đảng viên và Quy định 07-QĐ/
TW về kỷ luật tổ chức Đảng. Tuy nhiên, 
đến Quy định 69 về kỷ luật Đảng này, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng đã gộp cả quy 
định về kỷ luật Đảng viên và kỷ luật tổ chức 
Đảng vào cùng một văn bản. Theo đó, hình 
thức kỷ luật Đảng viên và tổ chức Đảng 
được nêu tại Điều 7 Quy định 69 gồm:

- Tổ chức Đảng: Khiển trách, cảnh cáo, 
giải tán.

- Đảng viên chính thức: Khiển trách, 
cảnh cáo, cách chức nếu Đảng viên chính 
thức có chức vụ, khai trừ.

- Đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.
2. Về vấn đề Đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5
Trước đây, theo Điều 27 Quy định 102-

QĐ/TW, việc kỷ luật Đảng viên vi phạm quy 
định về chính sách dân số, kế hoạch hoá gia 
đình có nêu rõ hình thức kỷ luật với trường 
hợp Đảng viên sinh con thứ ba, thứ tư, thứ 
năm trở lên. 

Trong khi đó, việc sinh con thứ ba, thứ 
tư và thứ năm trở lên tại Quy định 69 về kỷ 
luật Đảng không còn được “gọi tên” cụ thể 
mà thay vào đó, Điều 52 Quy định 69 chỉ 
nêu: Vi phạm chính sách dân số: Bị khiển 
trách. Tái phạm việc vi phạm chính sách dân 
số: Cảnh cáo hoặc cách chức Nếu vi phạm 
chính sách dân số gây ra hậu quả rất nghiêm 
trọng: Khai trừ.

05 ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH 69-QĐ/TW, NGÀY 06/7/2022 
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM 

3. Thêm trường hợp chưa/không/miễn 
kỷ luật Đảng viên

Trước đây, Điều 5 Quy định 102 chỉ đặt 
ra hai khoản quy định về các trường hợp 
chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử lý 
kỷ luật Đảng viên. 

Trong khi đó, theo khoản 14 Điều 2 Quy 
định 69 đã bổ sung và nêu cụ thể các trường 
hợp được miễn hoặc hoãn kỷ luật, chưa thi 
hành kỷ luật.

4. Quy định về tình tiết giảm nhẹ, tăng 
nặng mức kỷ luật Đảng viên 

Theo Điều 5, đảng viên nếu vi phạm 
khuyết điểm mà có một hoặc một số tình 
tiết sau thì được xem xét, giảm nhẹ mức 
kỷ luật: Chủ động báo cáo vi phạm, tự giác 
nhận khuyết điểm, vi phạm trước khi bị phát 
hiện. Chủ động báo cáo, cung cấp thông tin, 
phản ánh đầy đủ, trung thực về người cùng 
vi phạm. Chủ động chấm dứt hành vi vi 
phạm. Tích cực ngăn chặn hành vi vi phạm. 
Tự giác nộp tài sản tham nhũng; bồi thường 
thiệt hại khắc phục hậu quả do hành vi vi 
phạm của mình gây ra. Khi thực hiện chủ 
trương/thí điểm đổi mới, sáng tạo được cho 
phép, không thuộc trường hợp được miễn kỷ 
luật hoặc giảm nhẹ trách nhiệm

Đối với tình tiết tăng nặng, gồm: Đã được 
yêu cầu kiểm điểm nhưng không thực hiện; 
không sửa chữa khuyết điểm. Không tự 
giác nhận khuyết điểm, vi phạm, hình thức 
kỷ luật tương xứng; gây thiệt hại mà không 
bồi thường cũng không khắc phục hậu quả 
hoặc khắc phục nhưng không đúng yêu cầu; 
không tự giác nộp lại tiền, tài sản do vi phạm 
mà có. Đối phó, quanh co, cản trở quá trình 
kiểm tra, thanh tra, điều tra, xét xử. Bao che 
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người vi phạm; đe doạ, trù dập, trả thù người 
tố cáo, người làm chứng… Ép buộc, tiếp tay 
cho người khác cùng vi phạm. Vi phạm có 
tổ chức, là người chủ mưu, báo cáo sai sự 
thật; ngăn cản người khác cung cấp chứng 
cứ; che giấu, sửa chữa, tiêu huỷ cứng cứ; tạo 
chứng cứ giả. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, 
tình trạng khẩn cấp, thiên tai, hoả hoạn, dịch 
bệnh… để trục lợi.

5. Bổ sung hàng loạt hành vi Đảng viên 
bị kỷ luật

5.1 Đảng viên chạy chức chạy quyền
Đây là lần đầu tiên các văn bản về xử lý 

kỷ luật Đảng đề cập đến mức kỷ luật khi 
Đảng viên chạy chức, chạy quyền. Trước 
đây, tại Điều 13 Quy định 205 về kiểm soát 
quyền lực có đề cập đến cách xử lý hành vi 
chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho 
chạy chức, chạy quyền. Trong đó, hình thức 
cao nhất là bị khai trừ khỏi Đảng và tương 
quan giữa các hình thức kỷ luật Đảng với 
xử lý hành chính. Tuy nhiên, Quy định 205 
không đề cập cụ thể các hành vi sẽ bị kỷ luật 
Đảng là gì.

Do đó, tại Quy định 69 về kỷ luật 
Đảng này, Ban Chấp hành đã nêu cụ thể các 
hình thức kỷ luật gồm: khiển trách, Cảnh cáo 
hoặc cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ.

5.2 Đảng viên dùng bằng giả
So với quy định trước đây, Quy định 69 

đã bổ sung thêm một số hành vi bị kỷ luật 
khi sử dụng quản lý, cấp phát, sử dụng văn 
bằng, chứng chỉ, đơn cử như:

- Khiển trách: Mua, bán, tặng cho văn 
bằng, chứng chỉ gây hậu quả ít nghiêm trọng 
(khoản 1 Điều 35).

- Cảnh cáo hoặc cách chức nếu có chức 
vụ: Cho mượn, thuê văn bằng, chứng chỉ 
(khoản 2 Điều 35).

- Khai trừ: Dùng văn bằng, chứng chỉ giả 

hoặc không hợp pháp để tuyển dụng vào cơ 
quan, để được kết nạp Đảng, được đi học, bổ 
nhiệm, thi nâng ngạch… (khoản 3 Điều 35).

5.3 Đảng viên sống chung với người 
khác không đăng ký kết hôn

Đây tiếp tục là một trong những điểm mới 
của Quy định 69 về kỷ luật Đảng viên so với 
Quy định 102 trước đây. Theo đó, điểm e 
khoản 1 Điều 51 Quy định 69 nêu rõ:

1. Đảng viên vi phạm một trong các 
trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng 
thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

e) Không đăng ký kết hôn hoặc đang có 
vợ (chồng) nhưng vẫn sống chung với người 
khác như vợ, chồng.

Theo điểm c khoản 2 Điều 5 Luật Hôn 
nhân và Gia đình, việc một người đang có 
vợ/chồng mà kết hôn hoặc chung sống như 
vợ chồng với người khác hoặc ngược lại là 
một trong những hành vi bị cấm. Trước đây, 
Quy định 102 không quy định hình thức kỷ 
luật với Đảng viên có hành vi này.

Tuy nhiên, Điều 51 Quy định 69 đã quy 
định về hình thức kỷ luật Đảng viên bằng 
hình thức khiển trách nếu vi phạm điều cấm 
trên của luật. Đây cũng là hình thức kỷ luật 
với hành vi vi phạm về mang thai hộ (trước 
đây Quy định 102 cũng không quy định hình 
thức kỷ luật với vi phạm này).

Nếu tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây 
hậu quả nghiêm trọng về hành vi trên, Đảng 
viên có thể bị cảnh cáo hoặc cách chức nếu 
có chức vụ. Nặng hơn, nếu gây ra hậu quả 
rất nghiêm trọng thì có thể bị khai trừ.

Ban biên tập
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HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY 
THÁNG 7/2022

1. Tập trung lãnh đạo các phong trào thi đua, các hoạt động hưởng ứng chào mừng kỷ 
niệm 61 năm ngày thành lập quận nước ở tất cả các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn 
vị, trong phạm vi toàn quận với các nội dung thiết thực cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm năm 2022.

2. Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng 
điểm, đầu tư công, tập trung giải ngân vồn đầu tư công, đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 
công đạt 64,6% KH thành phố giao, đứng đầu thành phố; khởi công xây dựng trường 
Trung học phổ thông Hồng Bàng.

3. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên Cán bộ lão thành cách mạng, gia đình 
Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, các thương bệnh binh, người có công với cách 
mạng, tổ chức lễ cầu siêu nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947- 
27/7/2022.

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. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận 
Hồng Bàng năm 2022. Duy trì công tác đảm bảo phòng, chống cháy nổ trên địa bàn quận.

5. Tập trung lãnh đạo cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuyển đổi số, an 
toàn an ninh mạng và cải cách hành chính. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức khánh 
thành và vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh quận (IOC); ứng dụng 
“Hồng Bàng Smart” để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân 
trên địa bàn quận.

6. Chỉ đạo tổ chức thành công 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.

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". Lãnh đạo thực hiện tự kiểm tra, rà soát công tác quản lý nhà nước về đất 
đai trên địa bàn quận theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

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 tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch UBND 
quận với cán bộ, công chức, viên chức người lao động quận năm 2022.

Văn phòng quận
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HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN HỒNG BÀNG 
CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 6 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI, 

NHIỆM KỲ 2021-2026
Sáng 28/6, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành 
phố cùng các đại biểu HĐND thành phố tiếp 
xúc cử tri quận Hồng Bàng chuẩn bị Kỳ họp 
thứ 6 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 
2021-2026.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri quận được thông 
báo về nội dung, thời gian tiến hành Kỳ họp 
thứ 6 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 
2021 - 2026. Cử tri quận bày tỏ vui mừng 
phấn khởi trước sự phát triển của thành phố, 
6 tháng đầu năm mặc dù trong điều kiện dịch 
bệnh diễn biến hết sức phức tạp, kinh tế thành 
phố vẫn tiếp tục phát triển, đô thị được đầu 
tư xây dựng hiện đại, khởi công, khánh thành 
nhiều công trình lớn. Cử tri đồng tình với các 
dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố tại 
kỳ họp này, đặc biệt tại kỳ họp này thành phố 
đã có đánh giá tổng thể và xây dựng một đề án 
về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 
2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Cử tri quận đề nghị thành phố quan tâm 
xây dựng chỉnh trang đoạn nối từ chân cầu 
Tam Bạc đến cầu Thượng Lý, quan tâm chỉnh 
trang 2 bên bờ sông Thượng Lý và từ cầu 
vượt sông Tam Bạc đến Trạm Máy Chỉ (thuộc 
tuyến đường Chương Dương), xây dựng dải 
công viên, cây xanh kết nối hai khu đô thị 
Vinhomes Imperia và Hoàng Huy Riverside 
góp phần thay đổi diện mạo đô thị của quận 
và phường. Đề nghị thành phố quan tâm đầu 
tư nghiên cứu trồng các cây phát triển tốt phù 
hợp với thổ nhưỡng đất ven sông, nước lợ, có 
thể trồng các loại cây ăn quả, có nhiều bóng 
mát, bền, dẻo, chịu được gió, bão. Hiện nay 
một số tuyến đường trên địa bàn quận không 
đủ ánh sáng vào buổi tối như tuyến đường: 
Lý Tự Trọng, Bạch Đằng, Cù Chính Lan … 
Cử tri đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo 
tăng cường mật độ đèn cao áp, công suất bóng 
đèn, quản lý hợp lý hệ thống tắt, bật đèn chiếu 
sáng trong thành phố và thường xuyên cắt 
tỉa cây xanh để các cây này không che khuất 
các cột đèn cao áp. Cử tri đề nghị thành phố 

có quy hoạch chi tiết và xây dựng lộ trình cụ 
thể đối với các khu nhà máy công nghiệp trên 
địa bàn quận, giao cho quận quản lý các khu 
đất khi các nhà máy hết hạn hợp đồng để sử 
dụng vào các mục đích thương mại, trồng cây 
xanh, vườn hoa, công viên, đồng thời bố trí 
các khu tái định cư cho người dân cho người 
dân để sẵn sàng thực hiện các dự án. Hiện nay 
trên địa bàn quận còn Trường THPT Lê Hồng 
Phong, trường lớp đã xuống cấp, cơ sở vật 
chất không đáp ứng yêu cầu dạy học. Cử tri 
mong muốn thành phố sớm quan tâm đầu tư 
xây dựng Trường THPT Lê Hồng Phong đáp 
ứng lòng mong mỏi của đội ngũ giáo viên, học 
sinh và Nhân dân quận cũng như những vùng 
xung quanh.

Thực hiện Nghị quyết của Thành ủy và 
Chương trình hành động của UBND thành 
phố về chuyển đổi số, quận Hồng Bàng đang 
thực hiện nhiều nội dung quan trọng, trong 
đó đã đề xuất với UBND thành phố thực hiện 
thí điểm đi đầu một số nội dung như: Trung 
tâm IOC, phủ sóng 5G tại khu vực Trung tâm 
thành phố và một địa điểm công cộng trên địa 
bàn quận, lắp đặt hệ thống camera tầm cao tầm 
quan sát 360, có khả năng bao quát, giám sát 
rộng, trích xuất hình ảnh với độ phân giải cao 
có khả năng phản ánh chính xác hiện trường. 
Cử tri đề nghị UBND thành phố quan tâm bố 
trí kinh phí để quận Hồng Bàng thực hiện các 
nội dung trên...

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, đồng chí phố 
Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ 
tịch UBND thành phố cảm ơn các ý kiến tâm 
huyết, trách nhiệm của cử tri quận Hồng Bàng 
đối với sự phát triển của quận nói riêng và 
thành phố nói chung. Đồng thời giải đáp cụ 
thể những nội dung cử tri quận quan tâm kiến 
nghị tại cuộc tiếp xúc. Chủ tịch UBND thành 
phố cũng ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị, 
đề xuất của cử tri quận Hồng Bàng để tổng 
hợp trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố 
khóa XVI.

Văn phòng quận
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HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 
LẦN THỨ 14

Sáng 5/7, Quận ủy tổ chức Hội nghị Ban 
Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 14 nghe 
tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 
tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm công tác 
6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Ngọc 
Trữ- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí 
thư Quân ủy chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, Quận ủy, Thường 
trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, 
tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải 
pháp đạt kết quả khá toàn diện: 1 chỉ tiêu vượt 
10,3% kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt 100%, 7 chỉ 
tiêu, nhóm chỉ tiêu đạt từ 50%. Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân quận đón Tết Nguyên đán 
trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, 
phù hợp tình hình dịch Covid-19; chăm lo các 
đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán với 
kinh phí tăng 7,3% so với cùng kỳ.

Phát triển kinh tế khởi sắc hơn với doanh 
thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 53,8% chỉ 
tiêu năm, tăng 88,9% so với cùng kỳ; tổng 
mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ đạt 53,6% 
chỉ tiêu năm, tăng 45,1% so với cùng kỳ. 
Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 70,1% dự 
toán thành phố giao, bằng 60,5% chỉ tiêu năm, 
bằng 96,1% so cùng kỳ, trong đó thuế ngoài 
quốc doanh đạt 76,1% dự toán thành phố giao 
và chỉ tiêu năm, tăng 45,8% so với cùng kỳ. 
Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện 
chuyển đổi số với các tiêu chí xây dựng chính 
quyền số, kinh tế số và xã hội số; cơ bản hoàn 
thành việc xây dựng Trung tâm điều hành 
thông minh quận (IOC); đứng thứ nhất khối 
quận, huyện về điểm đo lường sự hài lòng của 
người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ 
hành chính quận năm 2021.

Quận tập trung triển khai thực hiện các 
dự án, công trình trọng điểm; hoàn thành 
giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án chỉnh 
trang đô thị khu vực chợ Sắt và số 80 Hạ Lý 

đảm bảo không phải tổ chức cưỡng chế; hoàn 
thành việc chỉnh trang hè tuyến đường Quang 
Trung, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, 
Hoàng Văn Thụ; giải ngân vốn đầu tư công 
đạt 64,6% kế hoạch thành phố và 46,2% chỉ 
tiêu năm, tăng 453,9% so với cùng kỳ. Duy 
trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 linh hoạt trong tình hình mới. Công 
tác quốc phòng địa phương được duy trì nền 
nếp, đảm bảo nghiêm chế độ trực sẵn sàng 
chiến đấu. Tình hình an ninh chính trị trên địa 
bàn ổn định.

Trong công tác xây dựng Đảng, đã thành 
lập tổ chức Đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/
TU đạt 33,3% kế hoạch thành phố và 20% chỉ 
tiêu năm, bằng 100% so với cùng kỳ; kết nạp 
đảng viên mới đạt 43,4% kế hoạch thành phố 
và chỉ tiêu năm, tăng 114,0% so với cùng kỳ. 
Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 
bộ và sinh hoạt chuyên đề; thực hiện tốt các 
mô hình “Dân vận khéo”.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Quận ủy 
đề ra 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, 
trong đó: Chú trọng hơn nữa các giải pháp 
phát triển kinh tế; quan tâm động viên, rà 
soát, đánh giá hoạt động của các doanh ng-
hiệp, hộ kinh doanh. 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. Tập trung thực hiện đồng bộ 
các giải pháp nhằm nâng cao kết quả điểm 
số, xếp hạng năng lực cạnh tranh (DDCI) của 
quận trong năm 2022. Tiếp tục nghiên cứu 
phát triển kinh tế đêm, phố đi bộ, tạo tiền đề 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang thương mại, 
dịch vụ. Tiếp tục cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải 
pháp thực hiện chuyển đổi số, an toàn an ninh 
mạng và cải cách hành chính quận, trọng tâm 
là việc rà soát, thực hiện các Bộ Chỉ số theo 
chỉ đạo của thành phố... 

(Xem tiếp trang 14)
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KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỒNG BÀNG

Nhân dịp kỉ niệm 61 năm ngày thành 
lập quận Hồng Bàng (05/7/1961-

05/7/2022), chiều ngày 05/7/2022 quận 
Hồng Bàng tổ chức lễ khởi công dự án 
đầu tư xây dựng Trường THPT Hồng 
Bàng. Dự lễ khởi công có các đồng chí: 
Lê Ngọc Trữ, Uỷ viên Ban Thường vụ 
Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ Hồng Bàng; 
Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND 
Thành phố.

Trường THPT Hồng Bàng được 
xây dựng năm 1988; hiện xuống cấp 
không đảm bảo an toàn cho việc dạy 
và học. Từ thực tế trên, năm 2021, 
HĐND quận Hồng Bàng thông qua chủ 
trương đầu tư dự án xây dựng trường 

THPT Hồng Bàng. UBND quận Hồng 
Bàng triển khai thủ tục đầu tư xây dựng 
theo quy định. Dự án đầu tư xây dựng 
trường THPT Hồng Bàng có tổng mức 
đầu tư 150 tỷ đồng, gồm các hạng mục: 
nhà hiệu bộ quy mô 4 tầng, diện tích 
xây dựng 572m2; phòng họp tích hợp 
quy mô 4 tầng diện tích xây dựng hơn 
674m2; nhà thư viện và phòng học quy 
mô 4 tầng với diện tích 960m2 và nhà 
văn hoá rèn luyện thể chất quy mô 2 
tầng, diện tích xây dựng 727m2, cùng 
các hạng mục phụ trợ. Dự kiến Dự án 
sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Trường THPT Hồng Bàng
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KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN KHOÁ XIX, 
NHIỆM KỲ 2021- 2026

Sáng 06/7/2022, HĐND quận Hồng 
Bàng khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 
tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 6, kỳ họp 
thường lệ giữa năm 2022. Kỳ họp thứ 
6 HĐND quận diễn ra trong 1,5 ngày 
(6/7 - 7/7/2022), sẽ xem xét thảo luận 
cho ý kiến 34 nội dung do Thường trực 
HĐND, UBND, các Ban HĐND và các 
cơ quan tư pháp trình.

Kỳ họp thứ 6 HĐND quận diễn ra 
trong thời điểm các cơ quan, đơn vị 
thuộc quận đang ra sức thi đua lập thành 
tích chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày 
thành lập quận với nhiều sự kiện được tổ 
chức, nhiều công trình được khởi công, 
động thổ, khai trương, khánh thành. Cả 
hệ thống chính trị quận đang quyết tâm 
cao khắc phục mọi khó khăn, tập trung 
triển khai đồng bộ mọi nhiệm vụ giải 
pháp, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã 
hội 6 tháng đầu năm 2022. Đã có 6/13 
chỉ tiêu hoàn thành 100% kế hoạch năm. 
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. Tập trung cao cho 
công tác Chuyển đổi số và cải cách hành 
chính, xây dựng Trung tâm điều hành đô 
thị thông minh.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí 
Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư Thường trực 
Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị 
các đại biểu HĐND quận trên cơ sở các 
quy định của pháp luật với tinh thần dân 
chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan 
trong thảo luận, tập trung vào những vấn 
đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan 
điểm, chính kiến đối với từng nội dung, 
để HĐND quận quyết định đúng, sát tình 
hình thực tế, phát huy hiệu quả nguồn lực 
trong đầu tư, để nghị quyết HĐND quận 
được triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm 
tin, sự mong đợi của cử tri.

Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp này, 
HĐND quận sẽ xem xét đánh giá kết quả 
đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh 6 tháng đầu năm 2022; xem xét, 
thảo luận các báo cáo của Thường trực 
HĐND quận, các Ban của HĐND quận, 
các báo cáo của UBND, Viện kiểm sát 
nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục 
thi hành án dân sự quận. Thông báo xây 
dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam quận. Đồng thời quyết định 
Chương trình giám sát năm 2023; bổ 
khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 
tháng cuối năm 2022; phê chuẩn quyết 
toán ngân sách nhà nước quận năm 2021; 
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025; thông qua dự 
kiến kế hoạch đầu tư công quận năm 
2023 với 21 công trình...

HĐND quận
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CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THỂ DỤC THỂ THAO 
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUẬN 

(05/7/1961 - 05/7/2022)
Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập 

quận Hồng Bàng (05/7/1961 - 05/72022), 
nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao 
trên địa bàn quận diễn ra sôi nổi, thu hút 
đông đảo Nhân dân tham gia và đạt nhiều 
thành tích cao trong thi đấu, đây là chuỗi 
hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ 
niệm 61 năm Ngày thành lập quận.

Tại trụ sở trung tâm Chính trị - Hành 
chính quận và trụ sở các phường, cơ quan, 
đơn vị, trường học, dải trung tâm thành 
phố và các tuyến đường chính thuộc quận 
được trang trí pano, khẩu hiệu, hồng kỳ, 
quốc kỳ; 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; các sự kiện chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội, chủ trương đường 
lối, chính sách pháp luật và Đảng và Nhà 
nước; tuyên truyền về lịch sử đấu tranh 
anh dũng, truyền thống của quận hai lần 
anh hùng, những thành tích tiêu biểu, nổi 
bật của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân 
dân quận Hồng Bàng đạt được trong suốt 
chặng đường 61 năm xây dựng và phát 
triển. Qua đó, khởi dậy lòng tự hào, khát 
vọng vươn lên; phát huy sức mạnh nội lực, 
đại đoàn kết toàn dân để tiếp tục xây dựng quận 
Hồng Bàng phát triển toàn diện, bền vững.

Ngày 02/7, tại Trung tâm Thông tin, 
Triển lãm và Điện ảnh thành phố, 24 em 
học sinh của các trường mầm non, tiểu 
học, trung học sơ sở thuộc quận đã tham 
gia cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi hè năm 2022 
cấp thành phố. Tại cuộc thi các em hoàn 
thành xuất sắc tác phẩm dự thi của mình. 
Mỗi tác phẩm đã được thể hiện về tình yêu 
quê hương, tình yêu gia đình, trường lớp, 
phản ánh đời sống tình cảm, sinh hoạt, học 

tập, vui chơi, bảo vệ môi trường.
Các 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. Các 
thiết chế văn hóa cộng đồng được quan 
tâm đầu tư bằng nhiều nguồn lực, mạng 
lưới các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng 
tiếp tục phát triển. Năm 2022, quận xây 
dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng 02 
công trình Phòng đọc điện tử và Khu thể 
thao quận, nhằm phát triển Văn hóa đọc 
và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, 
công chức.

Tuyển chọn, huấn luyện vận động viên 
tham gia các môn trong chương trình Đại 
hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ 
IX năm 2022 đạt thành tích gồm 39 huy 
chương, trong đó 18 huy chương vàng, 12 
huy chương bạc, 09 huy chương đồng.

Bên cạnh đó quận còn tổ chức dạy bơi 
phổ cập và kỹ năng cứu đuối cho các em 
học sinh các trường Tiểu học và THCS 
thuộc quận. Hoạt động này đã thu hút gần 
300 em học sinh tham gia. Đây là hoạt động 
thiết thực, đặc biệt trong dip hè. Ngoài việc 
bồi dưỡng cho học sinh về các biện pháp 
phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, 
chống đuối nước; tạo môi trường học tập, 
vui chơi và sinh sống an toàn cho trẻ em; 
giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử 
vong và tàn tật do tai nạn thương tích, đặc 
biệt do đuối nước gây ra; đồng thời góp 
phần hình thành sân chơi bổ ích và lành 
mạnh cho học sinh./.

 Trung tâm Văn hoá- Thông tin và 
Thể thao quận



ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

13

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG QUẬN

QUẬN HỒNG BÀNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC 
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 

(27/7/1947-27/7/2022)

Sinh thời, Bác Hồ - vị lãnh tụ vô vàn 
kính yêu của dân tộc ta rất quan tâm chăm 
sóc thương binh, gia đình liệt sĩ. Tình cảm 
lớn lao của Bác tiêu biểu cho tình cảm của 
toàn Đảng, toàn dân đối với liệt sĩ, thương 
binh và người có công với cách mạng. Để 
ghi nhớ công lao những người con ưu tú 
của dân tộc đã hi sinh xương máu vì nước, 
vì dân; trong thư gửi Thường trực Ban 
tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc” 
tháng 7/1947, Hồ Chủ tịch đã đồng ý chọn 
ngày 27/7 hàng năm là ngày “để nhân dân 
tỏ hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng yêu mến đối 
với thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và gia 
đình liệt sĩ”.

Năm 1955, Đảng - Nhà nước đã quyết 
định đổi ngày “Thương binh toàn quốc” 
thành ngày “Thương binh Liệt sĩ” để thể 
hiện đầy đủ hơn tình cảm của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta đối với tất cả những 
người đã cống hiến xương máu của mình cho 
Tổ quốc. Công tác thương binh, liệt sĩ ngày 
càng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo 
điều kiện, đạt kết quả cao hơn trong chính 
sách chế độ, cũng như trong cuộc vận động 
toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình 
liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đó 
cũng chính là một trong những cội nguồn 
tạo ra sức mạnh tổng lực của toàn dân tộc, 
góp phần hoàn thành thắng lợi vĩ đại của các 
cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và 
trong sự nghiệp đổi mới đất nước hôm nay.

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 liệt sĩ, thương binh, 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 trọng 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. 

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND 
ngày 13/4/2022 về tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 
(27/7/1947-27/7/2022); quận Hồng Bàng đã 
tập trung 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 nghiệp giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tổ quốc, như tiếp nhận và chuyển 
quà các cấp tới các gia đình chính sách, 
người có công đảm bảo đúng đối tượng và 
kịp thời; tổ chức các đoàn lãnh đạo quận 
tới thăm, tặng quà 75 gia đình chính sách, 
người có công tiêu biểu trên địa bàn quận. 
Tổng kinh phí tiếp xúc, tặng quà các gia đình 
người có công dịp 27/7/2022 là 10 tỷ 616,07 
triệu đồng, tương ứng với tổng 6.044 lượt 
người được tặng quà; bằng  14% so với năm 
2021; trong đó quà của quận tăng 65,8% so 
với năm 2021. Phối hợp cùng UBND các 
phường tích cực tổ chức các hoạt động thăm 
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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 dịp 27/7 
đã hỗ trợ cho 03 hộ gia đình người có công 
xây mới và sửa chữa nhà ở. UBND quận 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 
vào ngày 22/7/2022; mời đại biểu và các gia 
đình thân nhân liệt sĩ cùng toàn thể nhân dân 
tham dự. 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 Lao động- Thương binh và xã hội

...tiếp tục rà soát, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính, kịp thời cập nhật, bổ sung phần 
mềm 1 cửa điện tử; tích cực sử dụng chữ 
ký số. Tăng cường tuyên truyền, vận động, 
hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 trở lên.

Tập trung chỉ đạo rà soát, quản lý, điều 
chỉnh quy hoạch, bám sát việc điều chỉnh 
quy hoạch chung của thành phố, đảm bảo 
phát triển đô thị quận theo hướng văn minh, 
thông minh, hiện đại. Đẩy nhanh tiến độ 
thi công các hạng mục, công trình đầu tư 
công, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công 
đạt 100%. Tăng cường kiểm tra, xử lý các 
hành vi vi phạm về sử dụng đất đai, bảo vệ 
môi trường, trật tự xây dựng. Duy trì thực 
hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 linh hoạt trong tình hình mới; 
tuyên truyền, nắm bắt tình hình, tư tưởng 
Nhân dân, tránh tâm lý chủ quan, lơ là...

Trong công tác xây dựng Đảng, phê 
duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo 
quản lý giai đoạn 2020-2025; 2021-2026 
và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; tăng 
cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm 
trạng tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân, 
đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực đất đai, 
công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các 
dự án trọng điểm trên địa bàn quận, công 
tác phòng chống dịch Covid-19. Hoàn 
thành việc tổ chức các Hội nghị đối thoại 
của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền 
với Nhân dân năm 2022. Chỉ đạo thực hiện 
hiệu quả, nhân rộng các mô hình “Dân vận 
khéo”. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Văn phòng quận

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH...
(tiếp theo trang 9)
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ĐOÀN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẬN HỒNG BÀNG THĂM, VIẾNG 
CÁC NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TẠI HÀ TĨNH VÀ QUẢNG TRỊ

Từ ngày 12 đến ngày 15/7/2022, 
Đoàn đại biểu Quận Hồng Bàng 

do đồng chí Đỗ Việt Hưng - Ủy viên 
BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND quận làm trưởng đoàn cùng các 
đồng chí Lê Thị Vân - Ủy viên BTV Quận 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí 
Nguyễn Thị Thanh Vân - Ủy viên BTV 
Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 
và các đồng chí Ủy viên BTV Quận ủy, 
Trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Trưởng 
Công an quận, lãnh đạo các phòng Lao 
động Thương binh và Xã hội, Giáo dục 
và đào tạo, Văn hóa thông tin, Quận đoàn, 
Hiệp Hội Doanh nghiệp quận Hồng Bàng 
đi thăm viếng các anh hùng liệt sĩ tại ng-
hĩa trang liệt sỹ Cầu Nhe và Nghĩa trang 
Ngã 3 Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Nghĩa 
trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa 
trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Di tích 
Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị 
nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh 
Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Đây là một trong những hoạt động 
nhằm thực hiện Kế hoạch số 87/KHUB-
ND ngày 13/4/2022 của UBND quận 
Hồng Bàng về việc tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh 
- Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Tại các 
khu di tích và nghĩa trang liệt sỹ, Đoàn 
đại biểu Quận Hồng Bàng đã trân trọng 
đặt vòng hoa mang dòng chữ “Quận ủy 
- HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam 
quận Hồng Bàng”, dâng hương tưởng 
niệm các anh hùng liệt sỹ - những người 

con ưu tú của dân tộc, đã không tiếc máu 
xương anh dũng hy sinh vì nền độc lập 
tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, 
vì hạnh phúc của Nhân dân. Tổ quốc ta, 
Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các 
anh hùng liệt sỹ.

Trước anh linh các liệt sỹ, Đoàn đại 
biểu cán bộ lãnh đạo quận đặt vòng hoa, 
thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết 
ơn vô hạn, ghi nhớ công lao to lớn của 
các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự ng-
hiệp cách mạng giải phóng của dân tộc. 
Tại các nơi đến thăm viếng, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND quận Đỗ Việt 
Hưng thay mặt lãnh đạo quận trao quà 
tặng cho Ban quản lý di tích, thể hiện sự 
quan tâm, biết ơn của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân quận Hồng Bàng 
với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ. 
Cũng trong ngày 13/7/2022, Đoàn công 
tác cũng đã đến thăm Thị xã Quảng Trị 
kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 Ngày đêm 
chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và 
đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ 
các Anh hùng, liệt sĩ tại Di tích Quốc gia 
đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Đây là hoạt 
động thường niên của quận Hồng Bàng 
nhân Kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt 
sĩ hàng năm, thể hiện sự tri ân của Đảng 
bộ, Chính quyền và Nhân dân quận đối 
với những hy sinh của các Anh hùng Liệt 
sĩ trong các cuộc chiến tranh giành độc 
lập, tự do cho dân tộc.

Đoàn TNCS HCM quận



ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

16

GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG 
TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC 

CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH NĂM 2022

Sáng 29/6, Ban Chỉ đạo 35 quận 
Hồng Bàng tổ chức Hội nghị tập 
huấn công tác bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái, thù địch năm 
2022. Dự hội nghị có đồng chí Phạm 
Văn Đoan – Phó Bí thư TT Quận 
ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng 
Ban chỉ đạo 35 quận; đ/c Hàn Ngọc 
Trang- Trưởng phòng Văn hoá văn 
nghệ và Dư luận xã hội, Ban Tuyên 
giáo Thành uỷ (báo cáo viên tại Hội 
nghị); các đồng chí UVBTV Quận 
ủy, thành viên Ban chỉ đạo 35 quận 
và hơn 120 các đồng chí báo cáo viên, 
cộng tác viên dư luận xã hội quận và 
cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo 
tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 
Quận ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng 
chí Phạm Văn Đoan đặc biệt nhấn 
mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng 
của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của đảng, đấu tranh chống lại các 
quan điểm sai trái, thù địch trong tình 
hình mới. Đồng chí đề nghị sau hội 
nghị, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng 
cần quán triệt nhiệm vụ bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên và Nhân dân trên địa bàn, cơ 
quan, đơn vị, giúp cho mỗi người hiểu 

được đường lối, chủ trương của Đảng 
và ý thức được trách nhiệm của mình 
trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh 
đó, mỗi cơ quan, đơn vị cần vận dụng 
sáng tạo vào điều kiện cụ thể ở địa 
phương, đơn vị mình nhằm tạo sinh 
lực mới, tác dụng mới và hiệu quả để 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
công tác này.

Hội nghị tập huấn được tố chức 
nhằm nâng cao nhận thức cho các 
thành viên Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 
tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 
35 quận về việc nhận diện âm mưu, 
phương thức, thủ đoạn, hoạt động 
chống phá của các thế lực thù địch, 
phản động, cơ hội chính trị, những 
nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai, 
tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 của 
Bộ Chính trị trong tình hình mới đồng 
thời góp phần bồi dưỡng kỹ năng, 
nghiệp vụ, phương pháp xây dựng, 
duy trì, phát triển các trang mạng xã 
hội của các tổ chức, cá nhân; phương 
pháp viết tin bài tạo sự thu hút để lan 
toả thông tin tích cực, đấu tranh, phản 
bác các thông tin, quan điểm sai trái, 
thù địch trên không gian mạng…

Ban Tuyên giáo Quận ủy
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN 
CÁP ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG LS VINA, QUẬN HỒNG BÀNG 

ĐẨY MẠNH “MÔ HÌNH SÁNG TẠO ISSUE”

Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo 
của Liên đoàn Lao động thành phố và Quận 
ủy Hồng Bàng, các cấp công đoàn quận Hồng 
Bàng luôn chủ động đổi mới nội dung và đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong đó 
có phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao 
động sáng tạo” trong đoàn viên, CNVCLĐ. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, xuất hiện 
nhiều mô hình, giải pháp hay được các đơn vị 
áp dụng phù hợp đặc thù ngành nghề, đơn vị, 
trong đó “Mô hình sáng tạo Issue” của Công 
đoàn Công ty Cáp điện và Hệ thống LS Vina là 
điểm sáng của Công đoàn quận và thành phố.

Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS 
-Vina là doanh nghiệp FDI liên doanh giữa 
Tập đoàn LS Hàn Quốc và UBND thành phố 
Hải Phòng có ngành nghề thiết kế, sản xuất và 
kinh doanh dây và cáp điện; xây lắp các công 
trình truyền tải điện hàng đầu của Việt Nam. 
Doanh nghiệp có công nghệ sản xuất tiên tiến, 
đội ngũ cán bộ, nhân viên, công nhân lao động 
có nhiều kinh nghiệm được thử thách và rèn 
luyện, nhiệt tình tâm huyết với công việc, đam 
mê sáng tạo. “Mô hình sáng tạo Issue” của 
đơn vị được hiểu là đoàn viên, công nhân lao 
động đề xuất cải tiến các vấn đề (tồn tại) trong 
công việc tại tất cả các lĩnh vực, các nhiệm vụ 
của công ty nhằm giúp công ty giảm chi phí 
đầu tư, tiết kiệm nguyên vật liệu sản xuất, tăng 
năng suất lao động, tăng doanh thu cho công 
ty nhưng vẫn đảm bảo cải thiện môi trường, 
điều kiện làm việc, an toàn lao động.

Công đoàn Công ty có bước đi, sáng tạo 
riêng trong việc cùng lãnh đạo Công ty xây 
dựng và triển khai “Mô hình sáng tạo Issue” 
gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị; Quyết định 500-
QĐ/QU ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ 
Quận ủy Hồng Bàng về xây dựng người Hồng 
Bàng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về “Gương mẫu, 
cầu thị, nói đi đôi với làm”. Với phương châm 

“No Innovation No Future” (nghĩa là không 
có đổi mới, không có tương lai) cùng với 
chủ trương đúng đắn của Ban Chấp hành và 
lãnh đạo Công ty khen thưởng kịp thời, đúng 
người, đúng việc đã động viên và thúc đẩy 
phong trào thi đua phát triển liên tục. Nhờ đó 
“Mô hình Issue” ngày càng được triển khai 
sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên, là 
mục tiêu, động lực cho đoàn viên, công nhân 
lao động say mê nghiên cứu khoa học và cống 
hiến. Hàng năm, công ty kịp thời phát hiện 
khoảng 1000 Issue (vấn đề) tồn tại và từ đó 
tìm ra các phương pháp khắc phục và giải 
quyết kịp thời. Nhờ đó, 5 năm qua công ty 
có hàng ngàn sáng kiến được áp dụng, có giá 
trị làm lợi hàng trăm tỉ đồng, góp phần tiết 
kiệm vật tư, tăng năng suất lao động và doanh 
thu cho công ty; có 18 sáng kiến được Tổng 
LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng 
tạo; 05 sáng kiến tham gia Hội thi sáng tạo 
kĩ thuật CNLĐ các năm 2018-2019 và năm 
2020-2021 do thành phố tổ chức, trong đó có 
02 sáng kiến đạt giải Nhất và giải Nhì cuộc 
thi. Trong thực hiện “Mô hình sáng tạo Issue 
200” có một số tấm gương điển hình tiên tiến 
như: Đ/c Vũ Văn Khởi, đ/c Bùi Văn Tựa, đ/c 
Lê Văn Luyện...

“Mô hình sáng tạo Issue” của Công ty Cổ 
phần Cáp điện và hệ thống LS -Vina trở thành 
mô hình điển hình tiên tiến được các đơn vị 
công đoàn cơ sở toàn quận và thành phố học 
tập, nhân rộng. Mô hình trở thành thương 
hiệu, nét đẹp văn hóa của Công ty và Tập đoàn 
LS, góp phần vào thành tích chung của Liên 
đoàn Lao động quận Hồng Bàng - một trong 
đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua “Lao 
động giỏi - Lao động sáng tạo” của thành phố.

Đỗ Thanh Phượng 
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hồng Bàng
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KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930-01/8/2022)

01/8 - NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

Cách đây 92 năm, ngày 01/8/1930, nhân 
dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống 

chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ 
động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc 
tế đỏ 01/8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm 
nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và 
Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn 
hành”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo 
được tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm của 
đông đảo quần chúng Nhân dân, có sức cổ vũ 
mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng 
lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống 
áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, 
ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc son lịch 
sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối 
với công tác tuyên giáo của Đảng. Từ sự kiện 
lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ 
Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 
hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư 
tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi 
hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên 
giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng 
(khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm 
Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

92 năm qua, kể từ ngày 1/8/1930, ngành 
Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ 
phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc 
với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 
Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân 
ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như 
trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển 
và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn 
của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo 
của Đảng.

Đặc biệt là từ năm 1986, Đảng ta khởi xướng 
và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất 
nước, với chức năng là một bộ phận quan trọng 
của công tác xây dựng Đảng, tham mưu giúp 
các cấp ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng 
về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về chủ trương, 
quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh 
vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, 

báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin 
đối ngoại, khoa giáo, công tác tuyên giáo đã 
đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt 
được những thắng lợi bước đầu. Sự đóng góp 
của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều 
mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, đó là tạo sự thống 
nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong 
toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân để 
thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước 
và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự 
hào về Đảng, về đất nước và con người Việt 
Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; 
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới. Công tác tuyên giáo của Đảng 
cũng góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; không ngừng chăm lo và nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; 
phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sức 
mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây 
dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an 
toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam.

Công tác tuyên giáo bao gồm các lĩnh vực: 
lý luận chính trị, tư tưởng, văn hoá văn nghệ, 
thông tin, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội, khoa 
học, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, môi trường, 
nghiên cứu lịch sử Đảng… Công tác tuyên giáo 
tác động đến tư tưởng, trí tuệ, tình cảm của con 
người một cách tinh tế, nhạy bén, đòi hỏi phải 
không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ 
đảng với những yêu cầu ngày càng cao mới đáp 
ứng được đòi hỏi của thực tiễn. 

Công tác tuyên giáo ngày nay thuận lợi hơn, 
phương tiện nhiều hơn, thông tin nhanh và đa 
dạng nhiều chiều hơn, điều kiện nghiên cứu, học 
tập tốt hơn, việc đi lại, nắm bắt tình hình cơ sở 
cũng dễ dàng hơn… nhưng cũng nhiều thách 
thức và rủi ro hơn. Thông tin nhiều nhưng có 
khi không chính xác hay chỉ dừng lại ở tầm phản 
ánh, miêu tả mà cần có thêm những thông tin 
kiến giải để tìm ra bản chất vấn đề. Nếu không 
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đủ thông tin cần thiết, nếu thiếu tầm, thiếu tâm, 
dễ dẫn đến phê phán, quy chụp, áp đặt… không 
đủ sức chịu đựng để lắng nghe, nhất là những 
lời phê bình chân thành, thẳng thắn, xây dựng 
thì khó có thể tiếp cận sự thật, cũng như tìm giải 
pháp xử lý tốt những vấn đề đang đặt ra. Công 
tác tuyên giáo thời nào cũng khó, nhất là trong 
tình tình có một bộ phận suy thoái tư tưởng chính 
trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” làm ảnh hưởng lòng tin nơi dân và các thế 
lực thù địch tập trung chống phá bằng các âm 
mưu, thủ đoạn thâm độc, trong đó có sử dụng 
internet, không gian mạng… Do đó, cần quan 
tâm đúng mức công tác tuyên truyền miệng, xây 
dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, 
làm thế nào thông qua các lực lượng làm công 
tác tuyên giáo và thông qua hệ thống của Đảng, 
của Mặt trận – đoàn thể… nắm bắt tình hình tư 
tưởng, dư luận xã hội, kịp thời có sự phản ánh, 
xử lý một cách nhanh nhạy. Với những thông tin 
sai trái, không đúng sự thật, nhất là trên mạng 
thì cần phản bác sắc sảo, kịp thời.

Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tuyên 
giáo là dịp để cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, 
các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo 
nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công 
tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan 
trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đây 
cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách 
mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên 
giáo. Qua đó, góp phần củng cố, giữ vững trận 
địa tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất 
về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, 
nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân. Là 
dịp để các cấp uỷ đảng tăng cường quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; cơ quan 
quản lý nhà nước các cấp tăng cường mối quan 
hệ, phối hợp công tác với ban tuyên giáo các cấp 
trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

Phát huy truyền thống của ngành Tuyên giáo, 
61 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ 
quận Hồng Bàng đã vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được 
giao. Ngành đã tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo 
có hiệu quả công tác xây dựng Đảng thuộc các 
lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo 
và lịch sử Đảng. Từng bước đổi mới, nâng cao 
chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt, triển 

khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, góp phần 
đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tuyên 
truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 
cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Chủ 
động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tạo 
sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, hành động 
của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân 
trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 
phương. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh 
chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên mặt 
trận tư tưởng - văn hóa, triển khai tốt việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh… Với những công việc, nhiệm vụ 
của ngành Tuyên giáo được triển khai đã trực 
tiếp góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, 
chính trị và tổ chức trong toàn Đảng bộ, bồi đắp 
niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào 
sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong 
toàn xã hội. 

92 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng 
Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có 
những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt 
bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm 
tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và 
nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công 
tác trong ngành Tuyên giáo. Kỷ niệm 92 năm 
Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp 
để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống 
lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp 
thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, 
có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong 
sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; 
củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý 
tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, 
đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên 
giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất 
đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị 
quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà 
nước và Nhân dân./.

Ban biên tập



ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

20

KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CAND (19/8/1945-19/8/2022)

  “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị 
khi nó biết tự bảo vệ”. Thấm nhuần 
tư tưởng của Lênin trong quá trình 
lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú 
trọng xây dựng lực lượng vũ trang 
gồm Quân đội, Công an để bảo vệ 
Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành 
quả cách mạng.

Lịch sử Ngày truyền thống của lực 
lượng Công an nhân dân

Lực lượng Công an nhân dân ra đời 
trong khí thế sục sôi của ngày khởi nghĩa 
giành chính quyền tại Hà Nội 19/8/1945 
trong cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. 
Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp 
của địch và thiết lập chính quyền cách 
mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêm 
phóng và Sở Cảnh sát, Trung Bộ lập Sở 
Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ 
cuộc. Ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký Sắc lệnh 23/SL hợp nhất các Sở 
Cảnh sát và Liêm phóng toàn quốc thành 
Việt Nam Công an vụ. Tuy tên gọi ở ba 
miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu 
tiên của Công an nhân dân đều có chung 
nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ 
gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo 
vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính 
mạng và tài sản của nhân dân.

Từ đó đến nay, ngày 19/8/1945 được 
xác định là Ngày truyền thống Công an 
nhân dân Việt Nam. Ngày 12/12/2005, 
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN 
công bố Luật Công an nhân dân, trong 

SỰ RA ĐỜI CỦA LỰC LƯỢNG 
CÔNG AN NHÂN DÂN - TẤT YẾU CỦA LỊCH SỬ

đó quy định: “Ngày 19 tháng 8 hằng năm 
là Ngày truyền thống của Công an nhân 
dân và là Ngày hội toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc” (Điều 11, Chương I, Luật 
Công an nhân dân).

77 năm chiến đấu, xây dựng và 
trưởng thành của lực lượng Công an 
nhân dân

Suốt chặng đường 77 năm xây dựng, 
chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trực tiếp chăm lo giáo dục, rèn 
luyện, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán 
bộ, chiến sỹ Công an nhân dân luôn giữ 
vững bản lĩnh chính trị, khẳng định lòng 
trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân 
tộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, lập nhiều thành tích, luôn xứng 
đáng là một lực lượng “Trung thành với 
Đảng - Tận tụy với dân - Vì nước quên 
thân - Vì dân phục vụ”, xứng đáng với 
niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân.

Gần 80 năm song hành cùng đất nước, 
đã xuất hiện hàng vạn tấm gương cán bộ, 
chiến sĩ công an dũng cảm, ngày đêm 
tận tụy, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an 
ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã 
hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc 
của Nhân dân. Trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 
lược, đã có trên 14.000 cán bộ chiến sĩ 
công an anh dũng hy sinh, hơn 20.000 
đồng chí bị thương tại các chiến trường.
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Ngày nay, trên mặt trận đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, 
trật tự đầy cam go, quyết liệt, máu của 
cán bộ, chiến sĩ công an vẫn đổ, hàng 
trăm cán bộ chiến sĩ công an đã anh dũng 
hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương 
trong khi làm nhiệm vụ. Mỗi thành tích, 
mỗi chiến công, mỗi gương người tốt, 
việc tốt, mỗi sự cố gắng tận tụy của cán 
bộ, chiến sĩ công an đã góp phần giữ vững 
hòa bình, ổn định đất nước, giữ nghiêm 
kỷ cương, phép nước; bảo vệ tài sản, tính 
mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc 
của Nhân dân; góp phần vào sự trưởng 
thành, lớn mạnh của Công an nhân dân, 
viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực 
lượng Công an nhân dân Việt Nam.

17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước 
của dân tộc, cha ông ta luôn dựa vào 
Nhân dân, phát huy trí tuệ, sức mạnh, 
lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn 
dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Đảng ta khẳng định: “Cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng”; “Sức mạnh bảo 
vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của 
khối đại đoàn kết toàn dân với nền tảng 
là “thế trận lòng dân”, của cả hệ thống 
chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết 
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại...”. Đây cũng là quan điểm nhất quán 
của Đảng, Chính phủ khi chọn ngày 19/8 
hàng năm là Ngày hội Toàn dân bảo vệ 
ANTQ.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của Quận ủy, Công an quận Hồng 

Bàng luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Công an 
quận đã tích cực, chủ động, đảm bảo 
vững chắc các mặt công tác bảo đảm an 
ninh, trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, 
lực lượng công an cũng tích cực tổ chức 
tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực 
tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Mọi tầng 
lớp Nhân dân đã có chuyển biến về nhận 
thức, xác định phòng chống tội phạm là 
nhiệm vụ của toàn dân, ngày càng tích 
cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện đấu tranh 
tố giác tội phạm. Do vậy, đã huy động 
được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị và toàn thể Nhân dân tham gia 
bảo vệ an ninh trật tự, tạo thành thế trận 
an ninh nhân dân vững chắc.

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống 
CAND Việt Nam, 17 năm Ngày hội toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để các 
cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo; 
các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị 
- xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp 
tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công 
an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ của Đảng và Nhân dân giao phó. Lực 
lượng Công an nhân dân luôn ghi nhớ, 
khắc sâu và quyết tâm thực hiện “Vì 
nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn 
Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều 
thiêng liêng cao quý nhất”.

Công an quận
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MÔ HÌNH “PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI NGUỒN” 
TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ

Phường Hoàng Văn Thụ có 2.454 hộ dân, 
với khoảng 8541 nhân khẩu, sinh sống ở 21 
tổ dân phố. Trên địa bàn phường có chợ 
dân sinh, 04 điểm trường học và có nhiều 
cơ sở kinh doanh Thương mai dịch vụ, nhất 
là dịch vụ ăn uống, giải khát, nhà hàng. Vì 
vậy, lượng rác thải hàng ngày trên địa bàn 
phường khá lớn. Hiện nay, nguồn rác thải 
đô thị thải ra môi trường hàng ngày bao gồm 
rác hữu cơ, rác nhựa, rác xây dựng, rác cồng 
kềnh... từ trước tới nay chưa được phân loại 
triệt để bởi vậy cần phải tổ chức phân loại 
rác tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường 
xanh - sạch - đẹp và phát triển bền vững. 
Việc phân loại rác thải tại nguồn (rác hữu 
cơ, rác vô cơ) trên địa bàn thành phố đang 
được triển khai thực hiện tại các nhà hàng, 
khách sạn, các khu chợ lớn, đặc biệt đang 
đẩy mạnh nhân rộng mô hình phân loại rác 
thải tại các hộ gia đình, các khu dân cư và 
trường học các cấp trên địa bàn các quận 
nội thành và một số huyện ngoại thành. 
Trên cơ sở đó, phường Hoàng Văn Thụ đã 
triển khai thực hiện mô hình “Phân loại rác 
thải nguồn” và bước đầu đạt nhiều kết quả 
tích cực.  

Để thực hiện hiệu quả mô hình, Đảng ủy 
phường Hoàng Văn Thụ đã ban hành Nghị 
quyết chuyên đề số 11-NQ/ĐU ngày 29/3/2022 
về việc lãnh đạo thực hiện mô hình phân loại 
rác thải tại nguồn trên địa bàn phường; đồng 
thời, huy động cả hệ thống chính trị tích cực 
tuyên truyền về mục đích, tầm quan trong của 
việc phân loại rác thải hữu cơ tại hộ; hướng 
dẫn cách thức phân loại rác thải tại nguồn, quy 
trình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình và 
chọn làm điểm tại tổ dân phố. Đồng thời, vận 
động nguồn xã hội hóa trang bị xô cho các hộ 
gia đình đựng rác hữu cơ, rác thải vô cơ vận 
động các hộ gia đình tự trang bị. Theo đó, mỗi 
hộ gia đình trong tổ dân phố sẽ được trang bị 
2 xô đựng rác bằng nhựa dán nhãn màu sắc 
khác nhau và có nắp đậy. Trong quá trình sinh 

hoạt, gia đình sẽ tự phân loại rác thải, xô có 
nhãn màu xanh đựng rác thải hữu cơ, xô có 
nhãn màu đỏ chứa rác thải vô cơ. Công ty Môi 
trường đô thị thu gom riêng từng loại rác, vận 
chuyển về bãi rác tập trung để xử lý. Tổ dân 
phố có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, 
giám sát để hướng dẫn người dân, hộ gia đình 
thực hiện nghiêm quy định phân loại rác thải 
tại nguồn.

Cùng với đó, các ngành, đoàn thể phường 
thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức của Nhân dân về công tác bảo vệ môi 
trường, phát động các phong trào. Tổ dân 
phố, ban công tác mặt trận hướng dẫn, tuyên 
truyền vận động nhân dân thực hiện mô hình; 
chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị cho các hộ 
gia đình, kiểm tra giám sát việc thực hiện mô 
hình, đánh giá việc thực hiện của từng hộ để 
cuối năm đưa vào chỉ tiêu bình xét gia đình 
văn hóa. Các chi hội đoàn thể hướng dẫn hội 
viên thực hiện, vận động hội viên tích cực 
thực hiện tốt nhiệm vụ đồng thời cũng là tiêu 
chí đánh giá cuối năm của từng hội viên. Đối 
với các đồng chí là đảng viên gương mẫu thực 
hiện mô hình, tuyên truyền vận động các hộ 
dân thực hiện, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm 
của năm 2022, kết quả là cơ sở để đánh giá 
phân loại đảng viên cuối năm.

Việc xây dựng mô hình này không chỉ góp 
phần quan trọng trong việc tuyên tuyền vận 
động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của 
mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường 
nói chung, giữ gìn vệ sinh môi trường sống nói 
riêng; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hạn chế phát 
sinh chất thải rắn trong đời sống sinh hoạt của 
Nhân dân. Bên cạnh đó làm giảm khối lượng 
rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình 
phải vận chuyển, xử lý; đồng thời tăng cường 
tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân 
bón sạch cho cây trồng; giảm thiểu ô nhiễm và 
các dịch bệnh từ rác thải gây ra, tạo cảnh quan 
môi trường xanh- sạch - đẹp.

Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ
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PHƯỜNG QUÁN TOAN: 
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ QUA MÔ HÌNH 

“CHUNG TAY XÂY DỰNG HỆ THỐNG CAMERA AN NINH”

Phường Quán Toan có vị trí cửa ngõ 
phía tây bắc của quận và thành phố. 

Đây là cửa ngõ số một của thành phố, là đầu 
mối giao thông nối liền thành phố với các 
tỉnh lân cận. Đây cũng là địa bàn có đặc điểm 
giao thông đa dạng: có cảng, có đường sông, 
có đường bộ, có đường sắt. Quán Toan có 2 
tuyến đường quốc lộ đi qua: tuyến đường 
10 dài 1,2km, tuyến đường 5 cũ dài 2km. 
Có tuyến sông Cấm giáp với huyện Thủy 
Nguyên, tuyến đường sắt dài hơn 01km, có 
01 cảng lớn và 4 cảng tư nhân thường xuyên 
bốc xếp hàng hóa và nhiều công nhân lao 
động tự do. Đồng thời phường là địa bàn 
có trên 90 cơ quan, doanh nghiệp, nhiều hộ 
kinh doanh nhỏ lẻ, 06 trường học. Đặc biệt, 
Quán Toan có 01 nhà thờ giáo họ Cống Mỹ 

là nơi diễn ra các hoạt động tôn giáo theo 
đạo Thiên chúa, có 01 chợ lớn - được coi là 
chợ đầu mối của Quán Toan và các khu vực 
lân cận. 

 Những năm qua, công tác quốc 
phòng - an ninh thường xuyên được quan 
tâm. Công an phường đã đảm bảo cơ bản 
công tác giữ gìn ANCT, TTATXH song tình 
hình ANTT trên địa bàn luôn tiềm ẩn những 
yếu tố phức tạp; các loại tội phạm, TNXH 
thường lợi dụng hoạt động trên các tuyến 
quốc lộ, chợ, tình trạng trộm cắp, mâu thuẫn 
trong nội bộ nhân dân còn xảy ra, chủ yếu là 
tranh chấp liên quan đến đất đai, trong sinh 
hoạt đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó, tình 
hình thế giới cũng như trong nước có nhiều 
biến động khó dự báo làm ảnh hưởng đến 
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kinh tế, xã hội của địa phương. Mặt khác 
dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức 
tạp, khó lường. Nhiều cơ quan, doanh ng-
hiệp đóng cửa ngừng hoạt động, nhiều công 
nhân thất nghiệp do dịch bệnh. Những khó 
khăn về kinh tế, việc làm, thu nhập luôn là 
những tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật 
đặc biệt trộm cắp tài sản. Từ đặc điểm tình 
hình trên, trong những năm qua, Đảng uỷ - 
UBND phường luôn tập trung cao cho công 
tác bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Được sự 
quan tâm, tạo điều kiện của quận và thành 
phố, năm 2019, phường Quán Toan đã triển 
khai nhiều biện pháp, xây dựng nhiều mô 
hình thiết thực về đảm bảo an toàn an ninh 
chính trị, trật tự xã hội; trong đó có mô hình 
“Chung tay xây dựng hệ thống Camera an ninh”.

Mô hình “Bảo đảm an ninh trật tự tại 
ngõ phố qua hệ thống camera” đã tạo thế 
trận liên hoàn thực hiện công tác đảm bảo 
an ninh trật tự trong các ngõ phố nói riêng 
và an ninh trật tự trên địa bàn phường nói 
chung, trực tiếp góp phần xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mô 
hình được triển khai làm điểm tại tại các lô 
nhà cao tầng A1A2, A3A4, A5A6, A7A8, và 
khu vực ngã tư Quán Toan.Với nguồn kinh 
phí xã hội hóa, tại mỗi các lô nhà cao tầng 
đã lắp đặt các mắt camera tại 5 điểm, tại khu 
vực ngã tư Quán Toan lắp 04 mắt camera. 
Tổng số camera được lắp đặt lên đến 30 mắt. 

Chỉ sau 01 tháng thực hiện thí điểm, cam-
era đã giúp cho cơ quan điều tra phá 02 vụ 
gây rối trật tự công cộng, 01 vụ trộm cắp tài 
sản = 02 đối tượng, bắt 04 vụ cờ bạc, số đề 
= 10 đối tượng, 01 vụ việc = 01 đối tượng 
có liên quan đến ma túy. Đặc biệt, sau khi 
lắp đặt camera, ý thức tham gia giao thông 
của nhân dân được cải thiện rõ rệt, tại khu 
vực ngã tư Quán Toan, các vụ vi phạm Luật 
giao thông đường bộ giảm đáng kể, trên địa 
bàn phường không xảy ra vụ va chạm giao 
thông nào. 

Từ khi có hệ thống camera giám sát 
24/24h, nạn trộm vặt không còn tái diễn, 
An ninh trật tự tại các khu phố trên được 
giữ vững, ý thức bảo vệ môi trường, thực 
hiện nếp sống văn minh đô thị và tình cảm 
xóm phố của người dân lại được nâng lên, 
thắt chặt. Nhà nhà, người người truyền tai 
nhau về lợi ích mô hình mang lại. Việc gắn 
camera giám sát nhanh chóng lan rộng ra các 
khu phố khác. Trong 3 năm qua, tình hình an 
ninh trật tự trên địa bàn chuyển biến rõ rệt, 
tạo sự an tâm cho người dân. Tình hình trộm 
cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng trên 
địa bàn và số vụ va chạm giao thông giảm, 
hệ thống camera an ninh trên địa bàn không 
ngừng được bổ sung. Trên địa bàn phường 
đã kết hợp lắp đặt tổng số: 471 mắt camera 
+ 375 đầu ghi.

Với những tính năng vượt trội, hệ thống 
camera giám sát đã trở thành “trợ thủ” đắc 
lực cho Công an phường Quán Toan trong 
qua trình điều tra, phá án. Cũng từ đó, các 
đạo chích chuyên nghiệp nói riêng, các loại 
tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung đều sờn 
lòng, không dám hoạt động tội phạm trên 
địa bàn.

Và một điều rất đáng ghi nhận là, nhờ 
đi sâu đi sát địa bàn nên hiện nay, người 
dân ở các khu phố có việc đi đâu vắng vài 
ngày cũng đều báo cho Công an phường để 
có biện pháp giám sát, bảo vệ tài sản giúp 
dân. Tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng, 
tự quản, tự bảo vệ vật tư tài sản của người 
dân được nâng cao. Mô hình đã thực sự góp 
phần làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình 
An ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân 
dân đối với Đảng, chính quyền và lực lượng 
công an.

Đảng ủy phường Quán Toan


