
1 
 

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN RA DÂN QUÝ 1/2018 

 

Những tháng đầu năm 2018 là thời điểm có các sự kiện chính trị, các ngày 

kỷ niệm nổi bật, như: Tổ chức các hoạt động chào đón năm mới Mậu Tuất 2018; 

Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; Kỷ niệm 

110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018); Kỷ 

niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 - 

24/02/2018); Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 – 03/02/2018) đã tạo không khí thi đua sôi nổi với nhiều hình thức 

tuyên truyền phong phú, đa dạng đem lại sự phấn khởi cho nhân dân. Để kịp thời 

đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phổ biến 

sâu rộng trong nhân dân, đề nghị chi bộ khu phố lãnh đạo tuyên truyền những nội 

dung nổi bật như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC 

1. Công tác phòng, chống tham nhũng: Năm 2017, công tác phòng, chống 

tham nhũng đã được chỉ đạo, tiến hành một cách quyết liệt, đồng bộ, bài bản, chắc 

chắn, đạt nhiều kết quả quan trọng với tinh thần nói đi đôi với làm và làm cho bằng 

được. Vì vậy đã tạo được chuyến biến tích cực, kết quả rõ rệt hơn, nhân dân tin 

tưởng, phấn chấn hơn.  

Ngay trong những ngày đầu năm 2018, việc đưa ra xét xử một loạt vụ án 

lớn, như vụ Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn II); vụ Đinh La Thăng, 

Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), 

Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), tại Công ty cổ phần bất động sản 

Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land); vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp vốn 

800 tỷ đồng vào Oceanbank; hay vụ việc liên quan đến Phan Văn Anh Vũ… đã 

cho thấy sự quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tất cả 

đều bình đẳng trước pháp luật, công – tội phân minh, sai đến đâu xử đến đó. Trung 

ương đã thành lập 8 đoàn công tác đi đến 20 tỉnh, thành phố để kiểm tra, giám sát 

việc thanh tra các vụ việc, điều tra, khởi tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế 

nghiêm trọng, phức tạp. Qua đó, hiểu rõ lòng dân và thấy được nhân dân đồng 

thuận rất cao; luôn đồng hành, ủng hộ Đảng, Nhà nước; cùng vào cuộc, cùng quyết 

tâm đẩy lùi tham nhũng. 

Trên cơ sở đúc rút từ thực tiễn, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành các quy 

định về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ; về quy trình 5 bước đề bạt, bổ nhiệm 

cán bộ; về luân chuyển cán bộ; về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản… Việc 

tuyển chọn, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ, quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cũng 

được quy định chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện hơn nhằm hạn chế các sơ hở, tiêu cực. 

2. Cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 24-11-

2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ rất cao về thí điểm cơ 

chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh với 18 nội dung thuộc 5 
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lĩnh vực về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM là một quyết 

sách quốc gia đột phá, đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển thành 

phố sau 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hơn 30 năm đổi 

mới, giúp thành phố vừa phát huy tốt hơn các lợi thế tự nhiên của mình trong quá 

trình phát triển, vừa phát huy tốt nhất các nguồn lực trong nhân dân, trong hệ thống 

chính trị và các nhà đầu tư, đối tác quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài để 

phát triển thành phố nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước. 

05 lĩnh vực được Nghị quyết điều chỉnh khác với các qui định pháp luật hiện 

hành nhưng vẫn tuân thủ Hiến pháp: Thẩm quyền quản lý đất đai; thẩm quyền 

quản lý đầu tư; thẩm quyền quản lý tài chính – ngân sách nhà nước; cơ chế ủy 

quyền; thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý. 

3. Hoạt động ngoại giao: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thực hiện các 

chuyến thăm cấp nhà nước tới: Úc, New Zealand, Ấn Độ, Bangladesh. Các chuyến 

thăm đã thành công rất tốt đẹp trên nhiều phương diện, đánh dấu mốc quan trọng, 

đưa quan hệ giữa ta với các nước lên một tầng nấc mới. Với Úc, đó là việc chính 

thức nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược. Với New Zealand, đó là việc tăng 

cường hơn nữa các nội hàm của quan hệ Đối tác Toàn diện, khẳng định quyết tâm 

và đề ra lộ trình cụ thể để hướng tới thiết lập Đối tác Chiến lược trong tương lai 

gần. Với Ấn Độ, đó là việc hiện thực hóa những nội hàm và tăng cường mối quan 

hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Với Bangladesh, đó là làm cho quan hệ hữu nghị 

truyền thống nâng lên một tầm cao mới, hiệu quả hơn, thực chất hơn. 

II. TÌNH HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

1. Kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX  

diễn ra từ ngày 15 - 16/3/2018 đã thông qua các nội dung thực hiện Nghị quyết 54 

của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP và một số nội dung nổi 

bật như: Nghị quyết về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý có hiệu lực từ ngày 

1/4/2018; Nghị quyết về điều chỉnh mức tăng thu phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải công nghiệp trên địa bàn; Nghị quyết về ban hành mức thu phí sử dụng 

tạm thời lòng đường để đỗ xe ôtô trên địa bàn TP HCM; Nghị quyết giám sát 

chuyên đề thực hiện Chương trình cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của 

người dân và tổ chức dịch vụ công trên địa bàn TP… 

2. TP.HCM quyết định phê duyệt đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị 

thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Theo đó, Thành phố 

thông minh hướng tới việc đảm bảo môi trường sống thoải mái, tích cực, lành 

mạnh và an toàn. Người dân có thể thụ hưởng các tiện ích như: sử dụng năng 

lượng với chi phí thấp, hệ thống giao thông công cộng tiện lợi, dịch vụ y tế tốt; học 

sinh có thể học tại trường chất lượng, không khí trong lành, nguồn nước sạch, tỷ lệ 

tội phạm thấp, các hoạt động vui chơi giải trí đa dạng... 

III. TÌNH HÌNH QUẬN 1 

1. Về công tác xây dựng Đảng: 
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- Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và trao huy hiệu Đảng đợt ngày 3/2 cho 119 

đồng chí. Đồng thời, quận tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi 

dậy Xuân Mậu Thân 1968. Cũng nhân dịp này, quận cũng đã tổ chức chăm lo cho 

80 cá nhân từng trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 

1968 với số tiền là 80 triệu đồng.  

- Từ 26/2 đến 30/3/2018, Thường trực Quận ủy Quận 1 làm việc với Đảng 

ủy 10 phường và cấp ủy một số tổ chức cơ sở đảng. Trong các buổi làm việc, 

Thường trực Quận ủy đã trao đổi với các đơn vị tập trung vào phương thức, nội 

dung lãnh đạo đối với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây 

dựng hệ thống chỉ tiêu sát với thực tế; phát huy sức mạnh đoàn kết; xây dựng tác 

phong gương mẫu và cầu thị của cán bộ chủ chốt; nghiên cứu sâu các qui định của 

Đảng; huy động sức dân trong đóng góp ý kiến và tham gia kiểm tra, giám sát; 

tăng cường các hình thức đối thoại giữa lãnh đạo với nhân dân … 

2. Về kinh tế, văn hóa, xã hội 

- Ngày 7/3/2018, Quận 1 tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Năm 2018, 

Quận 1 tuyển chọn và giao 145 thanh niên trong đó có 12 đảng viên nhập ngũ đạt 

8,3%, trình độ trung cấp trở lên đạt 51,54%.  

- Tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” năm 2017 và họp mặt chúc tết cán bộ khu phố, tổ dân phố Xuân Mậu 

Tuất 2018. Năm 2017, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”. Qua tổng kết đã chó thấy có nhiều mô hình hiệu quả về xây dựng nếp sống 

văn minh đô thị được nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia như: “Ô khu vực tự 

quản an ninh trật tự”, “Đường phố không rác”, “Câu lạc bộ Bờ kênh xanh”, 

“Chung tay vì người nghèo”… Toàn quận có 9/10 phường đạt chuẩn văn minh đô 

thị; 66/66 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa; 93,8% hộ gia đình đạt chuẩn gia 

đình văn hóa; 65/134 tuyến đường, 82/580 tuyến hẻm đạt chuẩn vệ sinh, văn minh; 

644 gương “Người tốt - việc tốt”.  

- Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ 

đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chăm lo tết; đồng thời, vận động các 

doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ chăm lo gia đình chính sách và hộ cận 

nghèo trên địa bàn. Số tiền chăm lo, tặng quà gia đình chính sách, lực lượng vũ 

trang, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, hộ nghèo, cận nghèo,… trên 

địa bàn quận là 37.975 suất quà với tổng giá trị 35.228.385.000 đồng từ ngân sách 

Trung ương, quận và nguồn vận động, so với Tết Đinh Dậu 2017 tăng 1,9% số suất 

chăm lo và tăng 33,2% kinh phí thực hiện. Ngoài ra, Quận ủy và  các đơn vị: Liên 

đoàn Lao động quận, Hội Phụ nữ quận, Quận đoàn tổ chức thăm, tặng quà cho các 

đồng chí đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, các đồng chí nguyên lãnh 

đạo quận đã nghỉ hưu và gia đình các đồng chí lãnh đạo quận đã qua đời, công nhân, 

người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các 
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phường, nạn nhân chất độc da cam/điôxin, các cơ sở xã hội… với tổng số tiền là 

gần 1,5 tỷ đồng. 

- Trong công tác xây dựng đô thị: Để quản lý, sử dụng hiệu quả vỉa hè, 

UBND Quận 1 đã đưa ra các giải pháp phương án quản lý và sử dụng vỉa hè trên 

địa bàn quận như sau: quy định cụ thể khu vực bố trí để xe tự quản, đảm bảo đồng 

bộ việc để xe toàn tuyến và lối đi thông thoáng dành cho người đi bộ; các cá nhân, 

tổ chức có nhu cầu làm bãi giữ xe có thu phí hoặc sử dụng tạm vỉa hè vào mục đích 

trung chuyển hàng hóa, hoạt động văn hóa xã hội, tang lễ… phải nộp đơn tại 

UBND Quận 1 và UBND phường theo quy định và cam kết sử dụng đúng diện tích 

và thời gian… Trong năm đã thực hiện nhiều mô hình thí điểm bước đầu đạt hiệu 

quả: Mô hình khu ẩm thực kinh doanh có thời gian tuyến đường Nguyễn Văn 

Chiêm và Công viên Bách Tùng Diệp, phố đi bộ Bùi Viện, biểu diễn âm nhạc dân 

tộc trước Bưu điện thành phố… đã tạo điểm nhấn hấp dẫn cho khách du lịch, 

quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, giàu 

truyền thống văn hóa. Bên cạnh đó, trong quý 1/2018, Quận đã tập trung chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Tứ giác Nguyễn Cư Trinh, Cầu Thủ Thiêm 

2, tuyến metro Bến Thành – Tham Lương. 


