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Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội 

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 

số 179-KH/TU, ngày 03/6/2019 của Thành ủy về tiến độ đại hội các cấp, Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; Thông tri số 36-TT/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực 

hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các 

cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại 

hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại 

hội) diễn ra trong 03 ngày (ngày 13, 14, 15 tháng 10 năm 2020) tại Cung Văn hóa 

Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, thành phố Hải Phòng (Số 53 Lạch Tray, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng).   

Với phương châm “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Phát triển”, Đại hội có 

nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của 

Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo 

các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng 

bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm 2020. Có 350 đại biểu 

chính thức được triệu tập, có mặt 349 đại biểu, đại diện cho 124.934 đảng viên của 

toàn Đảng bộ thành phố. 

Dự phiên trù bị có đại biểu đại diện lãnh đạo Vụ thuộc các Ban và Văn phòng 

Trung ương Đảng. 

Dự đưa tin về Phiên trù bị có các phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí 

Trung ương và thành phố. 
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Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí: 

1. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân thành phố. 

2. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố. 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng 

Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng. 

4. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban 

Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 

5. Đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban 

Tổ chức Thành ủy. 

6. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. 

7. Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban 

Nội chính Thành ủy. 

8. Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Thành ủy. 

9. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ 

tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố 

10. Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố. 

11. Đồng chí Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám 

đốc Công an thành phố. 

12. Đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban 

quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. 

13. Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở 

Tài chính. 

14. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ 

huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. 

  15. Đồng chí Tống Văn Băng, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động thành phố. 

Đại hội đã bầu Đoàn Thư ký (03 đồng chí) và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 

(07 đồng chí). 
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Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội; Nội quy Đại hội; Quy chế làm 

việc của Đại hội; Đoàn Chủ tịch phổ biến một số nội dung của Quy chế Bầu cử trong 

Đảng. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban 

Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân 

và đại hội đảng các cấp tham gia vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đã có hơn 

87.950 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia ý kiến vào các dự thảo Văn kiện 

Đại hội XIII của Đảng, trong đó tại đại hội các chi, đảng bộ và 35 đảng bộ trực thuộc 

Thành ủy có hơn 13.208 lượt ý kiến của đại biểu đại hội tham gia góp ý.  

Đoàn Chủ tịch Đại hội hướng dẫn chia tổ thảo luận tại Đại hội; hướng dẫn 

thảo luận tham gia vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XVI 

Đảng bộ thành phố. Theo đó, 350 đại biểu chính thức dự Đại hội được chia thành 

10 tổ để thảo luận tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện 

Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.  

Sau Phiên trù bị, các đồng chí lãnh đạo thành phố, Trưởng đoàn đại biểu viếng 

Đài liệt sỹ thành phố, dâng hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. 

Phiên trù bị kết thúc vào lúc 11g30’. 

Theo Chương trình Đại hội đã được thông qua, buổi chiều ngày 13/10/2020, 

các đồng chí lãnh đạo thành phố, các đồng chí Ủy viên Thành ủy, Trưởng các đoàn 

đại biểu cùng Đoàn công tác của Trung ương sẽ dự lễ khởi công, khánh thành các 

công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội: Lễ khánh thành Dự án Tuyến đường vào và 

Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ; Lễ khởi động Dự án Đầu tư xây dựng Cầu Rào 1. Các 

Đoàn đại biểu đến tham quan một số di tích lịch sử và công trình trọng điểm của 

thành phố. 

Phiên khai mạc Đại hội sẽ diễn ra vào lúc 08 giờ sáng ngày 14 tháng 10 năm 

2020 và được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và 

Truyền hình Hải Phòng. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng thông báo và mong tiếp tục nhận được sự 

quan tâm, phối hợp tuyên truyền của các cơ quan báo chí./. 

       

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI 


