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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

LẦN THỨ XVI 

ĐOÀN CHỦ TỊCH 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2020 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

(Phiên làm việc buổi sáng ngày 15/10/2020)  

------ 

Thực hiện Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần 

thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội), phiên làm việc buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 

ngày 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) tiếp tục 

thực hiện các nội dung sau:  

Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo tóm tắt kết quả ngày làm việc thứ Hai. 

Đại hội tiếp tục tiến hành thảo luận tại Hội trường. Có 02 ý kiến thảo luận tập 

trung tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.  

Đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ trình bày tham luận: 

“Tiếp tục chủ động, đẩy mạnh công tác đối ngoại; không ngừng nâng cao năng lực 

hội nhập nhằm tận dụng tối đa các cơ hội từ quá trình hội nhập quốc tế mang lại, 

nhất là những hiệp định thương mại tự do đã ký kết, góp phần thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 

- 2025”.  

Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Quận ủy Lê Chân trình bày tham luận: “Đổi 

mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tăng cường khai thác các nguồn 

lực, tập trung đầu tư, phát triển, xây dựng quận Lê Chân trở thành đô thị văn minh 

hiện đại”. 

Đại hội tiến hành thảo luận tại Tổ về Đề án nhân sự bầu cử Đoàn đại biểu 

Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIII của Đảng; thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự Đoàn 

đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIII của Đảng 

Sau thảo luận tại các Tổ Đại biểu, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường về 

Đề án nhân sự và ứng cử, đề cử nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại 

hội XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện quy trình ứng cử, đề cử tại hội trường; Đại hội 

đã biểu quyết, chốt danh sách bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội 

XIII của Đảng gồm 25 đồng chí. Biểu quyết lưu nhiệm Ban Kiểm phiếu. 

Đại hội tiến hành bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIII 

của Đảng. 
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Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường, có 03 tham luận: 

Đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

An Dương trình bày tham luận: “Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ 

huyện An Dương trong tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách của thành phố về 

phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới kiểu mẫu gắn với quá trình đô thị 

hóa, công nghiệp hóa”. 

Đồng chí đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân quận Kiến An trình bày tham luận: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" tại 

Đảng bộ quận Kiến An". 

Đồng chí Hà Văn Trường, Bí thư Đảng ủy Cục Thuế trình bày tham luận: “Phát 

huy bài học thành công trong thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi 

ngân sách” của nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thu nội địa 

nhiệm kỳ 2020 - 2025”. 

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự 

Đại hội XIII của Đảng. 

Đại hội tiến hành bầu cử đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIII của Đảng. 

Đại hội tiếp tục phần thảo luận, đồng chí Lê Trí Vũ, Phó trưởng ban Ban Quản 

lý Khu kinh tế Hải Phòng trình bày tham luận: “Nhiệm vụ, giải pháp phát triển hạ 

tầng các khu công nghiệp; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong lĩnh vực công 

nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, góp phần phát triển mạnh công 

nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, là trụ cột thúc đẩy kinh tế thành 

phố phát triển bứt phá”. 

Phiên làm việc chính thức buổi sáng ngày 15 tháng 10 năm 2020 kết thúc vào 

lúc 11 giờ 00 phút. 

Phiên bế mạc Đại hội vào buổi chiều ngày 15 tháng 10 năm 2020 sẽ bắt đầu 

từ 14 giờ, được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và 

Truyền hình Hải Phòng. 

Sau khi bế mạc Đại hội, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Họp báo về kết quả Đại 

hội tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội (tầng 1, Cung Văn hóa Lao động Hữu 

nghị Việt - Tiệp). 

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 


