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“Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương
và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”

CHUYÊN TRANG: CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

28 ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT NGÀY 7 THÁNG 11

v

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm trao huy hiệu đảng cho các đảng viên

ừa qua, Quận ủy Quận 11 đã tổ
chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng
đợt ngày 7 tháng 11 cho các đảng viên
thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực
thuộc Quận ủy. Tham dự có các đồng chí:
Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Quận
11; Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư
Thường trực Quận ủy Quận 11; Trần Phi
Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch
UBND Quận 11.
Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng, Bí
thư Quận ủy Quận 11 Trương Quốc Lâm
ghi nhận và biểu dương những đóng góp
quan trọng của toàn thể các đồng chí
Đảng viên của Đảng bộ. Dù ở bất kỳ vị trí
công tác nào, tất cả các đồng chí đều luôn
nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao,
tham gia đóng góp tích cực xây dựng
Đảng, xây dựng địa phương, đơn vị ngày
càng vững mạnh. Nhận huy hiệu Đảng là
một vinh dự lớn đối với người đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam, vinh dự này
không những đối với các đồng chí và gia
đình, mà còn là niềm vui, vinh dự chung
đối với toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ
Quận ủy xin trân trọng ghi nhận và đánh
giá cao những đóng góp công sức, trí tuệ
của các đồng chí đối với sự nghiệp xây
dựng và phát triển của địa phương; đồng
thời Ban Thường vụ Quận ủy mong rằng
các đồng chí tùy theo điều kiện, sức khỏe
của mình tiếp tục tham gia đóng góp cho
Đảng bộ quận nhà thực hiện đạt kết quả
cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm
vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.
Đợt này, Đảng bộ quận vinh dự có 28
đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng,
trong đó có: 01 đồng chí được nhận Huy
hiệu 60 năm tuổi Đảng; 03 đồng chí 55
năm tuổi đảng, 05 đồng chí 50 năm tuổi
Đảng; 01 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 16
đồng chí 40 năm tuổi Đảng và 02 đồng
chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Nâng tổng số đảng viên có Huy hiệu
Đảng của toàn Đảng bộ quận lên 1.397
đồng chí, chiếm tỷ lệ gần 30% tổng số
đảng viên.
Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm bày
tỏ, “Chỉ còn 02 tháng nữa là kết thúc năm
2021. Đây là năm hết sức khó khăn của
cả hệ thống chính trị khi chúng ta dồn hết

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh trao huy hiệu đảng cho các đảng viên

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Trần Phi Long trao huy hiệu đảng cho các đảng viên

mọi nguồn lực, thời gian tham gia phòng
chống dịch bệnh Covid-19. Do dó, rất
mong toàn đảng bộ, đoàn kết chung lòng,
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ
thống chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên,
nhất là người đứng đầu cần tu dưỡng, rèn
luyện phẩm chất đạo đức; gương mẫu đi
đầu trong công việc, nói đi đôi với làm, ra
sức thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ
tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2021”.
Đồng chí Phùng Minh Hải, Đảng viên
nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, hiện
đang sinh hoạt tại Chi bộ Khu phố 4, Đảng
bộ Phường 7 Quận 11 bày tỏ niềm xúc
động và tự hào khi được nhận phần
thưởng danh dự và cao quý này. Đồng chí
cho biết đã tham gia Quân đội từ tháng 7
năm 1968 và được kết nạp Đảng tháng 11
năm 1971 tại Miền đông Nam bộ, tháng 9
năm 1975 chuyển sáng ngành công an,
công tác tại công an Quận 11 cho đến

tháng 5 năm 2005 về hưu. Khi về hưu,
đồng chí tiếp tục tham gia công tác cho
Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi
với chức danh chủ tịch Hội và tham gia
công tác Đảng khu phố với nhiệm vụ Phó
Bí thư chi bộ cho đến nay. Dù ở cương vị
công tác nào, đồng chí cũng luôn nỗ lực
khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Bản thân luôn tích
cực tham gia các phong trào thi đua yêu
nước của Đảng, chính quyền và của Hội.
Thay mặt các đồng chí được nhận huy
hiệu Đảng, đồng chí cho biết sẽ tiếp tục
nêu cao tính Đảng, giữ vững ý chí, tinh
thần trách nhiệm của người đảng viên,
cùng với các đồng chí đồng đội quyết tâm
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và
hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương đã đề
ra.
Mỹ Hạnh

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19,
tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”

Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

N

gày 17/12, Hội nghị lần
thứ bảy Ban chấp hành
Đảng bộ Quận khóa XII đã
diễn ra (cả ngày) tại Hội
trường Trung tâm Bồi dưỡng
Chính trị quận. Tham dự có
các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải,
Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng
Ban Tổ chức Thành ủy
TPHCM; Trương Quốc Lâm,
Bí thư Quận ủy; Nguyễn Tăng
Minh, Phó Bí thư Thường trực
Quận ủy; Trần Phi Long, Phó
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch
UBND Quận 11.
Tại hội nghị, Phó Bí thư Quận
ủy, Chủ tịch UBND Quận 11
Trần Phi Long đã trình bày Tờ
trình báo cáo kết quả thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, công tác xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền, vận
động Nhân dân năm 2021 và
phương hướng, nhiệm vụ
trọng tâm năm 2022; đồng
thời, báo cáo sơ kết 01 năm
thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ quận khóa XII nhiệm
2020-2025. Nhìn chung, tình
hình kinh tế - văn hóa – xã hội
năm 2021 được triển khai phù
hợp với từng giai đoạn diễn
biến của dịch Covid-19; chỉ
đạo kịp thời các chính sách hỗ
trợ đối với các đối tượng gặp
khó khăn do dịch Covid-19
đảm bảo kịp thời, công khai,
minh bạch, đúng quy định.
Các công tác trọng tâm trong
lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã
hội tiếp tục được tập trung chỉ
đạo và đạt kết quả khá tốt.
Trong năm, đã tổ chức thành
công bầu cử Đại biểu Quốc hội
khóa XV và Đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp trên địa bàn;
ban hành Kế hoạch cải cách
hành chính năm 2021 trên địa
bàn quận và kế hoạch tổ chức
Tháng cao điểm thực hiện chủ
đề năm 2021 “Năm xây dựng
chính quyền đô thị và cải thiện
môi trường đầu tư”. Đặc biệt,
từ đầu năm 2021 đến nay, Ủy
ban nhân dân Quận bám sát
các chỉ đạo của Thành phố, Sở
Y tế về công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19; đẩy

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

mạnh công tác tiêm chủng là
hoạt động trụ cột trong công
tác kiểm soát tình hình dịch
bệnh song song với nhiều giải
pháp trọng tâm khác…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó
Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban
Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ
Hải đánh giá cao các kết quả
đạt được của Ban chấp hành
Đảng bộ quận 11 trong năm
2021, đặc biệt là trong công tác
lãnh chỉ đạo công tác phòng
chống dịch, chăm lo an sinh xã
hội cho nhân dân. Bên cạnh đó,
đồng chí lưu ý Quận 11 cần tập
trung thực hiện chương trình
cải cách hành chính, chương
trình giảm nghèo bền vững,
đặc biệt là củng cố hệ thống cơ
sở đảng, đảng viên, xác định và
bổ sung thêm tiêu chí phòng
chống dịch thích ứng an toàn
và linh hoạt trong tình hình
mới. Để các giải pháp được
phát huy hiệu quả cần cụ thể và
sự chung sức đồng lòng, đoàn
kết của cả hệ thống chính trị và
nhân dân trên địa bàn. Đồng
chí mong muốn Đảng bộ,
chính quyền Quận cần gìn giữ
những thành quả đạt được để
dịch không bùng phát trở lại;
đồng thời, duy trì thường
xuyên công tác tuyên truyền
trong nhân dân về công tác
phòng dịch… Bên cạnh đó,
đồng chí lưu ý Quận 11 tiếp tục
thực hiện Quy định 1374, tạo
điều kiện thực hiện cơ chế

Đại biểu Trần Thị Bích Trâm phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

giám sát của hệ thống Mặt trận
đối với chính quyền và cấp ủy
cùng cấp; qua đó, phát huy
quyền làm chủ của nhân dân;
đồng thời, đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch và phục hồi
phát triển kinh tế.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của
đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí
thư Quận ủy Trương Quốc
Lâm cho biết sẽ bổ sung vào
phương hướng thực hiện trong
năm 2022. Phát biểu bế mạc
hội nghị, đồng chí Trương
Quốc Lâm nhấn mạnh, “Năm
2022, dự báo tình hình dịch
bệnh còn diễn biến phức tạp,
khó lường, Ban chấp hành
Đảng bộ quận yêu cầu các cấp,
các ngành phải quán triệt sâu
sắc mục tiêu, phương hướng,
nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Quận lần thứ XII đã
đề ra; tiếp tục đổi mới tư duy,
sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ
đạo và điều hành, với ý chí,
khát vọng vươn lên để thực
hiện hiệu quả các mục tiêu,
nhiệm vụ năm 2022 đề ra.
Nhiệm vụ trọng tâm là cần tập
trung lãnh chỉ đạo triển khai
thực hiện đạt kết quả chương
trình hành động thực hiện Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng,
Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ Thành phố lần thứ XI,
Nghị quyết Đại hội Đại biểu
Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-

2025 gắn với lãnh đạo thực
hiện hiệu quả chủ đề năm
2022 “Thích ứng an toàn linh
hoạt kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19, tiếp tục nâng cao
chất lượng xây dựng chính
quyền đô thị, cải thiện môi
trường đầu tư, đồng hành cùng
doanh nghiệp”.
Bí thư Quận ủy Trương Quốc
Lâm nhấn mạnh, trong năm
2022, chúng ta cần tiếp tục tập
trung xây dựng chỉnh đốn
Đảng; thực hiện phát triển các
chỉ tiêu gắn với chủ đề năm
2022, tập trung hỗ trợ khó
khăn cho doanh nghiệp tạo
điều kiện phục hồi và phát
triển kinh tế; tiếp tục tập trung
cho chương trình Chỉnh trang
và phát triển đô thị, đầu tư
công trung hạn, đảm bảo tránh
lãng phí thất thoát; tăng cường
chất lượng y tế và đầu tư nâng
cao chất lượng trạm y tế
phường; song song đó là đảm
bảo an ninh quốc phòng, kéo
giảm phạm pháp hình sự,
không để xảy ra điểm nóng;
hoàn thành 100% tuyển chọn
và gọi công dân nhập ngũ;
tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin, chương trình
cải cách hành chính theo Nghị
quyết 131; tiếp tục đấu tranh
phản bác các quan điểm sai
trái, tăng cường giám sát và
phản biện xã hội; nhất là quan
tâm chăm lo các chế độ chính
sách hỗ trợ người dân khó
khăn, người già, người yếu
thế, trẻ em mồ côi... nhằm
thực hiện tốt công tác an sinh
xã hội.
Hội nghị đã nhất trí 100%
thông qua Nghị quyết Hội
nghị lần thứ bảy Ban chấp
hành Đảng bộ Quận khóa XII
về kết quả lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh – quốc phòng,
công tác xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền, vận động
Nhân dân năm 2021; nhiệm
vụ trọng tâm và giải pháp chủ
yếu năm 2022..
Mỹ Hạnh

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết
Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa XII

“Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương
và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”

CHUYÊN TRANG: CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Hội nghị giao ban chuyên đề “Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng chống dịch Covid-19”

C

hiều 25/11, Quận ủy Quận 11 đã tổ
chức Hội nghị giao ban chuyên đề
“Nâng cao vai trò giám sát và phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội trong công tác
phòng chống dịch Covid-19”.
Báo cáo đề dẫn, Phó Trưởng Ban Dân
vận Quận ủy Hà Quang Phát gợi ý một số
nội dung thảo luận tại hội nghị, cụ thể
như: công tác triển khai, hướng dẫn giám
sát việc tuyên truyền, quán triệt và thực
hiện nghiêm các nội dung về công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo
các văn bản chỉ đạo của Trung ương,
Thành phố và quận; công tác giám sát
của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính
trị xã hội phường đối với việc triển khai
thực hiện các văn bản về phòng chống
dịch tại địa phương; công tác chỉ đạo
triển khai, lập danh sách các trường hợp
khó khăn cần hỗ trợ do ảnh hưởng dịch
Covid-19 và cung cấp thông tin rộng rãi
số điện thoại cần thiết để người dân thuận
tiện liên hệ khi cần; công tác lãnh chỉ đạo
thực hiện các giải pháp kiềm chế dịch
bệnh và chăm lo an sinh xã hội, nhu yếu
phẩm cho nhân dân…
Hội nghị cùng nghe báo cáo tham luận
của các đơn vị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Quận 11; Hội Liên hiệp Phụ nữ
Phường 10; UBND Phường 15; Đảng ủy
Phường 05 về các nội dung trong công
tác triển khai, hướng dẫn giám sát việc
tuyên truyền và thực hiện các nội dung về
công tác phòng, chống dịch; công tác
giám sát của MTTQ và các tổ chức chính
trị- xã hội phường trong triển khai thực

Quang cảnh hội nghị

hiện về phòng chống dịch; công tác chỉ
đạo, lập danh sách các trường hợp khó
khăn cần hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid19 và cung cấp thông tin rộng rãi số điện
thoại cần thiết để người dân thuận tiện
liên hệ khi cần hỗ trợ; công tác lãnh chỉ
đạo và các giải pháp kiềm chế dịch bệnh
trên địa bàn phường gắn với chăm lo hỗ
trợ túi an sinh, nhu yếu phẩm cho người
dân. Các thành viên tham dự cũng trao đổi
thêm về một số tình hình thực tiễn, kinh
nghiệm và các giải pháp, mô hình được áp
dụng tại từng địa phương, đơn vị, đánh
giá ưu khuyết điểm của từng giải pháp để
rút ra những bài học kinh nghiệm trong
thực tiễn công tác phòng chống dịch…
Phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban
chuyên đề, Phó Bí thư Thường trực Quận
ủy Nguyễn Tăng Minh nhấn mạnh, “Để
chủ động ứng phó trong công tác phòng
chống dịch, Ban chỉ đạo 16 phường cần

tuyệt đối thực hiện nghiêm Kết luận của
Ban Thường vụ Quận ủy, các văn bản chỉ
đạo của UBND Quận. Tuyệt đối không
được lơ là, chủ quan, linh hoạt các giải
pháp theo tinh thần “mỗi người dân là một
chiến sĩ, mỗi phường xã thị trấn là một
pháo đài chống dịch”; linh hoạt kiểm soát
có hiệu quả trong công tác phòng chống
dịch. Trọng tâm là tiếp tục triển khai thực
hiện các gói chăm lo an sinh xã hội, chuẩn
bị chăm lo tết cho người dân trên địa bàn,
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trịxã hội tiếp tục huy động mọi nguồn lực để
chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân trên
địa bàn, từng cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phát
huy trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong
thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch,
linh hoạt, phấn đấu từng bước đưa sinh
hoạt người dân trở lại trạng thái bình
thường”.
Mỹ Hạnh

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Quang cảnh hội nghị trực tiếp tại điểm cầu chính (quận) và điểm cầu trực tuyến 16 phường

C

hiều 7/12, Quận ủy Quận 11 đã tổ
chức Hội nghị giao ban chuyên đề
"Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác
quản lý đảng viên”. Tham dự và chủ trì
hội nghị có đồng chí Nguyễn Tăng Minh,
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận
11. Hội nghị đã cùng trao đổi thảo luận về
kinh nghiệm thực tiễn trong công tác
quản lý đảng viên, các giải pháp từ cơ sở
để triển khai thực hiện tăng cường công
tác quản lý đảng viên trong giai đoạn
hiện nay; những mặt còn tồn tại, hạn chế,
khó khăn trong công tác quản lý đảng
viên; thực trạng việc đảng viên xin ra
khỏi đảng…
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư

Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh
đánh giá cao những phát biểu đóng góp ý
kiến góp phần nâng cao chất lượng quản
lý đảng viên trong tình hình hiện nay.
Đồng chí Nguyễn Tăng Minh nhấn mạnh
cần xây dựng niềm tin của dân đối với
đảng viên. Việc đánh giá và quản lý đảng
viên là một vấn đề khó, do vậy từng cấp
ủy chi bộ, đảng bộ phải đặc biệt quan tâm
đến vai trò nêu gương của người đứng
đầu. Đồng chí Nguyễn Tăng Minh lưu ý
các cấp ủy đảng phương thức lãnh đạo
bằng tầm nhìn, đường lối, chủ trương, vai
trò tiên phong gương mẫu, đoàn kết thống
nhất trong đảng, lãnh chỉ đạo bằng những
giải pháp cụ thể. Một trong những giải

pháp hữu hiệu để tăng cường công tác
quản lý đảng viên trong tình hình mới, các
cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung quán
triệt sâu sắc, nghiêm túc những quy định,
hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý
đảng viên, quy định về những điều đảng
viên không được làm, thực hiện chặt chẽ,
đồng bộ các quy định, nhiệm vụ về công
tác quản lý đảng viên. Hai là, cần tăng
cường quản lý đảng viên về tư tưởng
chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và
các mối quan hệ tại nơi công tác và nơi cư
trú. Ba là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện
nghiêm Kết luận số 18 của Ban Bí thư về
tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị 10 về nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình
mới, Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức
Trung ương về “Một số vấn đề về nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng
dẫn 02 của Ban Tổ chức Thành ủy về “tiêu
chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”
gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ
Chính trị (khóa XII). Song song đó, các
đơn vị chủ động nghiên cứu kinh nghiệm
của các đơn vị bạn; đồng thời, chú trọng
công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực
Song Quân
hiện nhiệm vụ được giao.

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19,
tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN GIAI ĐOẠN 2010-2020

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh phát biểu kết luận tại hội nghị
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ừa qua, Quận ủy Quận 11
đã tổ chức Hội nghị tổng
kết công tác xây dựng tổ chức
cơ sở đảng và đội ngũ đảng
viên giai đoạn 2010 – 2020
nhằm đánh giá kết quả đạt
được, mặt hạn chế, khuyết
điểm và nguyên nhân, rút ra
bài học kinh nghiệm, đề ra
mục tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp tiếp tục thực hiện đến
năm 2025 và những năm tiếp
theo. Tham dự và chủ trì hội
nghị có Phó Bí thư Thường
trực Quận ủy Nguyễn Tăng
Minh.
Hội nghị đã được nghe các
phát biểu tham luận của các
đơn vị về việc triển khai, đẩy
mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh tại cơ sở gắn với
việc xây dựng tổ chức cơ sở
đảng trong sạch, vững mạnh;
về nâng cao chất lượng công
tác kiểm tra, giám sát của chi
bộ trực thuộc; công tác lãnh,
chỉ đạo xây dựng, củng cố,

kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng
đảm bảo năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức Đảng và
chất lượng đội ngũ đảng viên;
về tăng cường công tác dân
vận của Đảng trong đồng bào
người Hoa…
Có thể thấy, công tác xây dựng
tổ chức cơ sở Đảng và Đảng
viên được xác định là nhiệm vụ
then chốt trong công tác xây
dựng Đảng. Mười năm qua,
Quận ủy đã tập trung bám sát
Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp, các chỉ thị, kết luận, quy
định có liên quan đến công tác
xây dựng tổ chức cơ sở Đảng
và đội ngũ đảng viên; triển
khai thực hiện với nhiều giải
pháp đồng bộ, phù hợp, hiệu
quả, đạt kết quả tích cực. Về
xây dựng đội ngũ đảng viên,
hằng năm, Ban Thường vụ
Quận ủy đã xây dựng kế hoạch
phát triển đảng viên, chỉ đạo
các tổ chức cơ sở đảng thực
hiện tốt công tác phát triển
đảng viên đảm bảo về số lượng

và chất lượng. Từ năm 20102020, tổ chức 62 lớp bồi dưỡng
đối tượng Đảng và đảng viên
mới kết nạp cho hơn 4.158
quần chúng và đảng viên mới
kết nạp. Qua đó, đã kết nạp
1.555 quần chúng ưu tú vào
Đảng; nâng tổng số đảng viên
đến cuối năm 2020 là 4.734
đảng viên. Việc kiểm điểm tự
phê bình và phê bình, đánh giá,
xếp loại chất lượng đảng viên
hàng năm ngày càng được chú
trọng, triển khai thực hiện
nghiêm túc, đồng bộ, phản ánh
thực chất hơn kết quả thực hiện
nhiệm vụ được giao, chất
lượng đảng viên ngày càng
được nâng lên đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ chung. Từ năm
2010-2020, toàn quận có 51
lượt tổ chức cơ sở đảng được
khen thưởng, 509 đảng viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3
năm, 5 năm liền và đưa ra khỏi
Đảng 43 đảng viên không còn
đủ tư cách. Những kết quả
trong công tác xây dựng tổ
chức cơ sở Đảng và đảng viên
trong 10 năm qua đã có tác
động tích cực, góp phần thực
hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp nhiệm kỳ 20102015 và 2015-2020.
Phát biểu kết luận hội nghị,
Phó Bí thư Thường trực Quận
ủy Nguyễn Tăng Minh nhấn
mạnh, giai đoạn 2021-2025,
với mục tiêu “Xây dựng đội
ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ
chốt các cấp có tư tưởng chính
trị vững vàng; phẩm chất đạo

đức, lối sống trong sáng,
gương mẫu, là hạt nhân đoàn
kết; có tư duy, khát vọng đổi
mới; năng lực, uy tín, ngang
tầm nhiệm vụ; có cơ cấu, số
lượng và chất lượng phù hợp,
bảo đảm sự chuyển tiếp liên
tục, đáp ứng yêu cầu xây dựng
Đảng bộ trong sạch, vững
mạnh; đảm bảo quốc phòng,
an ninh; phát triển kinh tế
nhanh, bền vững”.
Ban Thường vụ Quận ủy đã
triển khai, quán triệt Nghị
quyết chuyên đề về kiện toàn
tổ chức bộ máy và nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ của
quận giai đoạn 2021-2025
nhằm xây dựng hệ thống
chính trị các cấp từ Quận đến
cơ sở thực sự tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả, phù
hợp với quy định của cấp trên
và đáp ứng yêu cầu hoạt động
của chính quyền đô thị.
Phó Bí thư Thường trực Quận
ủy Nguyễn Tăng Minh bày tỏ
sự tin tưởng với các kết quả
đạt được, bằng tinh thần cầu
thị trước những hạn chế cần
xác định các giải pháp khắc
phục và quyết tâm vượt qua
khó khăn và thách thức trong
thời gian tới để các cấp ủy, tổ
chức đảng sẽ tiếp tục củng cố,
nâng cao chất lượng tổ chức
cơ sở đảng và xây dựng đội
ngũ đảng viên của Đảng bộ
quận đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện
nay.
Mỹ Hạnh

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG
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ừa qua, Quận ủy Quận 11
đã tổ chức Lễ khai mạc
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công
tác Đảng dành cho cấp ủy cơ
sở theo hình thức trực tuyến tại
điểm cầu quận và điểm cầu 16
phường. Tham dự lễ khai mạc
có đồng chí Nguyễn Tăng
Minh, Phó Bí thư Thường trực
Quận ủy. Tham dự lớp tập
huấn tại điểm cầu chính của
quận có 244 đồng chí trong
Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở,
Cấp ủy chi bộ cơ sở trực thuộc
Quận ủy; tại điểm cầu 16
phường có sự tham dự của Ban
chấp hành Đảng bộ 16
phường.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó
Bí thư Thường trực Quận ủy
Nguyễn Tăng Minh đề nghị
các đại biểu tham dự nghiêm
túc, lắng nghe và mạnh dạn
trao đổi các chuyên đề hoặc
những vấn đề còn chưa rõ. Lớp
học được tổ chức nhằm mục

đích giúp cho các đồng chí bí
thư cấp ủy và cấp ủy viên cơ
sở, nhất là các đồng chí mới
tham gia cấp ủy nắm vững vai
trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ
của tổ chức cơ sở đảng, qua đó
góp phần nâng cao chất lượng
công tác xây dựng đảng, giữ
vững và phát huy vai trò hạt
nhân chính trị cơ sở, góp phần
xây dựng tổ chức cơ sở đảng
trong sạch, vững mạnh đáp
ứng yêu cầu phát triển trong
thời kỳ mới.
Theo đó, nội dung chương
trình lớp học gồm 5 chuyên đề:
Chuyên đề 1 – Công tác tuyên
giáo ở cơ sở trong giai đoạn
hiện nay – Báo cáo viên là
đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó
Trưởng Ban Thường trực Ban
Tuyên giáo Quận ủy ; Chuyên
đề 2 – Đổi mới nội dung và
phương thức công tác dân vận
của Đảng trong tình hình mới –
Báo cáo viên là đồng chí

Quang cảnh khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

Nguyễn Thị Mai Trang, Ủy
viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy;
Chuyên đề 3 – Công tác Văn
phòng cấp ủy cơ sở và một số
vấn đề liên quan – Báo cáo
viên là đồng chí Tô Thị Thanh
Thúy, Quận ủy viên, Chánh
văn phòng Quận ủy; Chuyên
đề 4 – Khái quát chung về công
tác kiểm tra, giám sát của Đảng
và cách thức tiến hành một

cuộc kiểm tra, giám sát của chi
bộ - Báo cáo viên là đồng chí
Nguyễn Hải Vân, Ủy viên Ban
Thường vụ Quận ủy, Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận
ủy; Chuyên đề 5 – Một số vấn
đề về công tác tổ chức, đảng
viên – Báo cáo viên là đồng
chí Huỳnh Kim Tuấn, Ủy viên
Ban Thường vụ Quận ủy,
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy.
Song Quân

“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” - Chủ tịch Hồ Chí Minh

CHUYÊN TRANG: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trao khen thưởng của Thành phố cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 Nguyễn Tăng Minh trao
Bằng khen của Thành ủy TPHCM cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

V

ừa qua, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức
trao khen thưởng của Thành phố
cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016
– 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn
Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực
Quận ủy Quận 11.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, việc thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng
5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được
Ban Thường vụ Quận ủy tập trung chỉ
đạo, thực hiện và đã có những chuyển
biến tích cực, khá rõ nét ở nhiều tổ chức
cơ sở đảng; cán bộ, đảng viên, đoàn viên,
hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục
học tập và làm theo Bác. Kết quả, ngày
càng tạo được những chuyển biến rõ nét,
nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả,
thiết thực của những tập thể, cá nhân tiêu
biểu.
Phát biểu chúc mừng các gương tập thể
và cá nhân tiêu biểu tại hội nghị, Phó Bí
thư Thường trực Quận ủy Quận 11
Nguyễn Tăng Minh đánh giá và ghi nhận
những gương tập thể, cá nhân thật sự tiêu
biểu trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong
05 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã
xét chọn và đề nghị Thành phố biểu
dương, khen thưởng cho các tập thể, cá
nhân với những cách làm hay, thiết thực,
hiệu quả, phát huy được vai trò gương
mẫu, tiên phong đi đầu, dám nghĩ, dám
làm, ra sức vì dân mà phục vụ, vì trách
nhiệm của bản thân mà ra sức tận tâm.
Trong thời gian qua, với tình hình và diễn
biến của dịch bệnh diễn ra khá phức tạp,
nhằm đảm bảo các yêu cầu về công tác
phòng, chống dịch Covid-19 nên thành
phố không tổ chức Hội nghị, thay mặt
Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí
Nguyễn Tăng Minh đã gửi lời tri ân sâu
sắc đến các gương tiêu biểu, bình dị nhất
nhưng luôn tỏa sáng với những việc làm
thiết thực nhất, cụ thể nhất. Đồng chí bày
tỏ mong muốn các tập thể, cá nhân trong

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 Nguyễn Tăng Minh trao
Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

thời gian tới tiếp tục phát huy, nhân rộng
những cách làm mới, mô hình hay, những
việc làm bình dị để mãi tỏa sáng, nhân
rộng trong toàn đảng bộ quận.
Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường
trực Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 11 Đỗ
Thanh Bình đã thông qua Quyết định của
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về
việc tặng Bằng khen cho 71 tập thể và 82
cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh giai đoạn 2016-2021, trong đó
Quận 11 có 1 tập thể và 1 cá nhân được
vinh danh là tập thể Bệnh viện Quận 11 và
gương điển hình tiên tiến ông Châu Huệ
Bang, Trưởng Ban hộ tự Chùa Khánh Vân
Nam Viện được nhận Bằng khen của
Thành ủy TPHCM. Đồng thời, Ban Tuyên
giáo Thành ủy cũng đã trao Giấy khen cho
74 tập thể và 144 cá nhân điển hình, trong
đó Quận 11 có 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu
biểu gồm có: Tập thể cán bộ, chiến sĩ và
Nhân dân Phường 13; bà Phạm Thị Kim
Tuyến, Phó Bí thư Chi bộ Khu phố 3,
Phường 7 và ông Nguyễn Hữu Đức, Phó
Trưởng phòng Quản lý đô thị quận.
Bệnh viện Quận 11, thiết thực học tập và
làm theo lời dạy của Bác “Thầy thuốc như
Mẹ hiền”, Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh
viện đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng
bộ nhiều giải pháp để không ngừng nâng
cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao
tỷ lệ hài lòng của người bệnh, uy tín của
bệnh viện ngày càng lan tỏa, được người
dân ở một số tỉnh tín nhiệm. Đặc biệt là
trong gian đoạn phòng chống dịch vừa
qua, Bệnh viện Quận 11 đã phát huy trách
nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ “chưa có
tiền lệ” để thu dung, điều trị các bệnh
nhân Covid-19 với nhiều nỗ lực để thực
hiện nhiệm vụ.
Về cá nhân, nổi bật là ông Châu Huệ
Bang, Trưởng Ban hộ tự Chùa Khánh Vân
Nam Viện, với suy nghĩ học tập và làm
theo lời dạy của Bác “Phải xuất phát từ
tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp
phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm
mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau

thương cho họ...”, bằng những việc làm
bình thường trong cuộc sống hàng ngày,
với tấm lòng nhân ái, xuất phát từ cái
“TÂM” hướng về người nghèo để chăm
lo cho người nghèo trên địa bàn quận.
Hàng năm, ông đóng góp hàng tỷ đồng để
chăm lo cho nhân dân địa phương.
Tại Phường 13, với nhiều mô hình thiết
thực, hiệu quả đã được Đảng ủy, Ủy ban
nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội
phường vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Các hoạt
động, các công trình đã thiết thực chăm lo
cho đời sống của nhân dân, nhất là các hộ
nghèo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp
nhân dân tham gia. Phường 13 cũng là
một trong những địa phương đi đầu trong
công tác triển khai tiêm vaccine lưu động
tại nhà cho người dân.
Những việc làm tốt ngày càng lan tỏa,
nhân rộng, như bà Phạm Thị Kim Tuyến,
Phó Bí thư Chi bộ Khu phố 3, Chi hội
trưởng Phụ nữ Khu phố 3, Phường 7, với
tâm niệm học và làm theo Bác bằng
những việc làm cụ thể, thiết thực để chăm
lo cho hội viên, phụ nữ và người nghèo,
góp phần thực hiện tốt chương trình giảm
nghèo bền vững tại địa phương. Là thành
viên tổ Covid cộng đồng, bà cũng tích cực
tham gia các hoạt động tuyên truyền vận
động sự đồng thuận của nhân dân trong
công tác phòng chống dịch.
Một tấm gương tiêu biểu khác là đồng chí
Nguyễn Hữu Đức, Phó Trưởng Phòng
Quản lý đô thị, học tập Bác về tinh thần
trách nhiệm với công việc, đồng chí luôn
thể hiện tinh thần nỗ lực, phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ
chính trị của đơn vị, đồng thời bảo đảm
những quyền và lợi ích chính đáng của
người dân trong lĩnh vực chuyên môn của
đơn vị. Trong gian đoạn giãn cách, đồng
chí cùng các anh em đồng đội của mình
không ngại nguy hiểm, xông pha trực
chốt kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, đảm
bảo an toàn cho người dân trên địa bàn
Song Quân
quận.

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG,
KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHUYÊN TRANG: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU
TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
GIAI ĐOẠN 2020–2021 (Kỳ 1)
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 2, Tổ phó Tổ dân phố 25, Phường 1

V

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phường 2

H

àng năm, Đoàn phường
triển khai kế hoạch đẩy
mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh gắn với chủ đề
năm với 100% đoàn viên đăng
ký những phần việc cụ thể học
tập và làm theo gương Bác.
Phát động đoàn viên, thanh
niên chia sẻ “Mỗi ngày một tin
tốt, mỗi tuần một câu chuyện
đẹp” với hơn 150 bài viết về
những tấm gương sáng, các tin
tốt trên Facebook “Tuổi trẻ
Phường Hai”. Đẩy mạnh hoạt
động phong trào “Ngày thứ

bảy tình nguyện”, hưởng ứng
“Ngày Chủ nhật xanh” tham
gia bảo vệ môi trường, chương
trình trồng cây xanh. Thực
hiện công trình “Mỗi tuần 1 địa
chỉ”, vận động tất cả đoàn viên
thanh niên có việc làm và có
thu nhập tự nguyện quyên góp
1 ngày công để tạo nguồn kinh
phí thực hiện chỉnh trang bàn
thờ cho 4 gia đình liệt sĩ; thăm
hỏi, tặng quà cho 8 gia đình
chính sách và cựu thanh niên
xung phong tham gia chiến
dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Ban Giảm nghèo bền vững Phường 3

B

an giảm nghèo bền vững
phường cơ bản hoàn
thành chương trình giảm
nghèo bền vững giai đoạn
2016 - 2020 với kết quả không
còn hộ nghèo và có 140 hộ cận
nghèo. Phối hợp cùng các ban
ngành, mạnh thường quân
phát 1.715 phần quà với tổng
số tiền 462.250.000đ, bao gồm
tiền mặt, nhu yếu phẩm (gạo,
trứng, sữa, nước tương, dầu

ăn…) cho các hộ bán vé số, hộ
khó khăn, công nhân thuê trọ,
người già neo đơn… trên địa
bàn; thực hiện tốt việc chi hỗ
trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19 gồm 21 hộ nghèo (100 nhân
khẩu) với tổng số tiền
75.000.000đ và 171 hộ cận
nghèo (598 nhân khẩu) với
tổng số tiền là 448.500.000đ..

Chi bộ trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Phường 4

Q

uán triệt mỗi cán bộ, đảng
viên, thầy cô giáo là một
chiến sĩ thực hiện công tác vận
động quần chúng học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh,
trọng tâm là rèn luyện tư cách,
phẩm chất nhà giáo, chống suy
thoái đạo đức, lối sống; xây
dựng phong cách mẫu mực;
tôn trọng và hết lòng tận tụy vì
học sinh thân yêu, thực hiện

dân chủ, kỷ cương trong nhà
trường, không vi phạm đạo
đức nhà giáo, thường xuyên tự
học nâng cao trình độ; đưa nội
dung học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh vào sinh hoạt
định kỳ hàng tháng, các kỳ họp
Hội đồng sư phạm và hướng
dẫn sinh hoạt chuyên đề theo
từng chủ đề năm.

ận động mạnh thường
quân và Chi hội Phụ nữ
khu phố ủng hộ hơn 150 suất
quà trao tặng cho các hộ cận
nghèo, hộ khó khăn trên địa
bàn phường bị ảnh hưởng do
dịch bệnh Covid-19 với tổng
trị giá hơn 22,5 triệu đồng.
Trong đợt cao điểm phòng,
chống dịch Covid-19 lần 1
năm 2020 cùng với Ban Chấp
hành Hội Liên hiệp Phụ nữ
phường vận động kinh phí may
hơn 1.000 khẩu trang phát cho

hội viên phụ nữ nghèo; trong
đợt cao điểm phòng, chống
dịch Covid-19 lần 2 tặng 50
chai nước rửa tay diệt khuẩn
cho các tổ trưởng phụ nữ và
các chị em hội viên nòng cốt.
Thực hiện hơn 20 đợt ra quân
dọn dẹp vệ sinh các tuyến
đường, tuyến hẻm và phát gần
1.000 phiếu bướm tuyên
truyền phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 và phòng,
chống nạn vay tiền tín dụng
đen.

Trần Thị Nhung
Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Tổ trưởng Tổ dân phố 12, Phường 1

H

ỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế,
đóng góp hỗ trợ cho
người cao tuổi cô đơn hàng
tháng 10kg gạo và
100.000đ/người, đóng quỹ lo
hậu sự cho các hộ khó khăn,
đóng góp cho quỹ khuyến học
(5.000.000 đồng). Bản thân hỗ
trợ 30 áo trắng, 1.000 quyển
tập cho các em nghèo hiếu học
trên địa bàn phường, chăm lo
quà tết cho hộ cận nghèo, hộ có
hoàn cảnh khó khăn trên địa
bàn phường (100 phần, kinh

p h í 4 0 0 . 0 0 0 đ 500.000đ/phần); tổ chức bếp
ăn từ thiện “Thiện Tâm” cho
dân nghèo mỗi tuần 3 lần với
400 suất ăn/buổi, kinh phí
thực hiện 10.000.000
đồng/tháng; hàng tháng tặng
hơn 1.400 suất ăn chay, riêng
ngày rằm tháng Giêng và rằm
tháng Bảy âm lịch, trao tặng
hơn 2.000 phần quà gồm gạo,
sữa, đường, mì, dầu ăn... tổng
trị giá 150.000.000đ.

Trần Nguyễn Kiều Mai Ly
Phó Bí thư chi bộ Khu phố 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 2

T

rong năm 2020, đã đề xuất chính sách xã hội, quỹ CEP,
Ban Vận động, quản lý, sử CWEP cho các hộ vay phát
dụng quỹ “Vì người nghèo” triển kinh tế, vươn lên thoát
phường hỗ trợ sửa chữa 1 căn nghèo, làm giàu chính đáng,
nhà tình thương diện hộ cận góp phần thực hiện nghị quyết
nghèo với kinh phí hơn 20 triệu của Đảng ủy phường, phấn
đồng; vận động các mạnh đấu không còn hộ nghèo theo
thường quân hỗ trợ trực tiếp chuẩn của từng giai đoạn. Là
hàng tháng cho 1 hộ cận nghèo đảng viên hoàn thành xuất sắc
phần quà gồm 1 thùng mì, nhiệm vụ; công tác Mặt trận
10kg gạo và nhu yếu phẩm. được xếp loại hoàn thành xuất
Bên cạnh đó, còn giới thiệu các sắc.
nguồn vốn vay từ ngân hàng
Mỹ Hạnh (Thực hiện theo TL. BTGQU)

NHÂN DÂN QUẬN 11 CHẤP HÀNH NGHIÊM, THỰC HIỆN TỐT NGHỊ QUYẾT 128/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2021
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HỌOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19"

CHUYÊN TRANG: CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Ðoàn Thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19
và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo
tại buổi kiểm tra

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo
và phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Bác sĩ Phạm Quốc Dũng, Giám đốc Bệnh viện Quận 11 trao đổi
về công tác chăm sóc F0 tại Bệnh viện thu dung, điều trị Quận 11

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long trao đổi với hội nghị
về công tác lãnh chỉ đạo phục hồi kinh tế - phát triển sản xuất

C

hiều 30/11, Đoàn kiểm tra của
UBND Thành phố do đồng chí Võ
Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành
phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc
với quận 11 về kết quả triển khai công tác
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19
và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn quận trong thời gian vừa qua.
Tiếp đoàn có các đồng chí: Trương Quốc
Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11; Trần Phi
Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch
UBND Quận 11.
Báo cáo nhanh tại buổi làm việc, Phó
Chủ tịch UBND Quận 11 Nguyễn Trần
Bình đã trình bày tóm tắt sơ lược về các
kết quả đạt được trong thời gian vừa qua
nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, vừa
phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương. Hàng tuần, Quận triển khai
đánh giá, phân loại cấp độ dịch cấp Quận
và Phường theo Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ,
Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày
12/10/2021 của Bộ Y tế, hướng dẫn của
Sở Y tế tại Công văn số 7629/SYT-NVY
ngày 17/10/2021. Trong tuần đánh giá từ
ngày 19/11 đến 25/11/2021, cấp độ dịch
của Quận đạt cấp 1 (nguy cơ thấp, bình
thường mới).
Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long
trao đổi thêm về công tác phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
quận, quận luôn quan tâm, tạo điều kiện
thuận lợi như hướng dẫn thủ tục hành
chính, đơn giản hóa quy trình trong các
lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản

xuất, kinh doanh, tư vấn, hướng dẫn
doanh nghiệp, cá nhân về chính sách miễn
giảm thuế, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm thất nghiệp; rà soát nhu cầu vay vốn,
đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng
– doanh nghiệp… Song song đó, Quận đã
thành lập các tổ kiểm tra liên ngành
thường xuyên, đột xuất kiểm tra, giám sát
công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động
trên địa bàn. Bên cạnh đó, Quận kiến nghị
Sở Y tế phân bổ, cấp phát bổ sung thuốc
kháng virut Molnupiravir để phục vụ
công tác chăm sóc F0 tại nhà, kiến nghị
Sở Y tế quan tâm, bổ sung nguồn bác sĩ,
cán bộ y tế và các y bác sĩ, điều dưỡng
hoạt động chuyên môn để đảm bảo nguồn
nhân lực cho công suất 900 giường, trong
điều kiện nhân sự hiện tại quận chỉ đủ lực
lượng bác sĩ và điều dưỡng để chăm sóc
cho 300 người.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn
Hoan ghi nhận nỗ lực của lãnh đạo quận
và 16 phường trong công tác lãnh chỉ đạo
công tác phòng chống dịch. Đồng chí Võ
Văn Hoan lưu ý quận và 16 phường cần
tiếp tục chủ động dư báo vè xử lý F0 tại
cộng đồng, cơ sở sản xuất, kinh doanh
theo các nội dung chỉ đạo của Thành phố
và các Sở ngành đảm bảo kịp thời, hiệu
quả. Đối với công tác tiêm chủng, tiếp tục
tổ chức tiêm chủng mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ
12 đến 18 tuổi, rà soát người từ các tỉnh,
thành về sinh sống, làm việc tại quận;
không để trường hợp người dân không
được tiếp cận vaccine; tiếp tục tăng cường

kết nối các nguồn lực xã hội, đảm bảo kịp
thời gói an sinh xã hội “đủ về lượng, đủ về
chất, phù hợp với từng đối tượng”, quan
tâm sâu sát đối với các người lao động,
đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo
đang sinh sống tại các khu nhà trọ, các
hẻm nhỏ, khu vực bị phong tỏa… tiếp tục
tiếp nhận thông tin phản ảnh của người
dân thông qua cổng thông tin 1022, các
đường dây nóng của quận và phường…
Đặc biệt là công tác tuyên truyền, kêu gọi
người dân tư giác thực hiện trách nhiệm
cá nhân, để duy trì sự an toàn cho cả cộng
đồng. Mỗi cơ quan đơn vị phải có quy tắc
ứng xử an toàn.
Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm tiếp
thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch
UBND Thành phố Võ Văn Hoan, đồng
thời nhắc nhở các cơ quan, đơn vị tùy theo
chức năng nhiệm vụ của mình, tiếp tục
chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh,
phát huy vai trò giám sát chặt chẽ các ổ
dịch trong gia đình, trong cộng đồng, tại
nơi làm việc…; chủ động điều chỉnh
phương án phòng chống dịch bệnh phù
hợp với tình hình mới; tiếp tục triển khai
các hoạt động hỗ trợ khôi phục sản xuất
kinh doanh cung ứng dịch vụ thiết yếu,
lưu thông hàng hóa gắn liền với mức độ
kiểm soát dịch; tăng cường công tác
thông tin tuyên truyền nâng cao nhận
thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống
chính trị và Nhân dân trong thực hiện
công tác phòng chống dịch Covid-19 và
B.Đức - M.Hạnh
phục hồi kinh tế.
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CHUYÊN TRANG: CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan trao Bằng khen
của UBND Thành phố cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch

C

hiều 9/11, Quận 11 đã tổ
chức hội nghị sơ kết đánh
giá kết quả công tác phòng
chống dịch Covid-19 (đợt dịch
thứ 4) và các giải pháp kiểm
soát dịch trong thời gian tới.
Theo UBND quận 11, tính từ
ngày 29/4 đến 31/10, tổng số
ca nhiễm ở quận là 19.219 ca.
Trong đó, 18.124 người đã
khỏi bệnh, tỷ lệ 94,45%, đang
theo dõi điều trị tại các bệnh
viện, tại nhà là 635 người…
Về tiêm chủng, 171.626 người
dân từ 18 tuổi trở lên được
tiêm vaccine mũi 1, đạt tỷ lệ
98,86%; 171.454 người tiêm
đủ 2 mũi, đạt tỷ lệ 98,76%;

18.070 trẻ từ 12 đến dưới 18
tuổi được tiêm vaccine đạt
96,1%.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
sơ kết đánh giá kết quả công
tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19 ở quận 11, Phó Chủ
tịch UBND TPHCM Võ Văn
Hoan nhấn mạnh Quận 11
không được chủ quan, lơ là
trong công tác phòng chống
dịch Covid-19, luôn luôn đặt
mình như trong lúc có dịch và
hành xử như trong thời còn
dịch. Đồng chí cũng yêu cầu
các hoạt động sản xuất kinh
doanh, sinh hoạt của người dân
phải tuân thủ và đảm bảo các

quy định an toàn về phòng
chống dịch. Bên cạnh đó, quận
tiếp tục tổ chức tiêm vaccine
ngừa Covid-19 cho người dân.
Đối với các mô hình thực hiện
trong phòng chống dịch thời
gian qua, quận tập hợp lại để
rút ra bài học kinh nghiệm, xây
dựng hoàn thiện các quy trình
để tiếp tục duy trì và kích hoạt
khi cần. Đặc biệt là quận cần có
giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó
khăn cho các doanh nghiệp, hộ
kinh doanh nhanh chóng phục
hồi trở lại. Ngoài ra, quận tiếp
tục chăm lo cho an sinh xã hội;
rà soát, thực hiện nghiêm các
chính sách hỗ trợ cho người
dân...
Tiếp thu phát biểu chỉ đạo của
Phó Chủ tịch UBND Thành
phố Võ Văn Hoan, Bí thư
Quận ủy Trương Quốc Lâm
lưu ý trước tình hình dịch bệnh
có thể còn tiếp tục diễn biến
phức tạp, khó lường, kêu gọi
toàn thể cán bộ, đảng viên và
nhân dân Quận nhà đã cố gắng
càng cố gắng hơn nữa, đoàn
kết hơn nữa, quyết tâm cao hơn
nữa. Tiếp tục “xây dựng mỗi
phường, xã, thị trấn; mỗi cơ
quan, nhà máy, xí nghiệp là
một pháo đài phòng, chống
dịch", phát huy tinh thần “mỗi
người dân hãy là người chiến sĩ

trong công tác phòng chống
dịch”, nâng cao ý thức, sự chủ
động của mỗi người trong
công tác phòng, chống dịch,
không chủ quan, lơ là, mất
cảnh giác và thực hiện nghiêm
khuyến cáo 5T, 5K của Bộ Y tế
trong mọi hoạt động. Các cấp
ủy, tổ chức đảng, chính quyền,
ban chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 Quận, phường
phải quyết liệt hơn nữa trong
lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung
cao nhất công sức, thời gian,
ưu tiên mọi nguồn lực; chủ
động nắm chắc và dự báo,
kiểm soát tốt tình hình; tuyệt
đối không được lơ là, chủ
quan, không để bị động, bất
ngờ trong ứng phó với diễn
biến mới của dịch bệnh.
Dịp này, có 36 tập thể và 62 cá
nhân được nhận Bằng khen
của UBND Thành phố vì có
thành tích xuất sắc trong công
tác phòng chống dịch Covid19. Đồng thời, Quận 11 cũng
đã trao giấy khen cho 32 tập
thể có thành tích xuất sắc
trong công tác “mở rộng vùng
xanh trên bản đồ Covid-19”,
110 tập thể và 246 cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công
tác phòng chống dịch trên địa
bàn Quận 11.
Mỹ Hạnh

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan và Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể tiêu biểu.

Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Lê Duy Minh và Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các cá nhân tiêu biểu.
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NHÂN DÂN QUẬN 11 CHẤP HÀNH NGHIÊM, THỰC HIỆN TỐT NGHỊ QUYẾT 128/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2021
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HỌOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19"

CHUYÊN TRANG: CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 với nhân dân địa phương

S

áng 26/11, Ủy ban nhân dân Quận 11
đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa
Chủ tịch UBND Quận 11 với nhân dân
trên địa bàn quận 11. Tham dự có các
đồng chí: Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí
thư Thường trực Quận ủy Quận 11; Trần
Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch
UBND Quận 11; Nguyễn Trần Bình, Ủy
viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ
tịch UBND Quận 11; Trần Thúc
Chương, Phó Chủ tịch UBND Quận 11;
Trần Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch
UBND Quận 11.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Quận
11 Nguyễn Trần Bình đã thông báo tóm
tắt tình hình kinh tế - xã hội, an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc
phòng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm
trong năm 2022 của địa phương. Trong
bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức
tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của
đời sống kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân
dân quận đã nỗ lực, quyết tâm và tập
trung trong chỉ đạo điều hành, tổ chức
thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ
chủ yếu, cụ thế hóa bằng kế hoạch chỉ
đạo điều hành, chương trình công tác
trọng tâm và tổ chức kiểm tra định kỳ,
góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung
của quận; đã tập trung bám sát các yêu
cầu nhiệm vụ mà Thành ủy, Ủy ban nhân
dân thành phố, Quận ủy chỉ đạo. Tuy
nhiên, do ảnh hưởng bởi tình hình diễn
biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19,
tình hình hoạt động của các doanh nhiệp
bị giảm sút, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh
doanh tạm ngưng hoạt động, thu hẹp quy
mô sản xuất - kinh doanh kéo theo người
lao động bị giảm thu nhập hoặc mất việc,
thu ngân sách nhà nước không đạt theo
chỉ tiêu đề ra.
Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo quận
đã trực tiếp điều hành nội dung thảo luận
tại hội trường, lắng nghe ý kiến nhân dân
phản ánh, trao đổi những vấn đề xoay
quanh các nội dung về cải cách hành
chính, công tác phòng chống dịch, công

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long đối thoại với nhân dân
về các ý kiến phản ánh, kiến nghị tại hội nghị.

tác giới thiệu và giải quyết việc làm cho
người lao động bị thất nghiệp ảnh hưởng
do dịch bệnh; kiến nghị đối với quy trình
giải quyết và thủ tục hành chính của công
ty cấp nước Phú Hòa Tân và công ty điện
lực Phú Thọ và một số nội dung trọng tâm
khác… Tại hội nghị đã có 7 lượt ý kiến
với 15 nội dung phản ảnh của các cử tri 16
phường.
Thay mặt lãnh đạo quận, Chủ tịch UBND
Quận 11 Trần Phi Long tiếp nhận các ý
kiến góp ý của nhân dân, đồng thời cho
biết lãnh đạo quận sẽ chấn chỉnh các hạn
chế thiếu sót, định hướng công tác chỉ đạo
điều hành trong thời gian tới, góp phần cải
cách thủ tục hành chính ngày một tốt hơn
vì nhân dân phục vụ, đồng thời cho biết
lãnh đạo quận sẽ chỉ đạo các phường tiếp
tục lắng nghe các phản ảnh, góp ý, kiến
nghị của bà con đến từng khu phố.
Đồng chí Trần Phi Long nhấn mạnh, “thời
gian tới, quận tiếp tục tập trung kiểm soát
tốt dịch bệnh Covid-19 và triển khai có
hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh
nghiệp phục hồi sau đại dịch Covid-19;
đặc biệt là quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ
giới thiệu việc làm cho người lao động để

tạo việc làm và thu nhập ổn định cho
người lao động bị mất việc, bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt dịch
vừa qua; tiếp tục tăng cường truyền thông
từ quận đến cơ sở về các số điện thoại
đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của
nhân dân về tình trạng khẩn cấp, phản ảnh
thông tin tiêm chủng, cập nhật mũi tiêm,
trạm y tế, gói an sinh; tiếp tục triển khai
các gói an sinh đến người dân… Đồng chí
cũng bày tỏ mong muốn từng thành viên
trong Tổ Covid cộng đồng, từng người
dân trong khu phố sẽ phát huy vai trò
giám sát, đồng hành cùng với chính quyền
địa phương trong công tác giám sát và
quản lý F0 tại cộng đồng, nhằm bảo vệ
sức khỏe cho chính mình và nhân dân địa
phương. Do vậy, người dân hãy an tâm,
tin tưởng, đồng hành và tăng cường ý thức
tự giác, không chủ quan lơ là trong công
tác ứng phó với tình hình dịch bệnh.
Riêng đối với những vấn đề không thuộc
thẩm quyền xử lý của địa phương, quận
xin tiếp thu, ghi nhận và phản ánh đến các
đơn vị có liên quan về những vấn đề mà cử
tri kiến nghị tại hội nghị.
Mỹ Hạnh

Các cử tri đóng góp ý kiến, hiến kế, phản ảnh kiến nghị tại hội nghị.
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CHUYÊN TRANG: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

Trang trọng lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

T

ối 19/11/2021, Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam phối hợp với
Thành ủy Thành phố Hồ Chí
Minh, Thành ủy Thành phố Hà
Nội và các tỉnh, thành trong cả
nước đã tổ chức Lễ tưởng niệm
đồng bào và cán bộ, chiến sỹ
hy sinh, tử vong trong đại dịch
COVID-19 tại điểm cầu chính
ở Hội trường Thống Nhất
(Thành phố Hồ Chí Minh) và
điểm cầu ở Công viên Thống
Nhất (thủ đô Hà Nội). Đồng
thời điểm này cũng diễn ra lễ
tưởng niệm tại TP.Thủ Đức

cùng các quận, huyện trên địa
bàn TPHCM.
Tại Quận 11, lễ tưởng niệm
được tổ chức tại Công viên
Dương Đình Nghệ (Phường 8,
Quận 11) với sự tham dự có các
đồng chí: Trần Phi Long, Phó
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch
UBND Quận 11; Đào Thanh
Long, Ủy viên Ban Thường vụ
Quận ủy, , Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam Quận 11;
Nguyễn Trần Bình, Ủy viên
Ban Thường vụ Quận ủy, Phó
Chủ tịch UBND Quận 11;

Huỳnh Kim Tuấn, Ủy viên Ban
Thường vụ Quận ủy, Trưởng
Ban Tổ chức Quận ủy Quận
11; Nguyễn Thị Mai Trang; Ủy
viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
Quận 11; Đại tá Phạm Xuân
Thao, Ủy viên Ban Thường vụ
Quận ủy, Trưởng Công an
Quận 11; Trung tá Nguyễn
Phan Anh, Ủy viên Ban
Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy
trưởng Ban chỉ huy Quân sự
Quận 11; Liêu Thị Liên, Ủy
viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Bí thư Đảng ủy Phường 7
Quận 11; Trần Thị Bích Trâm,
Quận ủy viên, Phó Chủ tịch
UBND Quận 11 cùng các đồng
chí là Quận ủy viên; lãnh đạo
các Ban xây dựng Đảng;
Trưởng, Phó các đoàn thể;
Phòng, ban đơn vị và lãnh đạo
16 phường cùng tham dự tại lễ
tưởng niệm.
Sau khi xem trực tiếp Chương
trình truyền hình tại điểm cầu
chính Hội trường Thống Nhất
(TPHCM), các đại biểu tham
dự đã dâng hương tại Bia
tưởng niệm an ninh T4, dành
một phút tưởng niệm và cùng

thực hiện nghi thức tưởng
niệm cắm hoa và thắp nến
tưởng nhớ đến những người
đã khuất, cùng nguyện cầu
cho người đã khuất được siêu
thoát.
Lễ tưởng niệm cũng là lời
cảnh tỉnh, nhắc nhớ tất cả
chúng ta về nỗi đau và trách
nhiệm. Dịch bệnh không loại
trừ ai. Chúng ta phải thức tỉnh,
thay đổi và thích ứng để bảo
vệ cuộc sống của chính mình,
của người thân và của đồng
bào mình, từ việc nâng cao ý
thức trách nhiệm của mỗi
người; chia sẻ, động viên lực
lượng tuyến đầu phòng, chống
dịch; sẵn sàng chung tay, góp
sức tham gia phòng, chống
dịch. Thông qua đó, khích lệ
tinh thần đại đoàn kết, ý chí
của toàn dân tộc vượt qua mọi
khó khăn, thách thức để đồng
hành cùng Đảng, Nhà nước
trong việc thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19, phục hồi kinh
tế-xã hội và mang lại cuộc
sống bình an, hạnh phúc cho
mỗi người dân.
Đức - Hạnh
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Trao học bổng đỡ đầu cho các em học sinh mồ côi cha mẹ mất vì Covid-19

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long trao học bổng đỡ đầu
cho các em học sinh.

C

hiều 26/11, UBND Quận
11 đã tổ chức Lễ trao
“Học bổng đỡ đầu” cho 39 em
học sinh không may có ba, mẹ
mất vì nhiễm Covid-19 trong
thời gian qua. Tham dự có các
đồng chí: Trần Phi Long, Phó
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch
UBND Quận 11; Nguyễn Trần
Bình, Ủy viên Ban Thường vụ
Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND
Quận 11.
Thông qua việc kêu gọi vận
động mạnh thường quân, học
bổng đỡ đầu các em học sinh
mồ côi cha, mẹ vì Covid-19
nhằm tạo điều kiện để tiếp sức
cho các em tiếp tục đến trường,
đảm bảo tương lai ổn định cho

các em sau này. Định kỳ, các
đơn vị, mạnh thường quân sẽ
trao tặng với định mức 2 triệu
đồng/ tháng cho các em học
sinh còn nhỏ, cấp 1, cấp 2 và
định mức đối với các em học
sinh cấp 3 và đại học là 3 triệu
đồng/tháng. Học bổng đỡ đầu
sẽ được cấp cho đến khi các em
tốt nghiệp đại học.
Phó Chủ tịch UBND Quận 11
Nguyễn Trần Bình cho biết,
“Với mong muốn san sẻ và xoa
dịu phần nào những nỗi đau
mất mát của các em, giúp các
em tiếp tục học tập và ổn định
cuộc sống, Chương trình đồng
hành bảo trợ đỡ đầu cho các em
đến 18 tuổi và những năm học

tiếp theo có ý nghĩa xã hội và
nhân văn sâu sắc, hỗ trợ các em
trong lúc này là hỗ trợ cả một
thế hệ, giảm bớt khó khăn và
thiệt thòi cho các em và giảm
bớt gánh nặng xã hội cho hàng
chục năm về sau. Giúp các em
học tập hôm nay là chăm lo cho
tốc độ và chất lượng phát triển
đất nước trong tương lai. Để có
kế hoạch chăm lo lâu dài,
chúng ta cần sự chung tay của
các ban, ngành đoàn thể quận,
phường. Do đó, đề nghị Ủy ban
nhân dân các phường phối hợp
chặt chẽ với các đơn vị tài trợ
theo dõi việc học của các em,
tăng cường phổ cập thêm đối
với các em học còn yếu, kém,
không để các em nghỉ bỏ học.
Vận động các em tham gia sinh
hoạt Đoàn, Đội tại địa phương.
Bên cạnh đó, các em cũng cần
sự quan tâm chăm sóc, động
viên của gia đình trong việc
học tập, không để các em phải
nghỉ bỏ học”.
Tổng giám đốc công ty ABC
Bakery Kao Siêu Lực cho biết,
“không chỉ bảo trợ học tập cho
các em, nếu khi thành tài, các
em có nguyện vọng đến làm
việc tại công ty của mình, ông
cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi,
tuyển dụng các em vào vị trí
phù hợp sau khi đã học thành
tài để đảm bảo tương lai ổn
định cho các em cũng là chia sẻ

với những mất mát thiếu thốn
không gì bù đắp được đó”.
Em Tô Phúc Lộc (học sinh
trường Tiểu học Lê Đình
Chinh) xúc động nghẹn ngào
khi nói về người cha đã mất,
“mẹ con lúc nào cũng nhớ tới
ba con, con khuyên mẹ đừng
khóc, nhưng mẹ cứ khóc hoài
mỗi khi nhìn di ảnh cũng ba,
con thấy vậy cũng không kìm
được nước mắt của mình. Con
cảm thấy rất buồn”.
Toàn quận có 89 trường hợp
trẻ em có cha mẹ mất do
Covid-19, trong đó có hơn 55
trường hợp học sinh có hoàn
cảnh khó khăn cần được trợ
giúp, trước hoàn cảnh trên,
quận đã nỗ lực chăm lo, vận
động các nhà hảo tâm, xây
dựng các chương trình nhằm
đảm bảo bảo trợ hoàn toàn cho
các em đến năm 18 tuổi.
Đại diện các gia đình, Ông Lê
Văn Trình, ngụ tại Quận 11,
bày tỏ lòng cảm kích khi nhận
được “học bổng đỡ đầu” cho
các bé khi trụ cột gia đình
không còn nữa, gia đình cũng
cố gắng động viên các con,
cháu cố gắng học thật tốt để
không phụ tấm lòng của quý
mạnh thường quân, sự quan
tâm tạo điều kiện của lãnh đạo
quận, phường giúp các con,
các cháu an tâm học tập.

Lãnh đạo quận chứng kiến ký kết liên tịch giữa các đơn vị, mạnh thường quân với 16 phường và đại diện các gia đình được nhận học bổng bảo trợ học tập.

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN QUẬN 11 QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2021
“NĂM XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ”
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Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc ra sức lao động sản xuất kinh doanh để phục hồi kinh tế

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao quà
cho Ban Công tác Mặt trận khu phố 1, phường 11, Quận 11

V

ừa qua, Ban công tác Mặt trận Khu
phố 1, Phường 11, Quận 11 tổ chức
ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm
2021. Đến dự có Thành ủy viên, Phó Chủ
tịch UBND TP Dương Anh Đức; Nguyễn
Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực
Quận ủy; Nguyễn Trần Bình, Ủy viên
Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch
UBND Quận 11.
Năm 2021, Ban công tác Mặt trận khu
phố phối hợp cùng với Ban chỉ đạo giảm
nghèo bền vững của phường rà soát các
chiều thiếu hụt, lập danh sách, đề xuất,
vận động mạnh thường quân hỗ trợ bằng
nhiều hình thức như: Giới thiệu cho vay
vốn, giới thiệu giải quyết việc làm, trao
tặng học bổng, phương tiện đi học, trao
tặng quà nhân các dịp lễ tết,… do tình
hình dịch Covi-19 bùng phát kéo dài đã
ảnh hưởng nhiều đến công tác vận động
các nguồn quỹ phường phát động, đến
nay: vận động quỹ “Vì người nghèo”
2.990.000 đồng; các nguồn quỹ khác là
9.380.000 đồng; Tuy nhiên trong đợt
dịch này lại xuất hiện nhiều cá nhân tích
cực trong công tác phòng chống dịch tại
địa phương như Ông Châu Tiêu Sơn đã

hỗ trợ vận lương và thuốc điều trị cho F0,
bà Ngô Đình Bảo Chân cùng các cá nhân
khác đã đóng góp nhu yếu phẩm, rau củ
quả chăm lo hơn 300 lượt hộ hộ khó khăn
bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với trị giá
45.000.000 đồng. Khu phố vẫn duy trì các
tổ tiết kiệm vay vốn với hơn 07 thành
viên, với tổng số tiền cho vay hơn 260
triệu đồng, các thành viên trong tổ thường
xuyên gặp gỡ trao đổi các biện pháp sử
dụng đồng vốn đúng mục đích, giúp nhau
phát triển kinh doanh có hiệu quả nhất là
sau dịch.
Phát biểu chúc mừng tại ngày hội, Phó
Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh
Đức ghi nhận và đánh giá cao những kết
quả đạt được trong năm qua của Nhân dân
trong Khu phố 1, Phường 11, Quận 11 đã
cùng nhau đoàn kết, gắn bó, cùng đồng
tâm, chung sức chung lòng trách nhiệm,
tận tâm, vượt khó, cống hiến, hy sinh vì
hạnh phúc của Nhân dân. Ông đề nghị cấp
ủy, chính quyền, MTTQ Phường 11 và
Ban công tác Mặt trận Khu phố 1 cần tiếp
tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn
bó, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động để xây dựng Khu phố 1 nói

riêng và địa phương ngày vững mạnh.
Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức
cũng đề nghị Khu phố 1 cần có những
chương trình, hình thức cụ thể để động
viên các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát
huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, ra sức lao
động sản xuất kinh doanh để phục hồi
kinh tế, đồng thời, chấp hành các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19. Bên
cạnh đó, Ban công tác Mặt trận tiếp tục
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
Nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ
môi trường, thực hiện phân loại rác tại
nguồn; đăng ký nội dung, đề ra các mô
hình, giải pháp cụ thể để khắc phục tình
trạng mất vệ sinh tại con hẻm, tuyến
đường... Đồng thời, tăng cường vai trò
giám sát và thường xuyên lắng nghe, nắm
bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của
Nhân dân để đề xuất với Đảng ủy, UBND,
Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 11 về
những vấn đề khó khăn, bất cập khi thực
hiện nhiệm vụ tại Khu phố 1, qua đó giúp
cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo
giải quyết kịp thời các kiến nghị chính
đáng của người dân, góp phần củng cố
lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà
nước.
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã
trao 10 phần quà tặng hộ gia đình chính
sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn;
UBND phường 11 tặng Giấy khen cho 55
cá nhân đạt danh hiệu gương “Người tốt
việc tốt”; tặng Giấy khen cho 57 hộ gia
đình văn hoá tiêu biểu năm 2021 trên địa
bàn phường 11.
Được biết trong khoảng trung tuần tháng
11 vừa qua, Ban công tác mặt trận khu phố
16 phường đã lần lượt tổ chức Ngày hội
đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Đây
thực sự là một ngày hội lớn của toàn dân,
nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, ôn lại
truyền thống vẻ vang của toàn dân tộc,
tuyên dương các gương điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua yêu nước của địa
phương, gương người tốt việc tốt, gương
gia đình văn hóa tiêu biểu… góp phần xây
dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn
kết, vững mạnh.
Song Quân

Lãnh đạo Quận ủy - UBND Quận 11 trao quà tặng các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn
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HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CÁC QUẬN 5,8,11 VỚI TỔ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƠN VỊ SỐ 3 SAU KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XV

C

hiều 17/11, Tổ đại biểu
Quốc hội, đơn vị số 3 gồm
có: ông Lê Minh Trí - viện
trưởng Viện KSND tối cao
(vắng mặt do có cuộc họp đột
xuất với Thủ tướng Chính
phủ), ông Lê Thanh Phong Chánh án TAND TP.HCM, và
ông Nguyễn Tri Thức - Giám
đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - tiếp
xúc trực tuyến cử tri quận 5, 8,
11 sau kỳ họp thứ 2.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri ba
quận này bày tỏ quan tâm
nhiều đến công tác phòng
chống dịch Covid-19. Đa số cử
tri mong muốn TP.HCM quyết
liệt hơn nữa các giải pháp
phòng chống dịch; tăng cường
đầu tư cho y tế dự phòng, y tế
cơ sở; sớm cho học sinh trở lại
trường học; phục hồi kinh tế
sau đại dịch...
Cử tri Đặng Văn Rành
(phường 1, quận 11) kiến nghị
tăng cường đầu tư ngành y tế
dự phòng, chú ý đến y tế
phường xã nhiều hơn. Cử tri
này cũng đề nghị cần có biện
pháp để hạn chế tiêu cực trong
lĩnh vực y tế. Đặc biệt, cử tri
Đặng Văn Rành (quận 11) đề
nghị Bộ Y tế phân bổ thêm
vaccine cho TP.HCM để tiêm

mũi 3 cho người dân, bởi tình
hình dịch đang có dấu hiệu gia
tăng trở lại.
Đại biểu Lê Thanh Phong Chánh án TAND TP.HCM thay mặt tổ đại biểu Quốc hội
tiếp thu ý kiến của cử tri, sẽ
chuyển tải các ý kiến này đến
nghị trường Quốc hội và các cơ
quan có liên quan.
Chia sẻ và thông tin với cử tri
tại buổi tiếp xúc, về vấn đề
phục hồi, phát triển kinh tế,
ông Phong cho biết trong giai
đoạn dịch diễn biến phức tạp,
đã có nhiều gói hỗ trợ cho
người dân gặp khó khăn. Hiện
TP.HCM đang cùng trung
ương tăng cường các biện pháp
hỗ trợ để doanh nghiệp phục
hồi, tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho người lao động trở lại
làm việc; tiếp tục huy động
mọi nguồn lực để đảm bảo đời
sống an sinh xã hội.
Đối với quan tâm của cử tri về
lĩnh vực phòng chống tham
nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực
y tế, ông Phong đánh giá đây là
vấn đề nóng trong thời gian
gần đây. “Đại biểu Quốc hội đã
chất vấn bộ trưởng Bộ Y tế, tôi
nghĩ trong thời gian sắp tới sẽ
có quy chế về vấn đề này”, ông
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Phong chia sẻ.
Tại Việt Nam, các địa phương
đang trong giai đoạn thực hiện
Nghị quyết 128 của Chính
phủ, thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19. Vì vậy, bên cạnh
tiêm vaccine phòng dịch thì ý
thức của người dân là rất quan
trọng. Chúng ta vừa phát triển
kinh tế - xã hội, nhưng cũng
phải giữ gìn, bảo vệ sức khỏe,
tính mạng người dân.
“Nỗi lo lắng của bà con cử tri
cũng là nỗi lo lắng của các đại
biểu Quốc hội chúng tôi và của
TP.HCM. Ngoài câu chuyện
tiêm vaccine bổ sung cho trẻ

em, chúng ta đã tính tới câu
chuyện tiêm mũi 3 vaccine
phòng Covid-19” - ông Phong
nói và mong bà con cử tri yên
tâm. Bởi theo ông, nếu sức
khỏe không tốt thì phát triển
kinh tế - xã hội cũng bằng con
số 0.
Về mở lại trường học, ông Lê
Thanh Phong cho rằng rất lo
lắng cho các cháu. Bởi theo
ông, học trực tuyến nhiều
cũng không có hiệu quả. Hiện
nay, TP.HCM đang tìm các
giải pháp để học sinh sớm trở
lại trường, trên nguyên tắc an
toàn.
Mỹ Hạnh

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TPHCM ĐƠN VỊ SỐ 12 TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN 11 TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TPHCM KHÓA X

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

C

hiều 12/11, Tổ Đại biểu
HĐND TPHCM đơn vị
số 12 gồm các đại biểu:
Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư
Thành ủy TPHCM; Trương
Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy
Quận 11; Trần Quang Thắng,
Viện trưởng Viện Kinh tế và
Quản lý TPHCM, đã có buổi
tiếp xúc cử tri Quận 11 báo cáo
kết quả nội dung kỳ họp thứ 3
và nội dung chương trình kỳ
họp thứ 4 HĐND TP khóa X.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đặng
Văn Rành (Phường 1) cho
rằng TP cần củng cố lại hệ

thống y tế ở cơ sở; tăng cường
nguồn nhân lực y tế tại các
trạm y tế; cần đào tạo nguồn y
tế dự phòng. Qua vụ việc vi
phạm quy định về đấu thầu tại
Bệnh viện TP Thủ Đức, TP cần
thanh tra các cơ sở y tế trên địa
bàn; cần chỉ đạo tách các chức
năng quản lý tài chính ra khỏi
quản lý chuyên môn, để hạn
chế các y bác sĩ sai phạm trong
công tác quản lý ngành… Một
số ý kiến mong muốn TP hỗ trợ
tiêm vaccine phòng Covid -19
cho công nhân lao động ở trọ;
các chế độ chính sách hỗ trợ

cho người lao động ở các tỉnh
thành đến làm việc tại TP.
Thay mặt Tổ Đại biểu HĐND
TP, Phó Bí thư Thành ủy TP
Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và
tiếp thu các ý kiến của cử tri
Quận 11; đồng thời đề nghị các
phường tiếp tục lắng nghe ý
kiến của nhân dân để giải quyết
ngay từ đầu và truyền đạt ý
kiến lên cấp trên. Đồng chí lưu
ý Quận 11 cần tạo điều kiện
thực hiện cơ chế giám sát của
hệ thống Mặt trận đối với chính
quyền và cấp ủy cùng cấp; qua
đó, phát huy quyền làm chủ
của nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề
nghị Quận 11 tiếp tục thực hiện
Quy định 1374 về quy trình
giải quyết thông tin phản ánh
liên quan các tập thể, cá nhân
suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức lối sống, vi phạm quy
định của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, qua đó, để các cấp
các ngành lắng nghe và giải
quyết yêu cầu bức xúc, chính
đáng của nhân dân.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn
Hồ Hải ghi nhận và đánh giá

cao Quận 11 đã huy động cả hệ
thống chính trị và nhân dân
thực hiện công tác phòng,
chống dịch. Những kết quả đạt
được là do sự đồng thuận của
hệ thống chính trị và nhân dân
cùng sự hỗ trợ tăng cường của
Trung ương. Đồng chí mong
muốn Đảng bộ, chính quyền
Quận cần tri ân những đóng
góp của các lực lượng tuyến
đầu và nhân dân trong công
tác phòng, chống dịch. Quận
cần tập trung gìn giữ những
thành quả đạt được để dịch
không bùng phát trở lại; đồng
thời, duy trì thường xuyên
công tác tuyên truyền trong
nhân dân về công tác phòng
dịch…
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho
biết lãnh đạo TP đã chỉ đạo các
quận huyện sơ kết rút kinh
nghiệm về công tác phòng
chống dịch Covid -19, xây
dựng các trụ cột để đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch và
phục hồi phát triển kinh tế. TP
cũng đang củng cố xây dựng
lại hệ thống y tế ở cơ sở…
Đức Phạm

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN QUẬN 11 QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2021
“NĂM XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ”
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Cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo nâng chất công tác quân sự quốc phòng,
phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng

C

hiều 13/12, Đảng ủy –
Ban chỉ huy Quân sự
Quận 11 đã tổ chức Hội nghị
tổng kết nhiệm vụ quân sự,
quốc phòng địa phương năm
2021; triển khai phương
hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Tham dự có các đồng chí:
Trương Quốc Lâm, Bí thư
Quận ủy; Trần Phi Long, Phó
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch
UBND Quận; Nguyễn Phan
Anh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ
huy Quân sự Quận 11.
Theo báo cáo tổng kết cho
thấy, Đảng ủy – Ban chỉ huy
Quân sự Quận 11 đã nghiêm
túc quán triệt Thông tri lãnh
đạo, chỉ đạo của Quận ủy– Ủy
ban nhân dân Quận về thực
hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc
phòng năm 2021; đồng thời
làm tham mưu cho Quận ủy–
Ủy ban nhân dân Quận đề ra
các Nghị quyết, Kế hoạch
chuyên đề lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ Quân sự, Quốc
phòng năm 2021, tổ chức triển
khai Nghị quyết và các kế
hoạch này trong toàn Đảng bộ,
Ban, Ngành đoàn thể Quận và
16 Phường. Trên cơ sở nhiệm
vụ, chỉ tiêu của Đảng ủy – Bộ
Tư lệnh Thành phố giao, Quận
ủy – Ủy ban nhân dân Quận tập
trung chỉ đạo Ban Chỉ huy
quân sự Quận làm tham mưu,
xây dựng Nghị quyết lãnh đạo,
kế hoạch tổ chức thực hiện
nhiệm vụ Quân sự - quốc
phòng địa phương năm 2020
được thể hiện cụ thể trong từng
nhiệm vụ như sẵn sàng chiến
đấu, xây dựng lực lượng Dân
quân tự vệ, huấn luyện quân
sự, Hội thao quốc phòng
Quận, tuyển quân, giáo dục

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Trần Phi Long
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

chính trị, giáo dục Quốc phòng
và An ninh..... Trong công tác
sẵn sàng chiến đấu, Ban Ban
Chỉ huy quân sự Quận kết hợp
cùng Công an Quận thực hiện
nghiêm Nghị định
03/2019/NĐ-CP của Thủ
tướng Chính phủ; duy trì
nghiêm chế độ trực sẵn sàng
chiến đấu, đảm bảo an ninh
chính trị - trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn quận. Trong công
tác xây dựng lực lượng, đã
quán triệt luật Dân quân tự vệ,
nâng cao nhận thức trách
nhiệm đối với việc xây dựng
và hoạt động của lực lượng
Dân quân tự vệ, hiện nay tổng
số dân quân tự vệ là 2.490 đồng
chí đạt 0,97% toàn quận. Công
tác động viên và tuyển quân,
hoàn thành 100% chỉ tiêu được
giao với 150 thanh niên trong
đó có 4 đảng viên và 146 đoàn
viên thanh niên. Trong công
tác giáo dục Quốc phòng và an
ninh, đã chủ động tổ chức các
lớp quán triệt sâu rộng đến cán
bộ, chiến sĩ Dân quân, Công
nhân viên chức quận, Bí thư,
Chủ tịch 16 phường. Đặc biệt
là trong công tác phòng chống
dịch, đã huy động hơn 1200

Trung tá Nguyễn Phan Anh điều hành thảo luận về các nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm, phương hướng công tác quân sự, quốc phòng năm 2022.

dân quân tham gia chống dịch,
trong đó tham gia thiết lập và
phục vụ các khu cách ly, bệnh
viện dã chiến của Thành phố,
quận là 130 đồng chí, Tuần tra,
chốt chặn trên các trục đường
chính của quạn và phường là
250 đồng chí, chốt tại các khu
phong tỏa là 320 đồng chí và
hàng trăm đồng chí tham gia
tuyên truyền, vận chuyển túi
an sinh, chăm sóc F0 tại nhà, đi
chợ hộ, phun khư khuẩn… đã
góp phần không nhỏ vào
nhiệm vụ phòng, chống dịch
của quận.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ
tịch UBND Quận 11 Trần Phi
Long ghi nhận những kết quả
đạt được trong công tác quân
sự, quốc phòng năm 2021. Cụ
thể trong năm 2021, trên 5 mặt
trận công tác, với 11 chỉ tiêu cụ
thể, Ban chỉ huy Quân sự quận
đã đạt và vượt 9 chỉ tiêu. Đặc
biệt là lãnh đạo quận trân trọng
những đóng góp to lớn mà lực
lượng vũ trang quận đã đạt
được trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19. Trong
gian đoạn giãn cách, nhiều cán
bộ chiến sĩ năng nổ nhiệt tình,
tham gia bắt cướp, đi chợ hộ

dân, hy sinh lao vào nguy
hiểm tham gia tình nguyện
trong đội xử lý thi hài…
Tuy nhiên, đồng chí Trần Phi
Long cũng đề nghị Đảng ủy –
Ban Chỉ huy Quân sự Quận 11
tiếp tục nhìn nhận những mặt
còn tồn tại, thiếu sót để tiếp
tục khắc phục và làm tốt hơn
nữa nhiệm vụ quân sự, quốc
phòng trong thời gian tới. Chủ
tịch UBND Quận 11 nhấn
mạnh cần tiếp tục đổi mới nội
dung, năng động, sáng tạo,
nâng cao chất lượng các hoạt
động quân sự, quốc phòng,
phong trào thi đua quyết thắng
trong toàn lực lượng, tăng
cường tính đa dạng và phong
phú trong các hội thi, hội thao,
huấn luyện sẵn sàng chiến
đấu, xây dựng lực lượng…
Trong năm 2022 tình hình
dịch bệnh còn diễn biến phức
tạp, đặc biệt là các biến thể
mới đang xuất hiện và hoành
hành tại một số quốc gia trên
thế giới. Các thế lực thù địch
tiếp tục chống phá ta nhiều
mặt, tình hình “Tự diễn biến,
tự chuyển hóa”... Xuất phát từ
tình hình trên, Chủ tịch
UBND Quận 11 Trần Phi
Long yêu cầu Ban Ban Chỉ
huy quân sự quận cần thực
hiện tốt nhiệm vụ Quân sự quốc phòng trong năm 2022,
tập trung một số nội dung như:
công tác sẵn sàng chiến đấu và
phối hợp với Công an; công
tác huấn luyện chiến đấu, hội
thao, hội thi; công tác động
viên - tuyển quân; công tác
xây dựng lực lượng; công tác
Đảng, công tác chính trị…
phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ
trong tình hình mới hiện nay.
MH
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CHUYÊN TRANG: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

Chủ động linh hoạt xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19
thích ứng với từng địa phương, đơn vị để bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm tặng hoa chúc mừng
diễn viên quần chúng xuất sắc nhất tại buổi diễn tập trên địa bàn Phường 1

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long tặng hoa chúc mừng
tập thể thành viên tham gia diễn tập trên địa bàn Phường 3.

Hình ảnh diễn tập tại Phường 1

Hình ảnh diễn tập tại Phường 5

S

áng 19/12, Ban chỉ đạo phòng chống
dịch Covid-19 Quận 11 đã chỉ đạo
Ban CHQS Quận 11 phối hợp với 16
phường tổ chức Diễn tập phòng thủ dân
sự phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn quận 11 năm 2021 tại các
phường 1,3,5,10.
Dự và chỉ đạo buổi diễn tập tại Phường 1
có đồng chí Bí thư Quận ủy Trương Quốc
Lâm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch
(BCĐPCD) các cụm phường 1,2,4,6. Bí
thư Quận ủy Trương Quốc Lâm ghi nhận
nỗ lực của các đồng chí tham gia công tác
diễn tập, các cô chú anh chị là thành viên
Tổ Covid cộng đồng từ công tác đóng
góp ý kiến cho kịch bản diễn tập, tập dợt
để buổi diễn tập được diễn ra thuận lợi,
góp phần thành công cho buổi diễn tập.
Bên cạnh đó, đồng chí Trương Quốc
Lâm lưu ý Ban chỉ đạo các phường cần
xem đây là kinh nghiệm, học hỏi và rút ra
những hạn chế, thiếu sót để tiếp tục
nghiên cứu các giải pháp phù hợp với

điều kiện thực tế tình hình của từng địa
phương, đơn vị nhằm làm tốt công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong
năm 2022. Chủ động dự báo và nắm chắc
tình hình, đi sâu đi sát ở các khu dân cư,
tăng cường thông tin tuyên truyền nhằm
nâng cao ý thức của từng cán bộ, công
chức, viên chức, nhân dân trong phòng
chống dịch bệnh, trách nhiệm vì sức khỏe
cộng đồng.
Buổi diễn tập tại Phường 3 có đồng chí
Trần Phi Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ
tịch UBND Quận; BCĐPCD các cụm
phường 3,7,8,9. Chủ tịch UBND Quận 11
Trần Phi Long đã trao hoa chúc mừng
thành công buổi diễn tập, đánh giá cao
việc xây dựng kịch bản của phường dựa
trên tình huống có thật trong thực tế đã
xảy ra trên địa bàn phường, với các cách
xử lý tình huống bám sát các giải pháp xử
lý trong thực tế. Tuy nhiên, đồng chí Trần
Phi Long chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần
bổ sung thêm vào giải pháp của địa

Hình ảnh diễn tập tại Phường 3

Hình ảnh diễn tập tại Phường 10

phương trong thời gian tới để công tác
phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả ngày
một tốt hơn. Đồng chí nhấn mạnh công
tác phối hợp giữa các địa phương đơn vị,
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
Covid-19 quận và phường, Trung tâm xử
lý tình huống khẩn cấp của quận, vai trò
của Bệnh viện thu dung và điều trị Covid19 Quận 11… Các đơn vị trong cụm cần
rút kinh nghiệm từ buổi diễn tập thực tế để
chủ động xây dựng các giải pháp linh
hoạt, thích ứng an toàn và hiệu quả để
phòng chống dịch bệnh phù hợp với địa
phương.
Trong sáng cùng ngày, Phó Bí thư
Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng
Minh, BCĐPCD các cụm phường
5,11,12,13 đã tham dự Diễn tập tại đơn vị
Phường 5; Phó Chủ tịch UBND Quận 11
Nguyễn Trần Bình, BCĐPCD các cụm
phường 10,14,15,16 đã tham dự Diễn tập
tại đơn vị Phường 10 theo đúng kế hoạch
Đức - Hạnh
và chương trình đề ra.

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN QUẬN 11 QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT 54/2017/QH14
CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TPHCM
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Công an Quận 11 ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết

Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Thúc Chương động viên các chiến sĩ trước giờ ra quân.

S

áng 15/12, Công an Quận 11 đã tổ
chức Lễ ra quân triển khai cao điểm
tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo
đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Nhâm
Dần 2022. Tham dự có các đồng chí:
Trần Thúc Chương, Ủy viên Ban
Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch
UBND Quận 11; Đại tá Phạm Xuân
Thao, Trưởng Công an Quận 11, cùng
lãnh đạo các ban ngành đoàn thể trên địa
bàn quận.
Tại buổi lễ, Thượng tá Huỳnh Hữu Tánh,
Phó Trưởng Công an quận, Từ đầu năm
2021 đến nay, đợt bùng phát dịch Covid19 lần thứ 4 đã tác động tiêu cực đến tình
hình kinh tế, an ninh trật tự trên địa bàn
Thành phố nói chung, địa bàn quận 11
nói riêng. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết
liệt của các cấp, các ngành, lực lượng
Công an Quận đã triển khai đồng bộ
nhiều biện pháp, giải pháp giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm

chế, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã
hội so với cùng kỳ năm 2020 (giảm 5 vụ,
tỷ lệ -5,3%). Tuy nhiên, theo quy luật,
thời điểm cuối năm các loại tội phạm sẽ
gia tăng, bên cạnh đó, tác động từ những
diễn biến của dịch bệnh Covid-19 làm cho
tình hình tội phạm phức tạp hơn. Do vậy,
lãnh đạo quận và lực lượng công an quận
và 16 phường tăng cường ra quân cao
điểm trong đợt này nhằm đảm bảo an ninh
trật tự từ đây cho đến Tết Nguyên đán
Nhâm dần 2022, đảm bảo an toàn cho
người dân vui tết đón xuân và các sự kiện
lễ hội diễn ra trên địa bàn quận và Thành
phố.
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, Phó Chủ
tịch UBND Quận 11 Trần Thúc Chương
đề nghị, “Chúng ta cần xác định mục tiêu
là: Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn quận; tổ chức tốt
công tác nắm tình hình, chủ động đấu
tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại,

Công an Quận 11 xuất quân trấn áp tội phạm.

khủng bố, kích động biểu tình, khiếu kiện
đông người gây mất an ninh trật tự; bảo vệ
tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu,
trọng điểm, nơi diễn ra các hoạt động lễ
hội, tham quan, vui chơi, giải trí của nhân
dân”.
Đồng chí Trần Thúc Chương nhấn mạnh
lực lượng Công an cần tiếp tục phát huy
vai trò chủ công trong công tác phòng,
chống tội phạm; phối hợp các cơ quan,
đơn vị và MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội
và 16 phường trong việc tham mưu, thực
hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn
áp tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự
an toàn giao thông, trật tự công cộng
nhằm đảm bảo an ninh chính trị - trật tự xã
hội trên địa bàn, đảm bảo cho người dân
vui xuân đón tết. Triển khai đồng bộ các
biện pháp công tác, chủ động tấn công
mạnh vào các loại tội phạm hình sự, ma
túy, kinh tế, tệ nạn xã hội, làm tan rã ngay
từ đầu khi các nhóm tội phạm mới hình
thành và làm chuyển biến rõ rệt tình hình
tội phạm trong thời gian trước, trong và
sau Tết Nguyên đán. Tăng cường các giải
pháp phòng ngừa xã hội gắn với áp dụng
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tấn
công mạnh vào các loại tội phạm, TNXH
trên địa bàn. Đặc biệt là tội phạm cướp,
cướp giật, trộm cắp, tiêu thụ tài sản do
người khác phạm tội mà có; chú trọng
phòng ngừa, đấu tranh các hành vi, thủ
đoạn lợi dụng công nghệ thông tin, để lừa
đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm mua bán
trái phép chất ma túy; số đối tượng cho
vay lãi nặng, có biểu hiện đòi nợ theo theo
kiểu xã hội đen, các loại tệ nạn xã hội,
nhất là cờ bạc trong dịp Lễ, Tết …
Sau lời phát lệnh ra quân của Phó Chủ tịch
UBND Quận 11 Trần Thúc Chương, toàn
bộ lực lượng công an quận và 16 phường
đã ra quân tỏa ra các tuyến đường nhằm
Mỹ Hạnh
tuần tra khép kín địa bàn.
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Lãnh đạo Quận 11 thăm các vị chức sắc, chức việc đạo Công giáo và Tin lành

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm tặng hoa chúc mừng
Giáo xứ Bình Thới trên địa bàn Phường 3

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm tặng hoa chúc mừng
Hội thánh Tin lành Lạc Long Quân trên địa bàn Phường 10

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh tặng hoa chúc mừng
Giáo xứ Thăng Long trên địa bàn Phường 13

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh tặng hoa chúc mừng
Ban Đoàn kết Công giáo Quận trên địa bàn Phường 13

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long tặng hoa chúc mừng
Giáo xứ Phú Bình trên địa bàn Phường 5

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long tặng hoa chúc mừng
Dòng Lasan trên địa bàn Phường 15

N

truyền, vận động giáo dân tiếp
tục chấp hành tốt đường lối
chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước,
các quy định phòng, chống
dịch Covid-19 trong tình hình
mới để đảm bảo an toàn sức
khỏe cho tất cả mọi người.
Cùng ngày, Đoàn 2 do đồng
chí Nguyễn Tăng Minh, Phó
Bí thư Thường trực Quận ủy
và Đoàn 3 do đồng chí Trần
Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy,
Chủ tịch UBND Quận 11 làm
trưởng đoàn cũng đã đến thăm
và tặng quà cho các vị chức
sắc, chức việc tại các cơ sở:
Giáo xứ Thăng Long, Ban
Đoàn kết Công giáo quận và
Hội thánh Tin lành Nguyễn
Chí Thanh; Giáo xứ Phú Bình,
Giáo xứ Vĩnh Hòa, Dòng

gày 21/12, Lãnh đạo
Quận ủy – UBND - Ủy
ban MTTQ Việt Nam Quận 11
đã tổ chức 3 đoàn công tác đến
thăm các cơ sở tôn giáo, các vị
chức sắc, chức việc đạo Công
giáo và Tin lành trên địa bàn
nhằm động viên các vị chức
sắc, chức việc và tín đồ Công
giáo, Tin lành đã tích cực tham
gia thực hiện các phong trào
thi đua yêu nước tại địa
phương, qua đó biểu dương
tinh thần đóng góp của các
đồng bào có đạo tham gia góp
ý, tham gia chống dịch, góp
phần xây dựng địa phương
trong năm 2021.
Đoàn do đồng chí Trương
Quốc Lâm làm trưởng đoàn đã
đến thăm các đơn vị Giáo xứ
Bình Thới, Hội thánh Tin lành

Lạc Long Quân, Hội thánh Tin
lành Bình Thới. Bí thư Quận
ủy Quận 11 Trương Quốc Lâm
đã gửi lời chúc mừng các vị
chức sắc, chức việc, tín đồ đạo
Công giáo, Tin lành với những
đóng góp cho địa phương
trong thời gian vừa qua, đặc
biệt là ghi nhận tinh thần chấp
hành nghiêm các chủ trương,
chính sách của Nhà nước, tuân
thủ quy định 5K đảm bảo an
toàn phòng chống dịch, đóng
góp ủng hộ phòng chống dịch
Covid-19, vận động bà con
giáo dân nâng cao ý thưc
phòng chống dịch bệnh…
Đồng chí Trương Quốc Lâm
bày tỏ mong muốn các vị chức
sắc, chức việc Công giáo, Tin
lành trên địa bàn bằng uy tín
của mình, tích cực tuyên

Lasan… Đặc biệt là, Giáo xứ
Thăng Long đã tích cực cho
mượn địa điểm để tổ chức
tiêm chủng cho người dân trên
địa bàn quận, đồng thời vận
động các tín đồ là y, bác sĩ tích
cực hỗ trợ tuyến đầu chống
dịch; đóng góp kinh phí ủng
hộ công tác phòng chống dịch
và nhiều hoạt động an sinh xã
hội của địa phương. Tại mỗi
nơi đến thăm, Trưởng đoàn
bày tỏ mong muốn thời gian
tới, các vị chức sắc, chức việc
tiếp tục vận động tín đồ đạo
Công giáo và Tin lành tích cực
tham gia thực hiện các phong
trào thi đua yêu nước tại địa
phương, góp phần xây dựng
Quận 11 ngày càng phát triển.
Song Quân
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Trung tâm Y tế Quận 11 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú trong tuyến đầu chống dịch

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Quận 11
trao Quyết định, tặng hoa và quà của Quận ủy Quận 11 cho các đảng viên.

V

ừa qua, Đảng bộ Trung tâm Y tế
Quận 11 đã tổ chức lễ kết nạp đảng
viên cho các quần chúng ưu tú Bùi Thị
Thanh Hải, Phan Thị Thuỳ Dương, Võ
Thanh Phong. Tham dự có các đồng chí:
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường
trực Quận ủy Quận 11; Đặng Thị Kim
Hoa, Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội
vụ Quận 11 cùng các đồng chí là cấp ủy
viên của đảng bộ, chi bộ nơi có đảng viên
được kết nạp.
Trong đợt này, Ban Thường vụ Quận ủy
Quận 11 đã ra quyết định kết nạp 3 quần
chúng ưu tú gồm đồng chí Bùi Thị Thanh
Hải, Phan Thị Thuỳ Dương, Võ Thanh
Phong. Trong thời gian bùng phát dịch
bệnh Covid-19, các cảm tình đảng đã
luôn thể hiện tinh thần xung kích trong
những ngày tháng chống dịch quyết liệt,

gian truân, khẳng định được phẩm chất,
trình độ và hơn hết là ý chí vượt khó, sẵn
sàng xung phong nhận nhiệm vụ, và có 1
đồng chí trong quá trỉnh làm việc đã phơi
nhiễm virus SARS-CoV-2.
Phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên mới, Phó
Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11
Nguyễn Tăng Minh chúc mừng 3 đồng
chí Bùi Thị Thanh Hải, Phan Thị Thuỳ
Dương, Võ Thanh Phong đã được vinh dự
đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đảng
Cộng sản Việt Nam. Trải qua một quá
trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và
trưởng thành trong các phong trào thi đua
sôi nổi, trong thực hiện nhiệm vụ, các
quần chúng cảm tình đảng đã tự khẳng
định mình dưới sự dìu dắt, giúp đỡ của tập
thể và các đồng chí Đảng viên trong chi
bộ, đảng bộ. Đây là niềm vinh dự to lớn

của mỗi đồng chí, song đó cũng là trách
nhiệm cao cả. Phó Bí thư Thường trực
Quận ủy Nguyễn Tăng Minh nhắc nhở
mỗi đồng chí phải thấm nhuần lời dạy của
Bác Hồ “Vào Đảng không phải để làm
quan phát tài, vào Đảng để phục vụ Tổ
quốc, phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân”.
Các đồng chí phải luôn luôn ghi nhớ và
thực hiện nghiêm túc 4 nhiệm vụ của
người đảng viên, tiếp tục không ngừng
rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị,
đạo đức; phát huy vai trò tiên phong,
gương mẫu, tích cực tham gia bảo vệ
Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò lãnh đạo
của tổ chức đảng, đảng viên trên mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội; thể hiện vai trò,
trách nhiệm của người đảng viên tiên
phong gương mẫu.
Bí thư Đảng ủy Trung Tâm Y tế Quận Hứa
Khắc Sương Linh nhắc nhở các đảng viên
mới được kết nạp phải tiếp tục phấn đấu
hơn nữa, không ngừng bồi dưỡng, trao
dồi, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên
tiên phong, gương mẫu cuả Đảng cộng
sản Việt Nam mà còn là những “chiến sĩ”
nhiệt huyết, đóng góp hết sức mình cho
địa phương, phấn đấu sớm trở thành đảng
viên chính thức.
Đồng chí Hứa Khắc Sương Linh cũng gửi
gắm, nhắc nhở đến cấp ủy chi bộ cần phân
công đảng viên chính thức giúp đỡ các
đảng viên dự bị, nhanh chóng giới thiệu
các đồng chí đảng viên dự bị về sinh hoạt
tại nơi cư trú theo Quy định 213 của Trung
ương. Sau 12 tháng dự bị, cần nhanh
chóng thực hiện theo quy trình công nhận
đảng viên chính thức đối với các đảng
Mỹ Hạnh
viên dự bị.

Sôi nổi hội thi trang trí xe loa tuyên truyền cổ động về Bình đẳng giới năm 2021

Đoàn xe hoa tuyên truyền diễu hành qua các tuyến đường chính trên địa bàn quận.

S

áng 23/11, Quận 11 đã tổ chức hội thi
trang trí xe loa tuyên truyền cổ động
về Bình đẳng giới năm 2021 với chủ đề
“Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền
năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em
gái nhằm thực hiện Bình đẳng giới và
xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
Dự và động viên hội thi, Phó Chủ tịch
UBND Quận 11 Nguyễn Trần Bình đánh
giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị,
16 phường với nhiều hoạt động sôi nổi
hưởng ứng Tháng hành động vì Bình

đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ
sở giới. Tháng hành động sẽ kéo dài từ
15/11 đến hết 15/12 với nhiều hoạt động
như tuyên truyền thông qua hình thức treo
băng rôn khẩu hiệu, phát hành các sản
phẩm tài liệu truyền thông liên quan đến
chủ đề Bình đẳng giới, phòng chống bạo
lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, tập huấn,
giao lưu, hội thi… Đồng chí Nguyễn Trần
Bình kêu gọi sự hưởng ứng tham gia, triển
khai thực hiện tháng hành động của các cơ
quan, đơn vị và sự tham gia tích cực của

toàn thể cán bộ, công chức, hội viên và
nhân dân. Đồng thời đề nghị các cơ quan,
đơn vị tập trung làm tốt các nội dung của
Tháng hành động.
Theo đánh giá từ Ban giám khảo hội thi,
“Các xe loa diễu hành năm nay có sự đầu
tư, chăm chút về nội dung và hình thức
trang trí các xe diễu hành, trang phục
tham gia hội thi, thực hiện đúng hướng
dẫn của Ban tổ chức”. Kết quả, giải nhất
trang trí tuyên truyền xe loa diễu hành
thuộc về đơn vị Phường 4, giải nhì thuộc
về đơn vị Phường 3, giải ba thuộc về đơn
vị Phường 5, 4 giải khuyến khích thuộc về
các đơn vị Phường 7, 9, 10, 14.
Trong sáng cùng ngày, đoàn xe loa 16
phường đã diễu hành qua các tuyến
đường lớn trên địa bàn quận nhằm tuyên
truyền, cổ động về Bình đẳng giới góp
phần nâng cao chất lượng tuyên truyền,
giáo dục về các chính sách an sinh xã hội,
đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và
trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,
giảm thiểu và tiến tới chấm dứt tình trạng
bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em
tạo hiệu ứng truyền thông sâu rộng cho
nhân dân trên địa bàn.
Mỹ Hạnh
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Người cao tuổi quận 11 tích cực phát huy vai trò thi đua “tuổi cao gương sáng”

S

áng 14/12, Hội người cao
tuổi Quận 11 đã tổ chức
Hội nghị Ban đại diện Hội
người cao tuổi Quận 11 nhiệm
kỳ 2016-2021; Tổng kết
phong trào thi đua “tuổi cao gương sáng” năm 2021.
Tại hội nghị, Ban Đại diện Hội
người cao tuổi Quận 11 đã
công bố Quyết định kiện toàn
Ban Đại diện Hội Người cao
tuổi Quận 11 nhiệm kỳ 20212026, gồm có 7 thành viên;
ông Châu Văn Hai, giữ chức
Trưởng ban, bà Nguyễn Thanh
Chiến giữ chức Phó Trưởng
ban.
Phát biểu với hội nghị, Phó
Trưởng ban Ban đại diện Hội
người cao tuổi Thành phố
Phạm Thị Mỹ Lệ ghi nhận và
biểu dương sự đóng góp tích
cực của Người cao tuổi trên
địa quận đã phát huy vai trò,
trách nhiệm cùng với Đảng bộ
quận xây dựng Quận 11 ngày
càng phát triển vững mạnh
trong thời gian qua. Đồng thời,
bà bày tỏ sự chia sẻ với 8 cụ
người cao tuổi tham gia trong
tuyến đầu chống dịch và đã hy
sinh là một mất mát vô cùng to
lớn, được truy tặng Bằng khen

của Thủ tướng Chính phủ.
Trong nhiệm kỳ tới, bà bày tỏ
mong muốn Người cao tuổi
quận 11 tiếp tục phát huy thế
mạnh của mình, tiếp tục phát
huy vai trò tuổi cao gương
sáng, đóng góp ý kiến cho địa
phương, tích cực tham gia các
phong trào hoạt động hội, phát
huy vai trò người cao tuổi sống
vui, sống khỏe, sống có ích và
không để ai bị bỏ lại phía sau.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó
Chủ tịch UBND Quận 11
Nguyễn Trần Bình ghi nhận
những nỗ lực của Hội Người
cao tuổi đạt được những kết
quả tích cực trên nhiều lĩnh
vực. Người cao tuổi Quận 11
ngày càng được chính quyền,
xã hội trân trọng, đánh giá cao
vai trò trách nhiệm. Hiện nay,
có nhiều người cao tuổi còn
được giao đảm nhiệm nhiều
công việc quan trọng ở địa
phương. Thay mặt Quận ủy,
UBND Quận biểu dương
những thành tích đã đạt được
trong nhiệm kỳ 2016-2021 của
Ban đại diện Hội người cao
tuổi Quận 11 và Hội người cao
tuổi 16 phường. Đồng chí
Nguyễn Trần Bình nhấn mạnh

Các đồng chí lãnh đạo trao quyết định kiện toàn
Ban đại diện Hội người cao tuổi quận 11 nhiệm kỳ 2021-2026.

cần chăm sóc bảo vệ sức khỏe
cho người cao tuổi, tiếp tục
phát huy kinh nghiệm của các
cụ trên các lĩnh vực kinh tế,
văn hóa xã hội… nhằm góp
phần cùng với Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân quận 11
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm
vụ trong nhiệm kỳ mới.
Cũng tại hội nghị, các cụm
phường cũng đã ký kết giao
ước thi đua năm 2022 nhằm
tiếp tục phát huy vai trò người
cao tuổi trong thực hiện các
chương trình vì người cao tuổi,
phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ người cao tuổi trong

năm 2022 gắn với nội dung
“Tuổi cao gương sáng”, vừa
phục hồi kinh tế vừa phòng
chống dịch trong tình hình
mới.
Dịp này, Ban tổ chức đã trao
Bằng khen của UBND Thành
phố, Giấy khen của Ban đại
diện Hội Người cao tuổi
TPHCM, Giấy khen của
UBND Quận 11 cho các tập
thể và cá nhân phát huy vai trò
“Tuổi cao – gương sáng” và có
nhiều đóng góp trong công tác
hội nhiệm kỳ 2016-2021 và
Mỹ Hạnh
năm 2021.

Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến tổng kết hoạt động và khen thưởng Thi đua năm 2021

S

áng ngày 17/12, Câu lạc
bộ Truyền thống kháng
chiến Quận 11 (CLB TTKC
quận) đã tổ chức Hội nghị tổng
kết hoạt động và khen thưởng
Thi đua năm 2021. Chủ nhiệm
CLB Truyền thống kháng
chiến Quận 11 Nguyễn Hùng
Tánh cho biết, “Năm 2021, đại
dịch Covid-19 tái bùng phát
gây khó khăn trở ngại cho tình
hình hoạt động phát triển kinh
tế - xã hội, đời sống của nhân
dân cả thành phố và quận 11.
Trước tình hình trên, CLB
TTKC Quận 11 đã có nhiều cố
gắng, vừa tham gia các hoạt
động phòng chống dịch
Covid-19 vừa thực hiện một số
nhiệm vụ trọng tâm trong năm
2021 đề ra. Đặc biệt, trong đợt
bầu cử Đại biểu Quốc hội và
HĐND Thành phố, có 33 cán
bộ, hội viên tích cực tham gia
hỗ trợ công tác bầu cử; tổ chức
tuyên truyền cho hơn 3650 hội
viên về Luật Bầu cử. Song
song đó, CLB TTKC Quận đã
bước đầu áp dụng công nghệ
thông tin tạo Trang Zalo riêng,
tổ chức mời họp, thông tin hoạt
động trong nội bộ và duy trì tốt
chế độ sinh hoạt theo quy chế

đề ra trong tình hình vừa đảm
bảo hoạt động vừa phòng
chống dịch an toàn. Công tác
chăm lo hội viên, thắp nhang
tưởng niệm các hội viên mất
do Covid-19, trao quà cho hội
viên khó khăn, hỗ trợ hội viên
vay vốn sản xuất, vận động hội
viên đóng góp Quỹ phòng
chống Covid-19, ủng hộ lương
thực thực phẩm cho các hộ gia
đình khó khăn trong các khu
phong tỏa, tổ chức tham quan
về nguồn cho cán bộ hội
viên… với tổng số tiền hơn
120.640.000 đồng”.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó
Ban Dân vận quận ủy Hà
Quang Phát đánh giá những nỗ
lực tích cực của CLB TTKC
Quận để triển khai thực hiện
nhiệm vụ trong năm 2021
trong tình hình dịch bệnh còn
diễn biến phức tạp, gây ảnh
hưởng chung đến mọi hoạt
động của quận nhà. Đồng thời
đồng chí cũng đề nghị CLB
TTKC Quận tiếp tục phát huy
những mặt đã đạt được, bám
sát nhiệm vụ của CLB TTKC
TPHCM, chương trình công
tác của Quận ủy – UBND
quận, MTTQ quận, các phong

Trao kỷ niệm chương của CLBTTKC Thành phố cho các cá nhân tiêu biểu

trào thi đua của địa phương để
thực hiện tốt nhiệm vụ trọng
tâm năm 2022; tiếp tục tham
gia đóng góp xây dựng Đảng,
chính quyền, quan tâm công
tác giáo dục truyền thống cách
mạng yêu nước cho đoàn viên
thanh niên và nhân dân trên địa
bàn, chăm lo cho cán bộ hội
viên, chú trọng củng cố tổ chức
và phát triển hội viên, tiếp tục
là nòng cốt tham gia các cuộc
vận động và phong trào của địa
phương phát động.
Dịp này, CLB TTKC Thành

phố đã trao tặng kỷ niệm
chương cho các cá nhân có
nhiều đóng góp cho hoạt động
của CLB; Giấy khen cho các
tập thể và cá nhân tích cực;
Ban Thường trực MTTQ Việt
Nam quận đã trao giấy khen
cho các tập thể và cá nhân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
xây dựng và phát triển CLB
TTKC quận 11 năm 2021.
Đồng thời, CLB TTKC quận
cũng đã trao giấy khen cho các
cá nhân hoàn thành tốt nhiệm
vụ năm 2021.
PBĐ
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Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học 2020-2021

S

áng 4/12, Quận đoàn 11 đã
tổ chức Hội nghị tổng kết
công tác đoàn và phong trào
thanh niên khu vực trường học
năm học 2020-2021, Lễ tuyên
dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”
Quận 11 năm 2021và triển
khai Chương trình công tác
năm học 2021-2022. Tham dự
có các đồng chí: Nguyễn Thị
Phương Thảo, Ủy viên Ban
Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy
ban kiểm tra, Trưởng Ban
kiểm tra Thành Đoàn; Nguyễn
Thị Mai Trang, Ủy viên Ban
Thường vụ Quận ủy, Trưởng
Ban Dân vận Quận ủy;
Nguyễn Thị Huyền Trang,
Quận ủy viên, Bí thư Quận
đoàn, Giám đốc Nhà thiếu nhi
Quận 11.
Nhìn chung, dịch bệnh Covid19 bùng phát tại Việt Nam nên
hạn chế trong việc tập hợp
thanh niên và tổ chức hoạt
động tại Quận và cơ sở. Một số
cơ sở Đoàn chưa chủ động
trong việc thay đổi phương
thức thực hiện mô hình, giải
pháp đã đề ra từ đầu năm do
dịch bệnh kéo dài. Trong 8 chỉ
tiêu đề ra, kết quả hoàn thành
7/8 chỉ tiêu đạt 100%, trong đó
có 1 chỉ tiêu hoàn thành vượt
tiến độ đề ra đạt tỷ lệ 113% là
chỉ tiêu phát triển mới 1000

Trao Bằng khen của Thành đoàn TPHCM cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

đoàn viên, kết quả trong năm
đã phát triển mới được
1135/1000 chỉ tiêu đề ra. Riêng
chỉ tiêu 100% Bí thư Chi đoàn
khu vực được tham gia tập
huấn trong năm học chỉ đạt
73% do nhiều nguyên nhân
khách quan, trong đó có cả
nguyên nhân chủ quan do Ban
Thường vụ, Ban chấp hành
Đoàn trường chưa chủ động
thích ứng linh hoạt với tình
hình dịch bệnh trong giai đoạn
đầu dịch bệnh kéo dài. Tuy
nhiên, với sự nhiệt tình và năng
nổ của Đội ngũ Ban chấp hành
Đoàn trường và đội ngũ cộng
tác viên năng động, sáng tạo,
hoạt động phong trào tiếp tục

Trao Giấy khen của Quận đoàn 11 cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

được duy trì, có bước phát triển
mới. Hoạt động hỗ trợ học tập
được duy trì, hệ thống câu lạc
bộ, đội nhóm, sân chơi học
thuật phát triển. Các hoạt động
nâng cao đời sống văn hóa tinh
thần cho thanh niên được cơ sở
tổ chức thường xuyên, đạt hiệu
quả tốt.
Đồng chí Nguyễn Thị Mai
Trang, Ủy viên Ban Thường vụ
Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận
Quận ủy ghi nhận và đánh giá
cao những nỗ lực trong công
tác đoàn và phong trào thanh
niên trong năm học vừa qua.
Trước tình hình dịch còn diễn
biến phức tạp khó lường, đồng
chí đề nghị Ban Thường vụ

Quận đoàn cùng với các cơ sở
đoàn khu vực trường học tiếp
tục phát huy các thế mạnh,
khắc phục các mặt còn tồn tại
hạn chế như đã nhìn nhận
trong báo cáo, tiếp tục đổi mới
phương thức hoạt động đoàn
và công tác tập hợp thanh
thiếu niên; tiếp tục tăng cường
các buổi giao lưu, tập huấn kỹ
năng, nghiệp vụ cho cán bộ
Đoàn, tiếp tục triển khai thực
hiện “Xây dựng phong cách
cán bộ Đoàn” gắn với biểu
dương điển hình cán bộ Đoàn
thực hiện tốt tại đơn vị.
Dịp này, có 7 tập thể và 2 cá
nhân được nhận Bằng khen
của Thành đoàn TPHCM vì có
nhiều đóng góp cho hoạt động
Đoàn năm 2021. Đồng thời,
Ban Thường vụ Quận đoàn 11
cũng đã trao giấy khen cho 16
tập thể và 4 cá nhân hoàn
thành xuất sắc công tác Đoàn
và phong trào thanh niên năm
2020-2021; tuyên dương 51
gương nhà giáo trẻ tiêu biểu
năm 2021. Đồng thời, Ban
Thường vụ Quận đoàn cũng
đã trao khen thưởng cho các
tập thể và cá nhân có thành
tích xuất sắc trong hội thi
giảng dạy kỹ năng thực hành
xã hội thông qua video clip.
Mỹ Hạnh

Tuyên dương 51 gương nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2021

Trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi giảng dạy kỹ năng thực hành xã hội thông qua video clip.

KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM
(18/11/1930 -18/11/2021)
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KỶ NIỆM
NGÀY ĐỘNG
TRUYỀN
THỐNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 18/11
CHUYÊN TRANG: TIN
TỨC HOẠT
TRONG
THÁNG

Họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021)

S

áng 16/11, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam quận đã tổ chức buổi họp
mặt Nhân kỷ niệm 91 năm
ngày thành lập Mặt trận Dân
tộc thống nhất Việt Nam - ngày
truyền thống Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam (18/11/1930 –
18/11/2021). Đến tham dự với
buổi Họp mặt có các đồng chí:
Nguyễn Thành Trung, Phó chủ
tịch Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam Thành phố;
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí
thư thường trực Quận ủy; Đào
Thanh Long, Ủy viên Ban
Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam
quận.
Hội nghị đã dành 1 phút tưởng
niệm đồng bào tử vong và cán
bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại
dịch Covid-19. Phát biểu ôn
truyền thống, ông Đào Thanh
Long, Ủy viên Ban Thường vụ
Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam quận khẳng
định truyền thống vẻ vang của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong 91 năm qua và những
đóng góp to lớn của các giới,
các tầng lớp Nhân dân quận 11

trong 46 năm, từ ngày miền
Nam được giải phóng, thống
nhất đất nước. Phát huy sức
mạnh khối Đại đoàn kết toàn
dân tộc, trong những năm qua
đồng bào các giới, các tầng lớp
Nhân dân quận 11 đã chung
sức, chung lòng thực hiện có
hiệu quả các phong trào thi
đua, các cuộc vận động lớn,
góp phần đưa quận 11 vững
bước đi lên, hoàn thành tốt các
chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn
hoá – xã hội, quốc phòng an
ninh được giữ vững, chương
trình an sinh xã hội và nhất là
tham gia tốt cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử
đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021 – 2026, đặc biệ trong
đợt bùng phát dịch Covid-19
lần thứ tư, hệ thống MTTQ và
các tổ chức chính trị - xã hội
quận đã tập trung thực hiện tốt
công tác tuyên truyền vận
động người dân chấp hành các
quy định về phòng, chống
dịch, thực hiện nghiêm giãn
cách xã hội, vận động nguồn
lực chăm lo kịp thời các hộ gia
đình có hoàn cảnh khó khăn bị
ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo Quận ủy – UBND quận trao tặng lẵng hoa chúc mừng.

Nhân buổi họp mặt, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam quận đã trao tặng 09
Kỷ niệm chương “Vì sự
nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”;
tuyên dượng 32 vị chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam các
phường và Trưởng ban công
tác Mặt trận khu phố tiêu biểu,
có nhiều đóng góp trong Khối
Đại đoàn kết toàn dân tộc giai
đoạn 2020 – 2021; tặng quà tri
ân 13 vị nguyên là lãnh đạo
Mặt trận Tổ quốc quận qua các
nhiệm kỳ; trao tặng Bằng khen
của Ủy ban MTTQ Việt Nam
thành phố cho 02 tập thể và 05

cá nhân có nhiều đóng góp
tích cực trong phòng, chống
dịch Covid-19, đồng thời
cũng đã trao tặng 01 xe gắn
máy cho hộ gia đình có hoàn
cảnh khó khăn làm phương
tiện sinh kế, tạo thêm nguồn
thu nhập ổn định cho gia đình,
trao tặng 10 học bổng Nguyễn
Hữu Thọ cho các em học sinh
mồ côi cha hoặc mẹ do đại
dịch Covid-19 và trao tặng 16
xe đạp cho các em học sinh,
sinh viên có hoàn cảnh gia
đình khó khăn làm phương
tiện đi học.
Mỹ Hạnh

Hội thi Bóng Bàn truyền thống lần 09 – Năm 2021

Trao giải cho các đội thi đạt thành tích cao tại hội thao

T

hực hiện kế hoạch tổ chức
đợt hoạt động cao điểm
nhân kỷ niệm 91 năm ngày
thành lập Mặt trận Dân tộc
thống nhất Việt Nam – ngày
truyền thống Mặt trận Tổ quốc
việt Nam (18/11/1930 –
1 8 / 11 / 2 0 2 1 ) , s á n g n g à y
12/11/2021, tại Câu lạc bộ
Bóng bàn Lê Anh Xuân, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam quận 11 tổ chức khai
mạc Giải Bóng bàn truyền
thống lần thứ 09 – năm 2021.

Đến tham dự lễ khai mạc có
đồng chí Đào Thanh Long - Ủy
viên Thường vụ Quận ủy, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
quận cùng các đồng chí trong
Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam quận, đồng
chí Nguyễn Thanh Nhàn
–Giám đốc Trung tâm Văn hóa
- Thể thao quận cùng các đồng
chí trong Ban giám đốc, bộ
phận nghiệp vụ Trung tâm, đại
diện Đảng ủy – UBND – Ban

Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam 16 phường và trên 84
vận động viên, cổ động viên.
Để thực hiện tốt các quy định
phòng chống dịch, quy mô giải
đấu năm nay có giảm hơn so
với những năm trước về nội
dung thi đấu, đồng thời yêu cầu
các vận động viên phải tiêm đủ
2 mũi vaccine ít nhất trước 14
ngày khi tham dự giải hoặc có
giấy chứng nhận hoàn thành
điều trị đối với F0 thời gian

không quá 6 tháng. Giải năm
nay có 84 vận động viên thi
đấu ở 02 nội dung gồm đôi
nam – nữ được chia thành 02
độ tuổi là dưới 40 tuổi và từ 41
tuổi trở lên, qua một buổi
tranh tài sôi nổi, kết quả chung
cuộc đã được trao cho các đội:
Về Đôi Nam – Nữ dưới 40
tuổi: Hạng nhất: Đơn vị
phường 15, Hạng Nhì: Đơn vị
phường 04, Đồng hạng ba:
Đơn vị phường 09 và phường
15; về Đôi Nam – Nữ trên 40
tuổi: Hạng nhất: Đơn vị
phường 07, Hạng Nhì: Đơn vị
phường 15, Đồng hạng ba:
Đơn vị phường 08 và phường
10.
Đây là giải thi truyền thống
được Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam quận phối
hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thể thao duy trì hàng năm
nhân kỷ niệm ngày truyền
thống Mặt trận, là dịp để các
đơn vị giao lưu, rèn luyện sức
khỏe, gắn bó đoàn kết trong
hoạt động chung của hệ thống
Song Quân
Mặt trận.
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KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2021)

CHUYÊN TRANG: KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2021)

Họp mặt 91 năm Ngày truyền thống dân vận của Đảng và tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2021

N

gày 2/11, Quận ủy Quận
11 đã tổ chức Họp mặt kỷ
niệm 91 năm Ngày truyền
thống dân vận của Đảng
(15/10/1930 – 15/10/2021) và
tuyên dương gương điển hình
“Dân vận khéo” năm 2021.
Tham dự có các đồng chí:
Quách Thị Liên Hai, Phó
Trưởng Phòng Dân tộc – Tôn
giáo, Ban Dân vận Thành ủy;
Trương Quốc Lâm, Bí thư
Quận ủy Quận 11; Nguyễn
Tăng Minh, Phó Bí thư
Thường trực Quận ủy Quận
11; Trần Phi Long, Phó Bí thư
Quận ủy, Chủ tịch UBND
Quận 11.
Phát biểu ôn truyền thống,
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
Nguyễn Thị Mai Trang nhấn
mạnh, “Ngay từ khi thành lập,
Đảng ta đã đặc biệt coi trọng
công tác dân vận và khẳng
định: Sức mạnh của cách
mạng ở nơi dân. Đảng phải
dựa vào dân để làm cách
mạng. Đây là điều cốt yếu
hằng ngày của Đảng và công
tác dân vận của Đảng được xác
định là một nhiệm vụ có ý
nghĩa chiến lược đối với sự
nghiệp cách mạng của đất
nước. Kỷ niệm 91 năm ngày
truyền thống công tác dân vận
của Đảng, chúng ta càng ghi
nhớ sâu sắc bài báo “Dân vận”
của Bác Hồ đăng trên báo Sự
thật số 120 ngày 15/10/1949
với văn phong ngắn gọn, giản
dị, dễ hiểu, dễ nhớ thể hiện rõ
quan điểm, tư tưởng và phong
cách chủ tịch Hồ Chí Minh về
dân vận. Đây cũng chính là
cẩm nang giúp chúng ta thực
hiện có hiệu quả nhất công tác
dân vận trong suốt thời gian
qua”.
Trong thời gian qua, Đảng bộ,
chính quyền, Mặt trận, các
đoàn thể và nhân dân Quận 11
đã nỗ lực, kiên trì và thực hiện

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm trao tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung ương
cho các cá nhân tiêu biểu
đạt được nhiều kết quả tích cực
trong công tác dân vận, góp
phần quan trọng trong thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế, văn hóa - xã hội, giữ vững
ổn định chính trị, trật tự an toàn
xã hội, không để xảy ra các
điểm nóng, diễn biến phức tạp
trên địa bàn quận. Đặc biệt,
trong năm 2021, cả nước đã
phải trải qua cơn đại dịch
Covid-19 chưa từng có trong
lịch sử, và với tinh thần “chống
dịch như chống giặc”, “mỗi
phường, xã là một pháo đài;
mỗi người dân là một chiến sĩ
trong pháo đài chống dịch”,
các cấp ủy, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể,
nhân dân đã có nhiều cách làm
hay, sáng tạo trong tuyên
truyền, vận động Nhân dân
chung tay phòng, chống dịch;
chăm sóc, điều trị bệnh nhân bị
nhiễm Covid-19, tổ chức tiêm
chủng, xét nghiệm trong cộng
đồng, hỗ trợ, chăm lo cho
người dân về lương thực, thực
phẩm, các túi an sinh, “túi
thuốc nghĩa tình”… Qua đó, đã
đóng góp tích cực vào kết quả
chung trong công tác phòng,
chống dịch của quận, góp phần
kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc

sống của người dân trở lại
trạng thái bình thường mới.
Phát biểu chúc mừng tại hội
nghị, Bí thư Quận ủy Trương
Quốc Lâm đánh giá cao sự tích
cực đóng góp của hệ thống dân
vận vào những kết quả chung
của quận nhà, nhất là những
đóng góp âm thầm, hiệu quả
của các tập thể và cá nhân được
tuyên dương tại hội nghị. Tuy
tuổi đời, nghề nghiệp, thành
phần, hoàn cảnh và vị trí công
tác khác nhau nhưng ở các
gương điển hình đều có chung
những phẩm chất đạo đức cao
quý, không ngại khó khăn
nguy hiểm, bất kể thời gian đều
hết lòng, hết sức phục vụ khi
người dân cần, coi việc bảo vệ
tính mạng và sức khỏe của
người dân là “trên hết, trước
hết”. Mỗi người mỗi cách làm,
tuy công việc khác nhau nhưng
tất cả đã thể hiện sự bám sát
thực tiễn, sâu sát với nhân dân,
kịp thời lắng nghe tâm tư,
nguyện vọng, chia sẻ những
khó khăn với người dân. Chính
các cô, chú, bác, anh, chị đã
đưa chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà
nước đến người dân một cách
dễ hiểu nhất bằng những việc

làm có ý nghĩa, sự nêu gương
của bản thân và của gia đình
mình. Ban Thường vụ Quận
ủy mong rằng các tập thể, cá
nhân được tuyên dương sẽ tiếp
tục phát huy tốt nhiệm vụ của
mình tại cơ quan, đơn vị, địa
phương, góp phần làm cho
phong trào thi đua “Dân vận
khéo” ngày càng lan tỏa sâu
rộng.
Dịp này, Quận 11 vinh dự có 2
cá nhân được Ban Dân vận
Trung ương xét tặng Kỷ niệm
chương “Vì sự nghiệp Dân
vận” là các đồng chí Nguyễn
Văn Trí, Quận ủy viên, Bí thư
Đảng ủy Phường 13 Quận 11
và đồng chí Nguyễn Anh
Phụng, Phó Bí thư Thường
trực Đảng ủy Phường 5 Quận
11; có 2 tập thể và 3 cá nhân
được tuyên dương gương điển
hình “Dân vận khéo” cấp
thành phố là Đội tình nguyện
liên kết “Alo! Có chúng tôi”
trực thuộc Trung tâm An sinh
xã hội quận, Ban chỉ đạo
phòng chống dịch Phường 10
Quận 11, ông Phạm Văn Tùng
– Bí thư chi bộ, Trưởng Ban
Điều hành Khu phố 2 Phường
6, ông Lâm Trần Hiếu Trung –
Trưởng Trạm Y tế Phường 7
và bà Nguyễn Thị Minh – Phó
Trưởng Ban điều hành Khu
phố 1 Phường 9. Đồng thời,
Quận 11 đã tặng giấy khen cho
28 tập thể và 72 cá nhân đã có
thành tích xuất sắc điển hình
trong phong trào thi đua “Dân
vận khéo” cấp quận năm
2021. Tại buổi họp mặt, Ban
Dân vận Quận ủy cũng đã trao
tặng giấy khen cho các tập thể
và cá nhân đạt thành tích cao
của các hội thi chào mừng kỷ
niệm 91 năm Ngày truyền
thống công tác Dân vận của
Đảng.
Mỹ Hạnh

Trao giấy khen của UBND Quận 11 cho các tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp quận năm 2021
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KỶ NIỆM 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 -18/11/2021)

CHUYÊN TRANG: CHÀO
TIN TỨC
THÔNG
MỪNG
TIN
HOẠT
VỀKỶ
PHÒNG
ĐỘNG
NIỆMTRONG
NGÀY
CHỐNG
NHÀ
THÁNG
COVID-19
GIÁO VIỆT NAM

VINH DANH 60 GƯƠNG TIÊU BIỂU “NHỮNG ĐÓA HỒNG THẦM LẶNG” TRONG NGÀNH GIÁO DỤC QUẬN 11

S

áng 18/11/2021, UBND
quận tổ chức Hội nghị tổng
kết năm học 2020-2021 và họp
mặt kỷ niệm 39 năm ngày Nhà
giáo Việt Nam (20/11/1982 20/11/2021).
Phó Bí thư Thường trực Đảng
ủy Sở GD&ĐT TPHCM
Nguyễn Huỳnh Long đánh giá
cao nỗ lực phấn đấu, khắc
phục khó khăn của đội ngũ cán
bộ quản lý, cán bộ giáo viên và
các em học sinh quận nhà,
ngành Giáo dục Quận đã tiếp
tục duy trì, giữ vững và tiếp tục
tạo được sự chuyển biến trên
nhiều mặt, hoàn thành tốt
nhiệm vụ năm học 2020- 2021
và đạt được nhiều kết quả nổi
bật. Đồng chí Nguyễn Huỳnh
Long đề nghị Phòng GD&ĐT
Quận 11 tiếp tục đẩy mạnh
triển khai thực hiện có hiệu
quả nhiệm vụ của năm học
2020 – 2021 với những giải
pháp linh hoạt, cụ thể nhằm
giải quyết căn bản các khó
khăn, thách thức từ thực tiễn
để tiếp tục giữ vững định
hướng “Xây dựng và phát triển
nguồn nhân lực chất lượng
cao, hoàn thiện hệ thống giáo
dục theo hướng giáo dục mở,
học tập suốt đời và xây dựng
xã hội học tập, nâng cao chất
lượng giáo dục nghề nghiệp
theo hướng linh hoạt, chuẩn
hóa, hiện đại và hội nhập quốc
tế”, triển khai các Đề án được
giao trong bốn chương trình
phát triển Thành phố Hồ Chí
Minh giai đoạn 2020 - 2025,
định hướng đến 2030 và các
Chương trình, giải pháp đột

Thường trực Quận ủy, UBND quận tặng hoa chúc mừng
lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tại buổi họp mặt.

phá của ngành Giáo dục Thành
phố.
Phó Chủ tịch UBND Quận 11
Nguyễn Trần Bình biểu dương
những kết quả đạt được của
ngành giáo dục Quận; xin chia
sẻ với những khó khăn, thách
thức của quý thầy giáo, cô giáo
đã trải qua trong thời gian qua;
và xin tri ân sự nỗ lực, cố gắng
của lãnh đạo các nhà trường,
quý Thầy Cô giáo và nhân viên
đã luôn nêu cao tinh thần nỗ
lực vượt khó để việc học tập
của học sinh không bị gián
đoạn - ngay cả khi dịch bệnh ở
thời điểm căng thẳng nhất.
Đồng chí cũng gửi lời chúc
mừng và đề nghị các tập thể cá
nhân tiếp tục nỗ lực để đóng
góp nhiều hơn nữa cho thành
tích của toàn ngành. Trong tình
hình dịch bệnh Covid-19 còn
diễn biến phức tạp, tiếp tục có
nhiều ảnh hưởng đến mọi mặt
của đời sống xã hội, trong đó
có lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Đồng chí đề nghị tập thể các

Trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho đơn vị Mầm non Quận 11.

Các đồng chí lãnh đạo trao Bằng khen của UBND TPPHCM
cho các tập thể tiêu biểu.

đơn vị cần phát huy sự sáng tạo
trong mỗi cá nhân, gia đình,
nhà trường và toàn ngành giáo
dục quận nhà; mạnh dạn đổi
mới nâng cao khả năng thích
ứng linh hoạt với hoàn cảnh
mới và là cơ hội thúc đẩy đổi
mới trong giáo dục triển khai
giáo dục thông minh làm cơ sở
để đẩy mạnh hoạt động học tập
suốt đời. Hiệu trưởng các
trường cần tập trung tốt nhất
công tác phòng chống dịch
bệnh, đảm bảo an toàn tuyệt
đối cho học sinh và cán bộ,
giáo viên, nhân viên các cơ sở
giáo dục khi mở cửa giảng dạy
trực tiếp trở lại. Tiếp tục thực
hiện nghiêm các biện pháp
phòng ngừa dịch Covid-19,
nhất là Bộ Tiêu chí đánh giá an
toàn trong phòng, chống dịch
Covid-19 đối với cơ sở giáo
dục mầm non và các cơ sở giáo
dục phổ thông trên địa bàn
quận phù hợp với tình hình
dịch bệnh Covid-19.
Trong năm học này, đề cử khen

thưởng cấp nhà nước có: Cờ
thi đua Chính phủ cho Trường
Tiểu học Lạc Long Quân;
Huân chương Lao động hạng
III cho Bà Nguyễn Phi
Phượng, Hiệu trưởng Trường
Mầm non Quận 11; Huân
chương Lao động hạng II cho
Trường Tiểu học Trưng Trắc;
Huân chương Lao động hạng I
cho Trường Mầm non Quận
11; Bằng khen Thủ tướng
Chính phủ có 44 cá nhân. Trao
cờ cờ thi đua xuất sắc của
thành phố cho 5 đơn vị đại
diện cho các bậc học, gồm có:
Trường Mầm non 10, Trường
Mầm non 15, Trường Tiểu học
Lạc Long Quân, Trường Tiểu
học Trưng Trắc, Trường
THCS Hậu Giang; công nhận
45 Tập Thể Lao động Xuất
sắc; 22 Bằng khen Ủy ban
nhân dân Thành phố cho tập
thể, 186 Bằng khen Ủy ban
nhân dân Thành phố cho cá
nhân; 93 Huy hiệu Hồ Chí
Minh cho cá nhân. Đồng thời,
Ủy ban nhân dân Quận công
nhận 68 Tập thể đạt danh hiệu
Lao động Tiên tiến, 2290 Cá
nhân Lao động Tiên tiến, 276
Chiến sĩ thi đua Cấp cơ sở.
Đặc biệt, trường Mầm non
Quận 11 là đơn vị đầu tiên của
ngành Giáo dục và Đào tạo
Quận 11 nhận cờ thi đua của
Thủ tướng Chính Phủ. Đây
cũng là dịp để vinh danh 60
gương "Những đóa hồng thầm
lặng", những gương sáng cá
nhân làm công tác trong
ngành giáo dục nhưng không
trực tiếp dạy lớp. Mỹ Hạnh

Trao cờ thi đua cho các đơn vị đại diện các bậc học
nhận cờ thi đua xuất sắc của thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo vinh danh
các gương điển hình “đóa hồng thầm lặng” tại hội nghị.
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Giới thiệu Gương điển hình đóa hồng thầm lặng năm học 2020-2021
ÔNG NGUYỄN MINH CHÂU,
NGƯỜI BẢO VỆ NHIỆT TÌNH VÀ TRÁCH NHIỆM

T

rong vóc dáng nhỏ bé, gầy
guộc nhưng anh Nguyễn
Minh Châu, Bảo vệ Trường
Mầm Non Quận 11 là một
người bảo vệ gương mẫu, tận
tậm, luôn nhiệt tình và trách
nhiệm trong công việc được
giao. Công tác tại trường đến
nay đã 22 năm trôi qua, mọi
người đều quý mến anh vì tính
tình dễ hòa đồng, gần gũi, sẵn
sàng giúp đỡ mọi người người.
Ngoài công việc giữ gìn an
ninh trật tự cho nhà trường,
anh còn tham gia rất nhiều
công tác hỗ trợ khác khi được
phân công. Sân trường luôn

sạch đẹp với hàng cây xanh
luôn tỏa bóng mát, cây trái
xum xuê quanh năm dưới bàn
tay chăm sóc của anh. Trong
những ngày cao điểm phòng
chống dịch, anh tích cực tham
gia công tác hỗ trợ tại điểm
tiêm trường Mầm Non Quận
11, phối hợp tích cực với đội
tiêm tại trường để chuẩn bị về
môi trường, cơ sở vật chất đón
tiếp người dân đến tiêm ngừa,
tận tình hướng dẫn người dân
đến tiêm, giúp đỡ những người
già yếu, trông giữ xe và luôn
sắp xếp xe gọn gàng trật tự.

BÀ NGUYỄN NGỌC THỦY, NGƯỜI LAO CÔNG CẦN MẪN
“Có những bông hoa nép mình
trong cỏ
Thơm ngạt ngào mà chẳng thấy
hoa đâu…”

T

rong những ngày học sinh
đến trường và trong
những tháng ngày cả nước nỗ
lực trong công tác phòng
chống dịch, ngoài công việc
của cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên thì còn có sự góp
mặt rất lớn của đội ngũ những
người luôn thầm lặng phục vụ
tận tụy đóng góp công sức của
mình cho công tác chung của
ngành giáo dục. Một trong
những gương thầm lặng đó
chính là cô lao công Nguyễn
Ngọc Thủy – Trường THCS
Phú Thọ Quận 11 – sự cần mẫn
của cô đã góp phần không nhỏ

để làm sạch trường lớp và làm
tốt công tác phòng chống dịch
của nhà trường. Không nề hà
công việc nặng nhọc hay khó
khăn, khi được phân công
nhiệm vụ là cô thực hiện ngay,
nghiêm túc với giờ giấc làm
việc của mình. Bóng dáng
người lao công cần mẫn ấy có
mặt ở khắp nơi trong lớp học,
hành lang, phòng chức năng,
đến các phòng vệ sinh… lau
dọn sạch sẽ, sắp dọn bàn ghế
ngăn nắp nhờ sự tỉ mỉ và cần
mẫn trong công việc của mình.
Tờ mờ sáng, người lao công
thầm lặng ấy đã có mặt ở
trường, chăm chỉ và miệt mài
làm việc để khi các em học
sinh đến trường đã có một môi
trường học tập tốt nhất. Mặc dù

công việc vất vả là vậy nhưng
cô vẫn luôn giữ cho mình niềm
lạc quan yêu đời, cô chính là

một tấm gương điển hình
thầm lặng nhưng lặng lẽ tỏa
hương cho đời.

ÔNG LƯU HOÀNG PHÚC, TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC LONG QUÂN
XUNG KÍCH VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU

L

à một giáo viên, một thanh
niên Việt Nam, trong giai
đoạn cao điểm cả nước căng
mình chống dịch vừa qua, anh
cũng tham gia trong tuyến đầu
chống dịch. Tham gia tình
nguyện trong đội tiêm vaccine
phòng chống dịch bệnh tại
Trường Tiểu học Lạc Long
Quân, là điểm tiêm đặc biệt
dành cho các đối tượng tiêm
ngừa là người lớn tuổi trên 65,
có bệnh lý nền… Tại nơi đây,
do các cụ lớn tuổi, nhiều cụ có
bệnh nền, không đi đứng được
thì anh cùng các đồng đội phải
cố gắng 200% sức lực nhằm hỗ
trợ tốt nhất cho các cụ. Ngoài
việc giúp các cụ khai phiếu
thông tin, anh còn chia sẻ với
đồng đội những công việc
khác như sát khuẩn tay, đo
nhiệt độ, hướng dẫn các cụ đi
đến các phòng khám theo đúng

quy trình, hỗ trợ đẩy xe lăn cho
các cụ không có người thân đi
tiêm cùng… Phúc tâm sự, “Em
cảm thấy hạnh phúc khi mang
lại niềm vui cho mọi người”.
Ngoài việc hỗ trợ điểm tiêm,

anh cũng quan tâm đến các em
học sinh có hoàn cảnh khó
khăn đang theo học tại trường.
Được sự hỗ trợ của thầy cô và
quý phụ huynh thì việc giúp
các em học sinh càng trở nên ý

nghĩa hơn. Ngay khi biết gia
cảnh các em, anh cố gắng tìm
mua các nhu yếu phẩm cần
thiết như gạo, thịt, rau, nước
tương, nước mắm, cá hộp…
để kịp thời gửi đến gia đình
các em trong mùa dịch khó
khăn nhằm chia sẻ với gia
đình các em. Trong vai chú
Cuội, anh mang lồng đèn, quà
và bánh đến trao tận nhà cho
các em học sinh. Khi thấy chú
Cuội, các em nhanh chóng
nhận ra là thầy Phúc tổng phụ
trách. Người tổng phụ trách
xung kích, hết lòng chăm lo
giáo dục đội viên, giúp cho
phong trào Đoàn Đội đạt
nhiều thành tích cao, tích cực
hỗ trợ và tham gia công tác
phòng, chống dịch Covid-19
của địa phương xứng đáng là
một tấm gương điển hình tiêu
biểu.
Song Quân
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Lãnh đạo quận 11 thăm, chúc mừng Hội Chữ Thập đỏ quận nhân kỷ niệm ngày truyền thống

V

ừa qua, đoàn lãnh đạo
UBND Quận 11 do đồng
chí Phó Chủ tịch UBND Quận
11 Nguyễn Trần Bình làm
trưởng đoàn đã đến thăm, chúc
mừng cán bộ, nhân viên Hội
Chữ Thập đỏ quận nhân Kỷ
niệm 75 năm Ngày thành lập
Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam
(23/11/1946 - 23/11/2021).
Thay mặt lãnh đạo quận, Phó
Chủ tịch UBND quận Nguyễn
Trần Bình chúc mừng cán bộ,
nhân viên Hội Chữ Thập đỏ
quận nhân kỷ niệm ngày
truyền thống của hội, đồng
thời ghi nhận, đánh giá cao
những kết quả mà các cấp Hội
quận và phường đã đạt được
trong thời gian qua, đặc biệt là
kết quả thực hiện cuộc vận
động "Mỗi tổ chức, mỗi cá

Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Nguyễn Trần Bình cùng đoàn công tác
thăm, chúc mừng Hội chữ thập đỏ Quận 11

nhân gắn với một địa chỉ nhân
đạo" đã góp phần tích cực vào
việc thực hiện các chính sách
an sinh xã hội và nhiệm vụ phát
triển kinh tế- xã hội của địa
phương. Đồng chí Nguyễn

Trần Bình bày tỏ mong muốn
trong thời gian tới, cán bộ, hội
viên, tình nguyện viên, thanh
thiếu niên chữ thập đỏ toàn
quận tiếp tục phát huy vai trò,

trách nhiệm của mình để làm
tốt công tác xã hội hóa các
phong trào, các cuộc vận động
nhân đạo từ thiện, với phương
châm "Người người làm việc
thiện, nhà nhà làm việc thiện,
ngành ngành làm việc thiện",
qua đó giúp các đối tượng có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
vươn lên trong cuộc sống. Chủ
tịch Hội chữ thập đỏ Quận 11
Phan Thanh Đoàn cảm ơn
những tình cảm, sự quan tâm
của lãnh đạo quận đối với
công tác hội, đồng thời xin
hứa sẽ quyết tâm cùng với tổ
chức hội hoàn thành tốt các
nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao,
góp phần vào thành tích chung
của quận nhà trong thời gian
tới.
Mỹ Hạnh

Tuyên dương gương điển hình Hoa việc thiện “vì mọi người, ở mọi nơi”

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Thị Mai Trang trao giấy tuyên dương
các tập thể và cá nhân tích cực trong công tác phòng dịch Covid-19 và công tác Hội năm 2021

S

áng 19/11, Hội chữ thập đỏ Quận 11
đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm
Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt
Nam (23/11/1946-23/11/2021) đồng
thời tuyên dương các gương điển hình
“Hoa việc thiện” tiêu biểu năm 2021 và
các cá nhân tích cực tham gia công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19 và có
nhiều đóng góp công sức cho công tác
Hội và phong trào Chữ thập đỏ địa
phương. Tham dự có đồng chí: Nguyễn
Thị Mai Trang, Ủy viên Ban Thường vụ
Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy;
Phan Thanh Đoàn, Chủ tịch Hội chữ thập
đỏ Quận 11.
Phát biểu ôn truyền thống, Chủ tịch Hội
Chữ thập đỏ Quận 11 Phan Thanh Đoàn
khẳng định 75 năm qua, Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam không ngừng lớn mạnh giữ

vững vai trò của Hội đối với hoạt động
nhân đạo, Hội đã xác định rõ việc tuyên
truyền các giá trị nhân đạo là ưu tiên hàng
đầu nhằm phát triển hoạt động Hội, vận
động xây dựng quỹ cho hoạt động Chữ
thập đỏ và xây dựng tổ chức hội từng
bước phát triển và vững mạnh.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Trưởng Ban
Dân vận Quận ủy Nguyễn Thị Mai Trang
đánh giá cao nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ
Quận 11, lực lượng cán bộ, hội viên, tình
nguyện viên Chữ thập đỏ với mục tiêu
hướng về cộng đồng, sát cánh cùng nhân
dân, những người có hoàn cảnh yếu thế
trong xã hội bằng tấm lòng nhân ái, với
tinh thần “Vì mọi người, ở mọi nơi” nổi
bật trong công tác tham gia phòng chống
dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, các
phong trào lớn của hội cũng được triển

khai linh hoạt, phù hợp trong bối cảnh
dịch bệnh, với nhiều mô hình hay và cách
làm hiệu quả, thiết thực. Đồng chí đề nghị
Hội chữ thập đỏ Quận 11 tiếp tục nỗ lực
không ngừng phấn đấu vươn lên, thực
hiện xuyên suốt hoạt động chức năng của
Hội, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ được giao nhằm phục vụ nhân dân
ngày càng hoàn thiện, góp phần vào thành
tích chung của quận nhà và thành phố
trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
Dịp này, Hội chữ thập đỏ Quận cũng đã
trao giấy khen cho 23 cá nhân là gương
điển hình “Hoa việc thiện” tiêu biểu năm
2021 và 22 cá nhân tích cực trong công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19 góp
công sức cho công tác Hội và phong trào
Chữ thập đỏ địa phương năm 2021.
Đức Phạm
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Đồng chí Trần Thị Phi Yến tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN Quận 11

Hội LHPN Quận 11 nhận cờ thi đua và biểu trưng kết nối hỗ trợ
chăm sóc 16 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại Quận 11
do Hội LHPN TPHCM trao tặng.

V

ừa qua, Hội LHPN Quận
11 đã tổ chức Đại hội Đại
biểu Phụ nữ quận lần thứ XII,
nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình
thức trực tiếp kết hợp
livestream trực tiếp trên
Fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ
Quận 11 - TPHCM. Đến tham
dự có các đồng chí: Lâm Thị
Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch
Thường trực Hội LHPN
Thành phố; Trương Quốc
Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11;
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí
thư Thường trực Quận ủy;
Trần Phi Long, Phó Bí thư
Quận ủy, Chủ tịch UBND
Quận 11.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí
Lâm Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ
tịch Thường trực Hội LHPN
Thành phố đánh giá cao những
kết quả mà Hội LHPN Quận
11 đạt được trong nhiệm kỳ
qua cũng như về cơ bản đồng
tình với 10 chỉ tiêu, 2 phong
trào, 01 Cuộc vận động, 01

khâu đột phá, 03 nhiệm vụ
trọng tâm nhằm xây dựng Hội
vững mạnh. Đồng thời, đề nghị
tiếp tục chủ động nắm bắt tư
tưởng, nguyện vọng của cán
bộ, hội viên, phụ nữ toàn quận;
tăng cường tuyên truyền nâng
cao nhận thức, phát huy tính tự
giác và tích cực học tập về mọi
mặt; chú trọng hỗ trợ phụ nữ
vun đắp giá trị tốt đẹp của gia
đình hạnh phúc; có giải pháp
cụ thể kịp thời chăm lo bảo vệ
quyền và lợi ích chính đáng
của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt
là trẻ có hoàn cảnh mồ côi do
dịch bệnh Covid-19. Với
những phương hướng mục tiêu
đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng
chí Lâm Thị Ngọc Hoa hy
vọng và tin tưởng rằng với sự
quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy
Đảng, sự hỗ trợ của chính
quyền và sự phối hợp của các
đoàn thể chính trị - xã hội,
phong trào phụ nữ và hoạt
động Hội của Hội Liên hiệp

Phụ nữ Quận 11 nhiệm kỳ
2021 - 2026 sẽ ngày càng đạt
được nhiều thành tích cao hơn,
góp phần cùng Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân quận thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ quận lần thứ 12
với mục tiêu xây dựng Quận 11
phát triển nhanh, bền vững.
Đồng chí Nguyễn Tăng Minh,
Phó Bí thư Thường trực Quận
ủy Quận 11 nhấn mạnh, “Hội
Liên hiệp Phụ nữ Quận cần
tiếp tục thấm nhuần và quán
triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo
triển khai và thực hiện chủ
trương, nghị quyết của Đảng
bộ Quận, trên cơ sở 15 chỉ tiêu,
4 chương trình trọng điểm
trong nhiệm kỳ 12 của Đảng bộ
Quận 11. Cấp Hội cần cụ thể
hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
quận thành chương trình phù
hợp với nhiệm vụ, chức năng
công tác hội gắn với nhiệm vụ
trong tâm của tổ chức Hội, phát
huy vị trí, vai trò của tổ chức
Hội, thực hiện tốt chức năng
chăm lo, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ
em. Song song đó, cần tiếp tục
tăng cường công tác tuyên
truyền giáo dục chính trị tư
tưởng, vận động, thuyết phục
các giới phụ nữ thực hiện tốt
đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; tiếp tục đẩy
mạnh việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức và phong
cách Hồ Chí Minh, đồng thời
chăm lo bảo vệ các phẩm chất,
giá trị tốt đẹp, quyền và lợi ích
chính đáng của phụ nữ; thường
xuyên tổ chức giới thiệu, tuyên
dương gương người tốt việc

tốt, điển hình tiên tiến, nhân
rộng các mô hình hay, cách
làm hiệu quả của tổ chức hội.
Chú trọng nâng cao trình độ,
năng lực của người phụ nữ,
nhất là đối với nữ thanh niên,
phụ nữ dân tộc; đẩy mạnh thực
hiện Luật bình đẳng giới. Hội
cần tiếp tục tổ chức và nâng
cao chất lượng các phong trào
thi đua, các cuộc vận động để
thu hút đông đảo giới nữ tham
gia, đóng góp xây dựng, bảo
vệ Tổ quốc cũng như chủ động
giải quyết những vấn đề của
chính phụ nữ ngay từ cơ sở”.
Dịp này, tập thể Hội LHPN
Quận 11 đã vinh dự đón nhận
cờ thi đua do Hội LHPN
TPHCM trao tặng cho đơn vị
có nhiều đóng góp tích cực
trong phong trào phụ nữ và
hoạt động hội. Đồng thời, Hội
LHPN TPHCM cũng trao
biểu trưng kết nối hỗ trợ chăm
sóc 16 trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn do dịch Covid-19 tại
Quận 11.
Đại hội đã bầu 31 đại biểu vào
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp
phụ nữ Quận 11 nhiệm kỳ
2021-2026. Tại phiên họp thứ
nhất, Ban Chấp hành mới đã
bầu 9 đồng chí vào Ban
Thường vụ, đồng chí Trần Thị
Phi Yến được tín nhiệm tái đắc
cử chức vụ Chủ tịch Hội, 2
đồng chí được bầu giữ chức vụ
Phó Chủ tịch Hội là đồng chí
Vũ Thị Châu và đồng chí
Nguyễn Thị Thanh Thủy. Đại
hội đã bầu 9 đại biểu chính
thức và 2 đại biểu dự khuyết
tham dự Đại hội đại biểu phụ
nữ Thành phố lần thứ XI,
nhiệm kỳ 2021-2026.
Mỹ Hạnh

Lãnh đạo Hội LHPN Thành phố, lãnh đạo Quận 11 tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội LHPN Quận 11 nhiệm kỳ 2021-2026.

PHỤ NỮ QUẬN 11 PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “ANH HÙNG, BẤT KHUẤT, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG”

27

CHUYÊN TRANG: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TPHCM NHIỆM KỲ 2020-2025

Hội liên hiệp phụ nữ Quận 11 đồng hành cùng trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19

Hội LHPN Quận 11 và mạnh thường quân trao học bổng hỗ trợ
cho các trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại Quận 11

T

hiết thực chào mừng thành công Đại
hội Đại biểu Phụ nữ Quận 11 lần thứ
XII nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện Nghị
quyết Đại hội Phụ nữ quận nhiệm kỳ
2021-2026 về chăm lo cho trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em
mồ côi ba hoặc mẹ do dịch bệnh Covid19, vừa qua, Hội LHPN Quận 11 đã phối
hợp với cấp hội cơ sở tổ chức Lễ trao học
bổng trợ cấp cho các em học sinh mồ côi
do dịch bệnh Covid-19.

Theo Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 Trần
Phi Yến cho biết, “Thông qua chương
trình, Quận hội mong muốn tạo được sự
lan tỏa trong cộng đồng, chung tay góp
phần đào tạo nguồn lực trẻ, ươm mầm
xanh hy vọng, góp phần san sẻ yêu
thương, khắc phục hậu quả sau đại địch.
Trước thềm Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quận
và Thành phố, Quận hội và các cấp hội cơ
sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực
thực chăm lo phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng

bởi dịch bệnh Covid-19 như trao học
bổng Nguyễn Thị Minh Khai, tặng máy
tính bảng tiếp sức em đến trường, trao học
bổng một lần và học bổng dài hạn cho các
em học sinh đặc biệt khó khăn, trao tặng
xe đạp đi học… Đợt này, có 8 trẻ được
nhận hỗ trợ từ Hội bảo vệ quyền trẻ em
TPHCM (4 em nhận học bổng 1 lần, 3 em
nhận học bổng dài hạn, 1 em nhận xe đạp
theo nhu cầu). Thời gian tới, Quận hội sẽ
tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn
thể, kết nối các vị mạnh thường quân
nhằm mục tiêu chăm lo thêm cho những
học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
nhưng chưa được trao trong đợt này”.
Đại diện các vị mạnh thường quân cho
biết, “Chúng tôi cảm ơn Hội LHPN Quận
11 đã làm cầu nối để chúng tôi được trao
gửi yêu thương, san sẻ khó khăn đến với
các em học sinh mô côi do dịch bệnh
Covid-19. Không gì có thể bù đắp những
mất mát của các em, nhưng đây là tấm
lòng yêu thương, tạo nguồn lực về vật
chất lẫn tinh thần, giúp các em học sinh
nghèo hiếu học vượt qua nỗi mất mát to
lớn để tiếp tục hành trình tìm con chữ. Để
các em thấy rằng, trong hành trình trưởng
thành của các em không hề đơn độc mà
còn có sự quan tâm của gia đình, bạn bè,
các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể
địa phương, các nhà hảo tâm đồng hành
tiếp sức cho các em vào đời.” Mỹ Hạnh

GỬI THƯ TRI ÂN CÁN BỘ CÁC THỜI KỲ ĐÃ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO HOẠT ĐỘNG HỘI

V

ừa qua, lãnh đạo Hội
LHPN Quận 11 đã tổ
chức các đoàn đến thăm các dì,
các chị nguyên là lãnh đạo hội
qua các thời kỳ nhằm báo công
Đại hội Đại biểu Hội LHPN
Quận 11 nhiệm kỳ 2021-2026
đã thành công tốt đẹp, báo cáo
tình hình hoạt động hội ngày
càng sôi nổi, với nhiều hoạt
động phong phú và đa dạng đã
từng bước xây dựng tổ chức
hội ngày càng vững mạnh. Tại
mỗi nơi đến thăm, các đồng
Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 Trần Thị Phi Yến
Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 Trần Thị Phi Yến
chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch
trao thư tri ân cho bà Nguyễn Thị Phi Vân,
trao thư tri ân cho bà Hùuỳnh Thị Mai,
Hội LHPN Quận 11 đã gửi lời
nguyên Chủ tịch HLHPN Quận các nhiệm kỳ
nguyên Chủ tịch HLHPN Quận các nhiệm kỳ
chúc sức khỏe đến các dì, các
1987-1990
1992-1996, 1996-2001, 2001-2006
chị, gửi thư tri ân và tặng quà
các Thường trực hội các thời
kỳ vì những đóng góp tích cực
cho tổ chức hội được hoạt
động vững mạnh cho đến ngày
hôm nay. Vui mừng và phấn
khởi trước thành công của Đại
hội nhiệm kỳ 2021-2026,
Thường trực Quận hội các thời
kỳ bày tỏ sự tin tưởng rằng với
sức trẻ, nhiệt huyết, tính năng
động, sáng tạo của chị em hội
viên phụ nữ sẽ mở ra một
tương lai mới cho Hội LHPN
Quận 11, hòa nhịp cùng sự Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 Nguyễn Thị Thanh Thủy
trao thư tri ân cho bà Trần Thị Cúc,
trao thư tri ân cho bà Đàm Thu Ánh,
phát triển chung của quận nhà
nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận các nhiệm kỳ
nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận các nhiệm kỳ
và TPHCM trong những năm
1992-1996, 1996-2001, 2001-2006
2006-2011, 2011-2016
tiếp theo.
Song Quân

NHÂN DÂN QUẬN 11 CHẤP HÀNH NGHIÊM, THỰC HIỆN TỐT NGHỊ QUYẾT 128/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2021
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19"
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V

Phường 2:

Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Tăng Phước Lộc trao quà
cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo bị nhiễm Covid-19
trên địa bàn Phường 2, Quận 11.

ừa qua, Ban công tác Mặt
trận Khu phố 3, Phường
6, Quận 11 tổ chức ngày hội
Đại đoàn kết dân tộc năm
2021. Đến dự có Phó Bí thư
Quận ủy, Chủ tịch UBND
Quận 11 Trần Phi Long. Năm
2021, tình hình dịch Covid-19
phức tạp đã làm ảnh hưởng
không nhỏ đến đời sống lao
động và sản xuất, phát triển
kinh tế của địa phương, nhưng
Nhân dân trong Khu phố 3 đã
đoàn kết tích cực giúp nhau
giảm nghèo bền vững, nâng
cao đời sống, chăm lo y tế, an
sinh...

Thành phố Hồ Chí Minh trao
41 phần quà với mỗi phần quà
trị giá 2.000.000 đồng đến
đồng bào dân tộc thiểu số
thuộc diện hộ nghèo bị nhiễm
Covid-19 trên địa bàn
phường. Phó Trưởng Ban Dân
tộc TPHCM Tăng Phước Lộc
bày tỏ, “Phần quà tuy nhỏ
nhưng là tấm lòng của các
đồng chí lãnh đạo Thành phố,
quận, phường nhằm động viên
các hộ gia đình nỗ lực ổn định
cuộc sống, đồng thuận và thực
hiện nghiêm túc các biện pháp
phòng chống dịch để chung
tay cùng cộng đồng đẩy lùi
dịch bệnh”.
S.Quân

Phường 15

Phường 6

V

ừa qua, Ban Dân tộc
TPHCM phối hợp Ủy ban
nhân dân Quận 11 tổ chức buổi
trao quà của Ủy ban Dân tộc hỗ
trợ đồng bào dân tộc thiểu số
thuộc diện hộ nghèo bị nhiễm
Covid-19 trên địa bàn Phường
2. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ
đạo của Quận ủy, UBND
Q u ậ n , Đ ả n g ủ y, U B N D
Phường 2 đã nhanh chóng triển
khai các giải pháp phòng
chống dịch, các quy trình từ
khâu xử lý khi phát hiện F0,
chăm sóc, điều trị, tổ chức tiêm
vaccine cho đến chăm lo an
sinh xã hội, đảm bảo giãn cách
xã hội. Đợt này, Ban Dân tộc

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần
Phi Long đánh giá cao nỗ lực
của địa phương trong công tác
phòng chống dịch. Đồng chí
cũng bày tỏ niềm xúc động khi
có những đảng viên, cán bộ,
lực lượng tuyến đầu và nhân
dân đã mất do Covid-19. Đồng
chí mong muốn thời gian tới,
Phường 6 tiếp tục phát huy tinh
thần đoàn kết, chung sức đồng
lòng, tất cả vì mục tiêu bảo vệ
sức khỏe cho người dân và
cộng động, sớm phục hồi kinh
tế, tiếp tục chăm lo và ổn định
đời sống an sinh xã hội cho
nhân dân.
MH

V

ừa qua, Ban công tác Mặt
trận Khu phố 3, Phường
15, Quận 11 tổ chức ngày hội
Đại đoàn kết dân tộc năm
2021. Đến dự có Bí thư Quận
ủy Quận 11 Trương Quốc Lâm.
Dịp này, đồng chí Trương
Quốc Lâm đã trao tặng quà đến
các cá nhân tiêu biểu, tích cực
có nhiều đóng góp trong phong
trào phòng chống dịch của địa
phương. Ngày hội đại đoàn kết

toàn dân tộc là dịp để ôn lại
truyền thống tương thân
tương ái, tinh thần đoàn kết,
gắn bó, xây dựng Khu phố,
cộng đồng dân cư ngày càng
ổn định và phát triển, hăng say
lao động sản xuất đồng thời
cùng nhắc nhở nhau chấp
hành tốt các biện pháp phòng
chống dịch, góp phần củng cố
lòng tin của nhân dân với
Đảng, Nhà nước. Đức Phạm

Phường 16

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành
Hội Người cao tuổi phường, nhiệm kỳ 2021-2026

S

áng 10/12, Phường 16 đã tổ
chức Đại hội Đại biểu
Người cao tuổi phường 16 lần
thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tham dự đại hội có Trưởng
ban Ban đại điện Hội người
cao tuổi Quận 11 Châu Văn
Hai và Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy Ngô Thị Hải Yến. Với

tinh thần làm việc nghiêm túc,
Đại hội đại biểu Hội Người
cao tuổi thị trấn p16 lần thứ
VIII đã bầu ra Ban Chấp hành
khóa mới gồm 11 bà Thạch
Quế Anh tiếp tục được tín
nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch
Hội Người cao tuổi, nhiệm kỳ
2021-2026.
Đức Phạm

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành
Hội Chữ thập đỏ phường, nhiệm kỳ 2021-2026

C

hiều 10/12, Hội chữ thập
đỏ phường 16 đã tổ chức
Đại hội Đại biểu phường lần
thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Dự đại hội có các đồng chí
Phan Thanh Đoàn, Chủ tịch
Hội chữ thập đỏ Quận 11; Ngô
Thị Hải Yến, Phó bí thư
Thường trực Đảng ủy phường.
Đại hội đã hiệp thương bầu
Ban chấp hành Hội Chữ thập
đỏ phường 16 khóa IX, nhiệm

kỳ 2021-2026 gồm 11 đồng
chí, bầu đoàn đại biểu đi dự
Đại hội Hội Chữ thập đỏ quận.
Đồng chí Diệp Thành Kiệt
tiếp tục được tín nhiệm bầu
giữ chức Chủ tịch Hội Chữ
thập đỏ phường, nhiệm kỳ
2021-2026, Phó Chủ tịch Hội
là đồng chí Nguyễn Lê Quyền,
Ủy viên là đồng chí Phan
Minh Tâm.
Đức Phạm
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HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 09/11/2021

N

gày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (gọi tắt là Ngày pháp luật Việt Nam).
Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức
nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo
dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi
người trong xã hội...Từ đó hoàn thiện hơn
hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện,
nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.
I. SỰ RA ĐỜI CỦA NGÀY PHÁP LUẬT
VIỆT NAM
Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện hệ
thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống
trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực
hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với
nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày
Pháp luật Việt Nam là một trong những
hình thức, biện pháp triển khai cụ thể nhằm
đáp ứng yêu cầu đó.
Ngày 20/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội
khóa XIII đã thông qua Luật Phổ biến, giáo
dục pháp luật.

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã quy
định ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày
Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (Điều 8).
Cụ thể hóa nội dung này, Chính phủ đã ban
hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày
04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục
pháp luật, trong đó quy định cụ thể nội dung,
hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ
chức trong tổ chức triển khai thực hiện
Ngày Pháp luật Việt Nam.
II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA NGÀY
PHÁP LUẬT VIỆT NAM
1. Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật
Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hằng
năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề
cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong
Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức
thượng tôn pháp luật cho mọi người trong
xã hội. Với ý nghĩa đó, để hưởng ứng Ngày
Pháp luật Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa
phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm
vụ liên quan đến công tác xây dựng, hoàn
thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi
hành pháp luật, đồng thời mọi tổ chức, cá
nhân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp
phần đưa các quy định của pháp luật đi vào
cuộc sống.
2. Xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ
ứng xử phù hợp với pháp luật
Pháp luật của nước ta đảm bảo nguyên tắc
công bằng, minh bạch; ghi nhận, bảo đảm
quyền, lợi ích hợp pháp cho mỗi cá nhân và
hài hòa lợi ích trong xã hội. Qua việc tôn
vinh Hiến pháp, pháp luật, các hoạt động
hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam xây
dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi
ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật,
nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật của toàn
dân.
Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức
nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng
nhân cách, ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ
cương, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi
trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách
nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước,

xây dựng nếp sống văn hoá.
Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức
nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật,
tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tích
cực tham gia bảo vệ pháp luật; động viên
toàn xã hội thi hành pháp luật nghiêm minh.
3. Hướng tới xây dựng văn hóa pháp lý
trong toàn xã hội
Văn hóa pháp lý được thể hiện hàng ngày ở
tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước,
cá nhân và xã hội. Để hình thành văn hóa
pháp lý cần phải xây dựng lối sống theo
pháp luật. Ngày Pháp luật Việt Nam góp
phần xây dựng lối sống theo pháp luật, tạo
lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo
pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật
của mỗi người.
III. HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT
VIỆT NAM NĂM 2021
Năm 2021 là năm thứ 8 hưởng ứng Ngày
Pháp luật Việt Nam. Ngày Pháp luật Việt
Nam năm nay được tổ chức nhằm tiếp tục
lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và
pháp luật trong xã hội, góp phần nâng cao
chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các
nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa
phương; thiết thực chào mừng các sự kiện
lớn của đất nước, gắn liền với việc triển khai
thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày
20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục
thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cap ý
thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân
dân và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày
06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 80KL/TW.
Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm
nay là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu
rộng, làm cơ sở để triển khai thực hiện có
trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực
nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ,
ngành, địa phương, đóng góp thiết thực vào
thành quả chung của công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Châu Tuyết Nhung

LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020 VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

N

gày 13 tháng 11 năm 2020, Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua
Luật Cư trú năm 2020, gồm 7 chương với
38 điều và thay thế Luật Cư trú số
81/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung
một số điều theo Luật số 36/2013/QH13.
Luật Cư trú 2020 đã bãi bỏ toàn bộ các thủ
tục về: Cấp đổi Sổ hộ khẩu; Cấp lại Sổ hộ
khẩu; Cấp giấy chuyển hộ khẩu. Luật cũng
đã sửa đổi, bổ sung các thủ tục: Tách Sổ hộ
khẩu; Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ
hộ khẩu; Xác nhận việc trước đây đã đăng
ký thường trú…Bên cạnh đó, thời hạn giải
quyết đăng ký thường trú cho công dân
cũng đơn giản, rút ngắn cả về thủ tục và

thời gian. Nếu như hiện nay, thời gian
giải quyết đăng ký thường trú là 15
ngày thì theo Luật mới tối đa là 07
ngày.
Đáng chú ý, Luật Cư trú 2020 cũng đã
bỏ các quy định riêng về điều kiện
đăng ký thường trú tại thành phố trực
thuộc Trung ương (Điều 20); tức là,
không có quy định riêng về điều kiện
đăng ký thường trú tại thành phố trực
thuộc Trung ương; việc đăng ký
thường trú tại tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương là như nhau, không
có sự phân biệt và được áp dụng chung,
thống nhất trên toàn quốc. Đồng thời,
Luật mới cũng bổ sung một số trường
hợp xóa đăng ký thường trú, đó là:
Một là, vắng mặt liên tục tại nơi
thường trú từ 12 tháng trở lên mà
không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác
hoặc không khai báo tạm vắng, trừ
trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài
nhưng không phải để định cư hoặc
trường hợp đang chấp hành án phạt
tù…
Hai là, người đã đăng ký thường trú tại
chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết

định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc
tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện
theo quy định pháp luật…
Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021. Theo
đó, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được
sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác
nhận về cư trú theo quy định của Luật này đến
hết ngày 31/12/2022.
Để triển khai thi hành Luật Cư trú, Bộ trưởng
Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số
55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.
Thông tư này quy định về việc đăng ký thường
trú; đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú, khai báo
tạm vắng và xác nhận thông tin về cư trú; đăng
ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi đơn vị
đóng quân đối với người học tập, công tác, làm
việc trong Công an nhân dân; trách nhiệm quản
lý cư trú.
Thông tư số 55/2021/TT-BCA có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 01/7/2021 và thay thế Thông tư
số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ
trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều
của Luật Cư trú; Nghị định số 31/2014/NĐ-CP
ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Châu Tuyết Nhung

“CÁN BỘ LÀ CÁI GỐC CỦA MỌI CÔNG VIỆC” - CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
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Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM công bố các quyết định luân chuyển cán bộ

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN TPHCM và Quận ủy Quận 11
trao quyết định và hoa chúc mừng các đồng chí Trần Thị Phi Yến, Đoàn Thị Thanh Thủy

S

áng 15/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ
TPHCM đã phối hợp với Quận ủy
Quận 11 tổ chức lễ trao quyết định cán bộ
cho các đồng chí Trần Thị Phi Yến, Đoàn
Thị Thanh Thủy. Tham dự có các đồng
chí: Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành
ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
TPHCM; Trương Quốc Lâm, Bí thư
Quận ủy Quận 11; Nguyễn Tăng Minh,
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận
11; Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy,
Chủ tịch UBND Quận 11.
Theo đó, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp
phụ nữ TPHCM công bố quyết định về
việc luân chuyển đồng chí Đoàn Thị
Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ
Hội LHPN TP, Trưởng Ban Gia đình - Xã
hội Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM về
công tác tại Quận 11 từ ngày 15 tháng 12
năm 2021. Ban Tổ chức Quận ủy cũng đã
thông qua Quyết định của Ban Thường
vụ Quận ủy về tiếp nhận và điều động
đồng chí Đoàn Thị Thanh Thủy, Ủy viên
Ban Thường vụ, Trưởng ban Gia đình –
Xã hội Hội Liên hiệp Phụ nữ TP đến nhận
công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận
11 kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.
Trưởng Ban Tổ chức Huỳnh Kim Tuấn
đã thông qua Quyết định của Ban
Thường vụ Quận ủy về điều động cán bộ
đối với đồng chí Trần Thị Phi Yến, Quận
ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
Quận 11 đến nhận công tác tại Hội Liên
hiệp Phụ nữ TP kể từ ngày 15 tháng 12
năm 2021. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ
nữ TP đã công bố quyết định tiếp nhận và
phân công đồng chí Trần Thị Phi Yến,
Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp
Phụ nữ Quận 11 về công tác tại Hội Liên
hiệp Phụ nữ TP giữ nhiệm vụ Trưởng ban
Gia đình - Xã hội từ ngày 15/12/2021.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thành ủy viên,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM
Nguyễn Trần Phượng Trân chúc mừng
các đồng chí Đoàn Thị Thanh Thủy, Trần
Thị Phi Yến nhận nhiệm vụ mới. Đồng
thời, bày tỏ mong muốn các đồng chí
nhanh chóng tiếp cận công việc mới, hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Cùng ngày, Hội LHPN Quận 11 đã tổ
chức Hội nghị Ban chấp hành, kỳ họp lần
thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị bầu bổ sung nhân sự Ủy viên

Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ,
chức vụ Chủ tịch Hội LHPN Quận 11
nhiệm kỳ 2021 - 2026 do đồng chí Trần
Thị Phi Yến, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 nhận nhiệm vụ
mới tại Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.
Kết quả đồng chí Đoàn Thị Thanh Thủy nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng
Ban Gia đình - Xã hội Hội LHPN Thành
phố đã trúng cử vào Ủy viên Ban Chấp
hành, Ủy viên Ban Thường vụ chức danh
Chủ tịch Hội LHPN quận 11 nhiệm kỳ
2021-2026.
Mỹ Hạnh

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng
Tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 Đoàn Thị Thanh Thủy.
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Trao quyết định Trưởng phòng Nội vụ Quận 11 và Phó Chủ tịch UBND Phường 13 Quận 11

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm,
và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long
trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Đặng Thị Kim Hoa

V

ừa qua, UBND Quận 11
đã tổ chức lễ trao quyết
định cán bộ cho các đồng chí
Đặng Thị Kim Hoa, Lê Thị
Ngọc Ngà. Tham dự có các
đồng chí: Trương Quốc Lâm,
Bí thư Quận ủy Quận 11; Trần
Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy,
Chủ tịch UBND Quận 11;
Nguyễn Trần Bình, Ủy viên
Ban Thường vụ Quận ủy, Phó
Chủ tịch UBND Quận 11;
Huỳnh Kim Tuấn, Ủy viên
Ban Thường vụ Quận ủy,
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
Quận 11; Trần Thúc Chương,
Quận ủy viên, Phó Chủ tịch
UBND Quận 11.
Theo đó, Chủ tịch UBND quận
đã trao quyết định về việc điều
động và bổ nhiệm đồng chí
Đặng Thị Kim Hoa, Bí thư
Đảng ủy Phường 16 giữ chức
vụ Trưởng phòng Nội vụ Quận

11 kể từ ngày 22/10/2021 với
thời gian giữ chức vụ là 05
năm. Đồng thời, Chủ tịch
UBND quận đã trao quyết định
về việc bổ nhiệm bà Lê Thị
Ngọc Ngà, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phường 13 giữ chức vụ Phó
Chủ tịch UBND Phường 13 kể
từ ngày 11/10/2021 với thời
hạn giữ chức vụ là 05 năm.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ
tịch UBND Quận 11 Trần Phi
Long chúc mừng các đồng chí
được phân công nhiệm vụ mới.
Đồng thời, mong muốn các
đồng chí tiếp tục phát huy sở
trường công tác, nỗ lực, cố
gắng, đoàn kết, hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Đối với
đồng chí Đặng Thị Kim Hoa,
với kinh nghiệm chuyên môn
vững vàng từ vai trò chuyên
viên Ban Tổ chức Quận ủy,

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm,
và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long
trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Lê Thị Ngọc Ngà

kinh qua nhiều vị trí công tác
như Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy Phường 5, Bí thư
Đảng ủy Phường 16 đã có
nhiều kinh nghiệm thực tiễn ở
cơ sở, Chủ tịch UBND Quận
11 bày tỏ sự tin tưởng đồng chí
Đặng Thị Kim Hoa sẽ phát huy
tốt vai trò tham mưu cho lãnh
đạo quận trong công tác cán
bộ, công tác thi đua khen
thưởng… Đối với đồng chí Lê
Thị Ngọc Ngà, xuất thân từ
thành phần công nhân, đồng
chí đã không ngừng nỗ lực
phấn đấu, đến nay được lãnh
đạo quận tin tưởng giao trọng
trách là lãnh đạo ở cấp cơ sở,
đồng chí Trần Phi Long cho
biết lãnh đạo quận luôn ghi
nhận những nỗ lực của cán bộ
ở cơ sở, với thuận lợi là người
được cơ sở tín nhiệm đề bạt,
lãnh đạo quận tin tưởng đồng

chí Lê Thị Ngọc Ngà sẽ tiếp
tục nỗ lực, rèn luyện và phát
huy sức sáng tạo trong vai trò
mới của mình, góp phần vào
thành tích chung của địa
phương và quận nhà trong thời
gian tới.
Tân Trưởng phòng Nội vụ
Quận 11 Đặng Thị Kim Hoa
cho biết, trân trọng sự tin
tưởng, tạo điều kiện của lãnh
đạo quận để bản thân được
nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí
cảm ơn sự đồng hành, phối
hợp của các đồng chí trong
Ban Thường vụ Đảng ủy
Phường 16 để đồng chí hoàn
thành tốt nhiệm vụ trong thời
gian vừa qua, đồng thời thể
hiện quyết tâm sẽ đoàn kết,
nhất trí cùng lãnh đạo và công
chức phòng Nội vụ tham mưu
tốt cho lãnh đạo quận trong
các công tác được phân công.

Quận ủy Quận 11: Trao quyết định Bí thư Đảng ủy Phường 16 cho đồng chí Trần Thụy Hồng Loan

S

áng 2/11, Quận ủy Quận 11
đã tổ chức Lễ trao quyết
định bổ nhiệm cán bộ. Tham
dự có các đồng chí: Trương
Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy;
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí
thư Thường trực Quận ủy;
Trần Phi Long, Phó Bí thư
Quận ủy, Chủ tịch UBND
Quận 11.
Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ
chức Huỳnh Kim Tuấn đã
thông qua quyết định của Ban
Thường vụ Quận ủy chỉ định
đồng chí Trần Thụy Hồng
Loan, Quận ủy viên, Phó
Trưởng Ban Thường trực Ban
Tổ chức Quận ủy tham gia Ban
Chấp hành, Ban Thường vụ và
giữ chức Bí thư Đảng ủy
Phường 16 nhiệm kỳ 20202025.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí
thư Quận ủy Trương Quốc
Lâm chúc mừng đồng chí Trần

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm,
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh
và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long
trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Trần Thụy Hồng Loan

Thụy Hồng Loan nhận nhiệm
vụ mới, đánh giá cao quá trình
công tác của đồng chí Trần
Thụy Hồng Loan trong thời
gian qua và bày tỏ sự tin tưởng

với kinh nghiệm chuyên môn
vững vàng, đồng chí sẽ hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ ở cơ
sở, phát huy tinh thần đoàn kết,
thống nhất để hoàn thành thắng

lợi các nhiệm vụ, trước mắt là
công tác chống dịch, đồng
thời lãnh đạo, chỉ đạo địa
phương phục hồi kinh tế, từng
bước ổn định và phát triển.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân
Bí thư Đảng ủy Phường 16
Trần Thụy Hồng Loan cảm ơn
lãnh đạo Quận ủy – UBND
Quận 11 đã quan tâm, tạo điều
kiện và tin tưởng bổ nhiệm
công tác mới. Với vai trò là
người đứng đầu cấp ủy đảng ở
cơ sở, đồng chí sẽ không
ngừng học hỏi, nhanh chóng
bắt nhịp công việc, đoàn kết
nhất trí cùng Đảng ủy –
UBND phường lãnh chỉ đạo
các công tác trọng tâm, trọng
điểm, phấn đấu hoàn thành tốt
mọi công việc của địa phương,
đóng góp vào thành tích
chung của quận nhà.
MH
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Trao quyết định Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm phát biểu giao nhiệm vụ.

S

áng 6/12, Quận ủy Quận 11 đã tổ
chức Lễ trao quyết định cho các
đồng chí Huỳnh Quang Vũ, Ngô Thị
Ngọc Trâm. Tham dự có các đồng chí:
Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Quận
11; Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư
Thường trực Quận ủy Quận 11; Trần Phi
Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch
UBND Quận 11.
Theo đó, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
Huỳnh Kim Tuấn đã công bố quyết định

của Ban Thường vụ Quận ủy về việc tiếp
nhận, điều động và bổ nhiệm đồng chí
Ngô Thị Ngọc Trâm, Quận ủy viên, Bí thư
Đảng ủy Phường 9 đến nhận nhiệm vụ và
giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tổ chức
Quận ủy kể từ ngày 1/12/2021; tiếp nhận,
điều động và bổ nhiệm đồng chí Huỳnh
Quang Vũ, Bí thư Đảng ủy Phường 6 đến
nhận nhiệm vụ và giữ chức Phó Trưởng
Ban Tuyên giáo Quận ủy kể từ ngày
1/12/2021.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Quận ủy
Quận 11 Trương Quốc Lâm mong muốn
các đồng chí nhận nhiệm vụ mới nhanh
chóng tiếp cận công việc, tham mưu tốt
cho Thường trực Quận ủy các nội dung
nhiệm vụ trong từng lĩnh vực được phân
công phụ trách. Đồng chí Trương Quốc
Lâm bày tỏ sự tin tưởng với kinh nghiệm
chuyên môn vững vàng ở cơ sở, các đồng
chí Huỳnh Quang Vũ, Ngô Thị Ngọc
Trâm sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
Ngô Thị Ngọc Trâm bày tỏ quyết tâm sẽ
nỗ lực, nghiên cứu sâu các văn bản để
tham mưu tốt cho Thường trực Quận ủy
trong công tác cán bộ, chủ động tham
mưu đề xuất những nội dung trọng tâm
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận
nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy
Huỳnh Quang Vũ cảm ơn sự quan tâm tạo
điều kiện của các đồng chí lãnh đạo giao
trọng trách mới. Đồng chí xin hứa sẽ tích
cực, đoàn kết nhất trí cùng tập thể cán bộ,
công chức Ban Tuyên giáo Quận ủy tham
mưu tốt cho các đồng chí lãnh đạo trong
công tác xây dựng Đảng, thông tin tuyên
truyền các chương trình đột phá, nhiệm
vụ trọng tâm…; nghiên cứu đổi mới
phương thức và nâng cao chất lượng công
tác tuyên giáo trong tình hình mới. MH

Các đồng chí lãnh đạo trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Huỳnh Quang Vũ và đồng chí Ngô Thị Ngọc Trâm.

34

“CÁN BỘ LÀ CÁI GỐC CỦA MỌI CÔNG VIỆC” - CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

CHUYÊN TRANG: THÔNG TIN NHÂN SỰ MỚI

Lễ trao quyết định Phó Trưởng phòng Nội vụ và Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận

Các đồng chí lãnh đạo trao quyết định và tặng hoa
cho Tân Phó Trưởng phòng Nội vụ Nguyễn Tấn Thanh Bình

C

hiều 21/12, UBND Quận 11 đã tổ
chức lễ trao quyết định cán bộ cho
các đồng chí Nguyễn Tấn Thanh Bình,
Đào Duy Phương. Tham dự có các đồng
chí: Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy,
Chủ tịch UBND Quận 11; Huỳnh Kim
Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng
ban Tổ chức Quận ủy.
Theo đó, Chủ tịch UBND Quận đã trao
các quyết định: tiếp nhận vào công chức
và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tấn Thanh
Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa
– Thể thao Quận 11 giữ chức vụ Phó
Trưởng phòng Nội vụ quận kể từ ngày 22
tháng 12 năm 2021 với thời hạn giữ chức
vụ là 5 năm; bổ nhiệm ông Đào Duy
Phương, Chuyên viên Phòng Quản lý đô
thị giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản

Các đồng chí lãnh đạo trao quyết định và tặng hoa
cho Tân Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Đào Duy Phương

lý đô thị kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2021
với thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND
Quận 11 Trần Phi Long chúc mừng các
đồng chí Nguyễn Tấn Thanh Bình, Đào
Duy Phương được phân công nhiệm vụ
mới và mong muốn các đồng chí tiếp tục
sẽ phát huy kinh nghiệm đúc kết từ cơ sở,
thực tiễn công tác, nhanh chóng nắm bắt
công việc, tiếp tục đoàn kết nhất trí cùng
lãnh đạo phòng tham mưu tốt cho lãnh
đạo quận trong các công tác, lĩnh vực
được phân công.
Tân Phó Trưởng phòng Nội vụ Nguyễn
Tấn Thanh Bình cảm ơn lãnh đạo Quận ủy
– UBND Quận tạo điều kiện giao nhiệm
vụ mới, đồng thời xin hứa sẽ đoàn kết
cùng lãnh đạo, công chức Phòng Nội vụ

để tiếp tục tham mưu tốt cho lãnh đạo
Quận trong các công tác được phân công.
Tân Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị
Đào Duy Phương cảm ơn sự quan tâm, tạo
điều kiện của lãnh đạo quận giao trọng
trách mới. Xác định đây là cơ hội và cũng
là những thử thách trong môi trường công
tác, nhất là nhiệm vụ Chỉnh trang và phát
triển đô thị là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm của cả Phòng Quản lý đô thị cần
tham mưu tốt cho lãnh đạo quận để thực
hiện những nhiệm vụ trọng tâm của địa
phương và là chương trình trọng điểm
phải thực hiện. Đồng chí Đào Duy
Phương thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục học
hỏi, nghiên cứu sâu trên lĩnh vực được
phân công để hoàn thành tốt nhất mọi
nhiệm vụ mà lãnh đạo quận giao phó. MH

Bà Trương Thị Tâm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dục Chuyên biệt 15/5

C

hiều 3/11, Quận 11 đã tổ
chức lễ trao quyết định
nhân sự cho bà Trương Thị
Tâm. Tham dự có các đồng
chí: Trần Phi Long, Phó Bí thư
Quận ủy, Chủ tịch UBND
Quận; Nguyễn Trần Bình, Ủy
viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Phó Chủ tịch UBND Quận;
Nguyễn Trọng Hiếu, Quận ủy
viên, Trưởng phòng Giáo dục
và Đào tạo; Đặng Thị Kim
Hoa, Quận ủy viên, Trưởng
phòng Nội vụ và BGH trường
Chuyên biệt 15/5.
Trưởng phòng Nội vụ Đặng
Thị Kim Hoa đã công bố quyết
định của Chủ tịch UBND
Quận về việc bổ nhiệm bà
Trương Thị Tâm, Giáo viên
Trường Giáo dục Chuyên biệt
15/5 giữ chức vụ Phó Hiệu
trưởng Trường Giáo dục
Chuyên biệt 15/5 kể từ ngày
01/12/2021 với thời gian giữ
chức vụ là 5 năm.
Phát biểu giao nhiệm vụ, ông
Trần Phi Long, Phó Bí thư
Quận ủy, Chủ tịch UBND
quận bày tỏ mong muốn trên
cương vị công tác mới bà
Trương Thị Tâm sẽ tiếp tục nỗ

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long
và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nguyễn Trọng Hiếu
trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Thị Tâm

lực, với chuyên môn vững
vàng, tiếp tục đoàn kết thống
nhất cùng tập thể đơn vị cống
hiến cho sự nghiệp giáo dục
quận nhà ngày càng phát triển.
Đặc biệt là công tác giáo dục
trẻ chuyên biệt là một công
việc hết sức khó khăn, đòi hỏi
sự kiên trì, nhẫn nại, lòng yêu
nghề, như một người cha
người mẹ thứ hai của các trẻ để
dìu dắt những đứa trẻ đặc biệt

ấy từng ngày, sớm hòa nhập
với xã hội. Ông cho biết thêm,
năm 2021 là một năm đầy khó
khăn do dịch bệnh Covid-19
làm ảnh hưởng đến mọi mặt
đời sống kinh tế - văn hóa – xã
hội của quận nhà, tuy nhiên,
lãnh đạo quận đã ưu tiên ngân
sách kết dư để có nguồn vốn
đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất
cho nhà trường nhằm tạo điều
kiện cho các thầy cô giáo, các

con được học tập trong một
môi trường, điều kiện cơ sở
vật chất tốt hơn trong năm học
mới. Lãnh đạo quận mong
muốn với việc quan tâm chăm
lo của quận, là sự động viên
khích lệ để nhà trường dành
hết thời gian, tâm sức để dạy
dỗ, chăm sóc các trẻ em
khuyết tật, tự kỷ… tất cả vì
mục tiêu giúp trẻ hòa nhập
cộng động.
Tân Phó Hiệu Trưởng Trường
Giáo dục chuyên biệt 15/5
Trương Thị Tâm bày tỏ cảm
ơn sự quan tâm, tạo điều kiện
của lãnh đạo quận giao trọng
trách mới, đồng thời bà xin
hứa sẽ đoàn kết, đồng lòng với
tập thể Ban giám hiệu, tập thể
sư phạm nhà trường để hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao,
bản thân sẽ tiếp tục nghiên cứu
các phương pháp mới, triển
khai có hiệu quả các phương
pháp giáo dục tích cực, giúp
cho các em nhỏ không may
mắn khiếm khuyết về rối loạn
phát triển có cơ hội học tập kỹ
năng, trưởng thành, hòa nhập
như bao trẻ em bình thường
khác.
Mỹ Hạnh

“CÁN BỘ LÀ CÁI GỐC CỦA MỌI CÔNG VIỆC” - CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
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Trao quyết định cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo năm 2021

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh
và Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long trao quyết định
và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tăng Thanh

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh
và Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long trao quyết định
và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa

C

hiều 02/11, UBND Quận
11 đã tổ chức Lễ công bố
và trao Quyết định Cán bộ
quản lý Ngành Giáo dục và
Đào tạo năm 2021. Tham dự
có các đồng chí: Nguyễn Tăng
Minh, Phó Bí thư Thường trực
Quận ủy; Trần Phi Long, Phó
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận; Nguyễn
Trần Bình, Ủy viên Ban
Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận;
Huỳnh Kim Tuấn, Ủy viên
Ban Thường vụ Quận ủy,
Trưởng ban tổ chức Quận ủy.
Phó Trưởng phòng Nội vụ

Quận 11 Nguyễn Thị Lý đã
thông qua các quyết định: điều
động và bổ nhiệm ông Nguyễn
Tăng Thanh, Phó Hiệu trưởng
Trường THCS Phú Thọ giữ
chức vụ Phó Hiệu trưởng
Trường THCS Nguyễn Huệ kể
từ ngày 01/11/2021; điều động
và bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh
Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường
THCS Nguyễn Huệ giữ chức
vụ Phó Hiệu trưởng Trường
THCS Lê Quý Đôn kể từ ngày
01/11/2021; điều động và bổ
nhiệm ông Nguyễn Trung
Nghĩa, Phó Hiệu trưởng
Trường THCS Lê Quý Đôn

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh
và Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long trao quyết định
và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Thanh Thúy

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh
và Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long trao quyết định
và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lý Triển Cẩm

giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng
Trường THCS Hậu Giang kể
từ ngày 01/11/2021; điều động
và bổ nhiệm ông Lý Triển
Cẩm, Phó Hiệu trưởng Trường
THCS Hậu Giang giữ chức vụ
Phó Hiệu trưởng Trường
THCS Phú Thọ kể từ ngày
01/11/2021.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ
tịch UBND Quận Trần Phi
Long mong muốn các đồng chí
nhận nhiệm vụ mới nhanh
chóng thích nghi với môi
trường công việc, tiếp tục đóng
góp cho ngành giáo dục quận
nhà ngày càng phát triển.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tân
Phó Hiệu trưởng Trường
THCS Hậu Giang Nguyễn
Trung Nghĩa cho biết, sẽ
nhanh chóng làm quen với
môi trường công tác mới,
đoàn kết thống nhất cùng tập
thể nhà trường hoàn thành tốt
nhiệm vụ năm học 2021-2022,
thích ứng linh hoạt trong môi
trường có dịch Covid-19 đảm
bảo nhiệm vụ năm học và an
toàn sức khỏe cho giáo viên và
học sinh nhà trường theo đúng
hướng dẫn của cơ quan
chuyên môn và của ngành.
MH
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