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hân kỷ niệm 45 năm Ngày Thành Nphố Sài Gòn – Gia Định chính thức 

mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(2/7/1976 – 2/7/2021), Bản tin Quận 11 

xin trân trọng giới thiệu Bộ Infographic 

Kỷ niệm 45 năm Thành phố mang tên 

Bác Hồ, nguồn infographic: Ban Tuyên 

giáo Thành ủy TPHCM cung cấp và một 

số ảnh tư liệu của Trung tâm Thông tin 

triển lãm Thành phố với chủ đề        

“Thành phố Hồ Chí Minh 45 năm     

mang tên Bác Hồ kính yêu”. 

45 năm qua (02/07/1976 - 02/07/2021), 

với bao thăng trầm, khó khăn thử thách, 

Thành phố Hồ Chí Minh đã kiên cường 

phát huy truyền thống hào hùng, vững 

vàng vượt qua bao trở ngại, giành được 

những thắng lợi to lớn, toàn diện, có ý 

nghĩa lịch sử, tạo nên nhiều đặc trưng 

mang thương hiệu đặc thù của Thành phố 

rực rỡ tên vàng. 

Diện mạo đô thị sau 45 năm Thành phố 

mang tên Bác ngày càng văn minh, hiện 

đại. Vượt qua 20 năm đầu (1976 – 1995) 

với những bước thăng trầm chất chồng 

khó khăn, Thành phố bước vào một thời 

kỳ phát triển một số lĩnh vực (1996 – 

2005) rồi sang giai đoạn phát triển 

nhanh, hiện đại hóa (từ 2006 đến nay), 

làm thay đổi diện mạo thành phố theo 

hướng ngày càng “to đẹp hơn”, hiện đại 

văn minh hơn.

Trích bài viết của PGS.TS Phan Xuân Biên,       

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương,            

Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Hình hài một Thành phố Hồ Chí Minh 

hiện đại gồm khu vực trung tâm hiện hữu 

cùng với Thành phố Thủ Đức và các khu 

đô thị Bắc, Tây, Nam gắn với chuỗi đô thị 

của vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, 

Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam… 

Với kết cấu hạ tầng đa chiều, xuyên tâm 

đang được hình thành. Có người tỏ bày 

với tôi, đầu óc họ nghĩ ra lắm thứ hay, 

nhưng chưa bao giờ nghĩ ra được ở vùng 

đầm lầy, sông rạch chi chít ở Nam Thành 

phố lại có thể xây lên được một Khu đô 

thị khang trang hiện đại mang dáng dấp 

đô thị ngoại quốc. Đúng vậy, Khu Đô thị 

Nam Sài Gòn có diện tích 3.000 ha với 

điểm nhấn là đô thị Phú Mỹ Hưng là khu 

đô thị mới kiểu mẫu của Thành phố Hồ 

Chí Minh và trên phạm vi toàn quốc, thu 

hút mọi người gần xa…

Bộ Infographic Kỷ niệm 45 năm Thành phố mang tên Bác Hồ.
Nguồn infographic: Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cung cấp

GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM THÀNH PHỐ 

VỚI CHỦ ĐỀ “THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 45 NĂM MANG TÊN BÁC HỒ KÍNH YÊU”

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV (tháng 10 năm 1986) - Đại hội 
đổi mới tư duy nhất là tư duy kinh tế, đổi mới phong cách làm việc, tổ chức, cán bộ và hành 
động theo quy luật. Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Đại hội 
Đảng bộ Thành phố lần thứ IV.
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(2/7/1976 - 2/7/2021)

Bộ Infographic Kỷ niệm 45 năm Thành phố mang tên Bác Hồ.
Nguồn infographic: Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cung cấp

Ngày 02 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa VI 
đã họp kỳ họp đầu tiên kiện toàn bộ máy Nhà 
nước Việt Nam thống nhất, Thành phố Sài 
Gòn – Định vinh dự được mang tên Thành 
phố Hồ Chí Minh, cùng cả nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội. * Bảng trích: Nghị quyết của 
Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam khóa VI, kỳ họp thứ Nhất về việc 
chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn – Gia 
Định là Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 
tháng 7 năm 1976.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống 
năng động, sáng tạo, hướng đến xây dựng 
Thành phố trở thành đô thị thông minh, có 
chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, 
nghĩa tình, xứng đáng là Thành phố mang 
tên Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Một góc Thành 
phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao.Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố giai đoạn 2020 -2030” với mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo trở 
thành ngành mũi nhọn thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững. Thực hiện: Ban Biên tập Bản tin Quận 11
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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 2016–2021 (Kỳ 2)

Mỹ Hạnh (Thực hiện theo TL. BTGQU)

Chi bộ Trường Mầm non Phường 2

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
Phường 3

Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 3, Tổ trưởng Tổ dân phố 32, Phường 3

Vương Bái Xuyên
Đảng viên Chi bộ Khu phố 3, Phường 6

Tạ Việt
Bí thư Chi bộ Khu phố 1, Phường 7

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

Thực hiện có hiệu quả các 
công trình học tập theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh của trường: Nhiều năm 
liền, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra 
lớp đạt 98,32%; có 3/3 đảng 
viên là giáo viên dạy giỏi cấp 
quận; tổ chức cho các cháu 
tham gia dự thi nét vẽ xanh cấp 
quận đạt thành tích 01 giải 
nhất, 01 giải nhì cá nhân và 
giải nhất tập thể, dự thi cấp 
thành phố đạt 01 giải nhất cá 
nhân và 01 giải nhất tập thể; tổ 
chức cho các cháu tham gia dự 

Thực hiện cuộc vận động 
“Tuổi trẻ Việt Nam học 

tập và làm theo lời Bác” gắn 
với nhiệm vụ chính trị của đơn 
vị với một số công trình, mô 
hình nổi bật như: (1) Công 
trình “Giúp bạn học tập” thông 
qua việc bán phiếu mua hàng, 
trao 40 suất học bổng cho 
thanh thiếu nhi học giỏi có 
hoàn cảnh khó khăn; (2) Công 
trình “Sửa chữa nhà tình bạn” 
với các hoạt động bán nón bảo 
hiểm, đồng hồ treo tường... để 
gây quỹ và đoàn viên, thanh 
niên trực tiếp đóng góp ngày 
công như đổ xà bần, sơn 
tường, sơn cửa... cho nhà của 
đoàn viên và thanh niên thi 
hành nghĩa vụ quân sự; (3) 
Phát động các công trình an 
sinh xã hội với chủ đề “Tình 
nguyện vì cuộc sống cộng 

Học tập tư tưởng của Bác 
về chăm lo đời sống 

nhân dân, vận dụng vào các 
hoạt động, phong trào của Hội 
Phụ nữ và tổ dân phố. Quan 
tâm tạo việc làm, xây dựng 
“Quỹ tiết kiệm” tại Chi hội 
giúp phụ nữ nghèo vay vốn 
không lãi suất để phát triển 
kinh tế gia đình, thoát nghèo 
bền vững; chị vận động tặng 
thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên, 
trẻ em nghèo khó khăn; vận 

ồng chí luôn là tấm Đgương đi đầu tham gia 
đóng góp xây dựng Đảng, xây 
chính quyền và tham gia các 
phong trào tại địa phương, đặc 
biệt, là các hoạt động xã hội từ 
thiện bằng những suất học 
bổng Nguyễn Thị Minh Khai, 
Hoa Nhân ái, Khuyến học; 
tặng quà, trợ cấp cho các cụ 
già neo đơn, hộ nghèo, hộ cận 

Luôn quan tâm đến công 
tác xây dựng chi bộ, tổ 

chức, triển khai đầy đủ, kịp 
thời nội dung chuyên đề “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” hàng năm; xây dựng cụ 
thể kế hoạch thực hiện phù 
hợp với đặc thù khu phố; 
nghiên cứu, đưa vào nội dung 
sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể 
và cơ quan, đơn vị về các tác 

thi Aerobic cấp thành phố đạt 
giải khuyến khích. Hàng năm, 
100% đảng viên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên; chi bộ được 
xếp loại hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ; trường đạt hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ liên 
tục 2 năm học 2018-2019 và 
2019-2020; Công đoàn trường 
đạt danh hiệu vững mạnh; Chi 
đoàn được xếp loại xuất sắc. 
Chi bộ đã được biểu dương cấp 
quận năm 2019, 2020 và hàng 
năm đều được biểu dương cấp 
cơ sở.

đồng”, hỗ trợ sửa chữa căn 
nhà, sửa chữa điện và trao thẻ 
bảo hiểm y tế cho các hộ khó 
khăn; mô hình “Quầy hàng 
miễn phí” với tiêu chí “Ai thừa 
đến ủng hộ, ai cần đến lấy”. 
Ngoài ra, còn tổ chức các đợt 
ra quân thu gom rác thải, tuyên 
truyền phân loại chất thải rắn, 
giữ gìn vệ sinh tại các quán ăn, 
chương trình “Đổi rác lấy 
quà”, vẽ tranh tường; thiết kế, 
tặng kính bảo hộ cho cán bộ, 
chiến sĩ công an, quân sự, trạm 
y tế, cán bộ, công chức phường 
và người dân; thiết kế bồn rửa 
tay khử khuẩn, phát khẩu trang 
miễn phí, hỗ trợ gạo, mì và nhu 
yếu phẩm cho các hộ khó khăn 
trong mùa Covid-19... Đoàn 
phường đã được biểu dương 
cấp thành phố năm 2017.

động 100% hộ dân đăng ký đổ 
rác đúng giờ, xây dựng tuyến 
hẻm 161A luôn xanh - sạch - 
đẹp - văn minh. Được chi bộ 
kết nạp vào Đảng năm 2017, 
xếp loại đảng viên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ liên tục các 
năm 2018 - 2020; được biểu 
dương cấp quận năm 2018 và 
biểu dương cấp cơ sở năm 
2017, 2019 về học tập và làm 
theo Bác.

nghèo... với kinh phí mỗi năm 
lên đến hàng trăm triệu đồng. 
Việc làm của đồng chí đã có 
sức ảnh hưởng tích cực đến 
mối quan hệ giữa Đảng với 
Nhân dân. Đồng chí được biểu 
dương cấp quận năm 2018 và 
biểu dương cấp cơ sở năm 
2019, 2020 về học tập và làm 
theo Bác.

phẩm, ấn phẩm của Bác; 
hướng dẫn, nhắc nhở cán bộ, 
đảng viên thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII 
gắn với thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị. 
Đồng chí được biểu dương và 
tặng Bằng khen cấp thành phố 
năm 2018, biểu dương cấp cơ 
sở năm 2017 về học tập và làm 
theo Bác.



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

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
ừa qua, Quận ủy Quận 11 Vđã tham dự Hội nghị trực 

tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm 
thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị khóa 
XII, triển khai Kết luận số 01-
KL/TW của Bộ Chính trị khóa 
XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị tại 
điểm cầu chính Ủy ban nhân 
dân quận có các đồng chí: 
Trương Quốc Lâm, Bí thư 
Quận ủy; Nguyễn Tăng Minh, 
Phó Bí thư Thường trực Quận 
ủy, Chủ tịch HĐND quận; 
Trần Phi Long, Phó Bí thư 
Quận ủy, Chủ tịch UBND 
quận; Thường trực HĐND - 
UBND quận và các đồng chí 
trong Ban Thường vụ Quận ủy, 
các đồng chí là đại điện lãnh 
đạo các Ban xây dựng Đảng, 
Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng 
Quận ủy, Công an và Quân sự 
quận… Các điểm cầu tại Ủy 
ban nhân dân 16 phường có 
các đồng chí  t rong Ban 

Phiên sáng với chuyên đề: Hội 
nghị trực tuyến toàn quốc sơ 
kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị 

Thường vụ  Đảng ủy  16 
phường và đại diện lãnh đạo 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị xã hội. 

khóa XII, triển khai Kết luận 
số 01-KL/TW của Bộ Chính 
trị khóa XIII về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về 
“Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”.
Phiên chiều với chuyên đề: 

Hội nghị nghiên cứu, học tập 
chuyên đề toàn khóa về “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII 
của Đảng – chuyên đề năm 
2021.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quận 11

Mỹ Hạnh

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII 
tại điểm cầu các phường trên địa bàn quận 

Thực hiện: BTQ11

KỲ 1

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



KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2021)

CHUYÊN TRANG: KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2021)

Thăm và chúc mừng Bản tin Quận 11 nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925  - 21/6/2021)
ừa qua, đoàn công tác VQuận ủy – HĐND - 

UBND – UB.MTTQVN Quận 
11 đã đến thăm Ban Biên tập 
Bản tin Quận 11 nhân dịp kỷ 
niệm 96 năm Ngày Báo chí 
C á c h  m ạ n g  V i ệ t  N a m 
(21/6/1925 - 21/6/2021).
Thay mặt lãnh đạo Quận ủy – 
H Đ N D  -  U B N D  – 
UB.MTTQVN Quận 11, ông 
Đỗ Thanh Bình – Quận ủy 
viên, Phó Trưởng ban Thường 
trực Ban Tuyên giáo Quận ủy 
Quận 11 đã gửi lời chúc mừng 
tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, 
đội ngũ phóng viên, biên tập 
viên, kỹ thuật viên, cộng tác 
viên Bản tin Quận 11. Đánh 
giá cao vai trò, trách nhiệm và 
những đóng góp của Bản tin 
Quận 11 đối với công tác thông 
tin tuyên truyền trên các lĩnh 

vực kinh tế - văn hóa - xã hội – 
an ninh quốc phòng... của địa 
phương trong thời gian qua, 
ông cũng bày tỏ mong muốn 
trong trong thời gian tới, Bản 
tin Quận 11 sẽ tiếp tục phát huy 
vai trò, hiệu quả thông tin 
tuyên truyền và đạt hiệu quả 
cao hơn nữa.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn, 
Giám đốc Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao Quận 11, Trưởng Ban 
Biên tập Bản tin Quận 11 cảm 
ơn sự quan tâm của lãnh đạo 
Quận ủy – HĐND - UBND – 
UB.MTTQVN Quận 11 thời 
gian qua đã tạo điều kiện cho 
đội ngũ phóng viên, cộng tác 
viên Bản tin Quận 11 hoạt 
động, đồng thời bày tỏ sẽ tiếp 
tục lãnh chỉ đạo Bản tin Quận 
11 trong thời gian tới nâng cao 
chất lượng tin bài, hoạt động 

tích cực trên mọi mặt đời sống 
xã hội của quận nhà. 
Dịp này, lãnh đạo quận đã 
tặng hoa và quà chúc mừng 
cho Ban Biên tập Bản tin 

Quận 11 và đội ngũ cộng tác 
viên Bản tin Quận 11 vì những 
đóng góp tích cực cho hoạt 
động báo chí của địa phương.

Lãnh đạo quận tặng quà và hoa chúc mừng Ban biên tập Bản tin Quận 11 
nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Song Quân

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM ĐƯỢC BÁC SÁNG LẬP ĐẦU TIÊN

Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
một danh nhân văn hóa 

thế giới, là người thầy vĩ đại 
của báo chí cách mạng Việt 
Nam. Người đã sáng lập ra nền 
báo chí cách mạng đầu tiên của 
nước ta. “Tổng số bài báo của 
Người viết từ năm 1919 đến 
năm 1969 là 1.535 bài, (Kể cả 
bài không có bút danh), với 53 
bút danh khác nhau trên các 
báo”. Riêng Báo Nhân dân 
tính từ số ra đầu tiên ngày 
11/3/1951 đến số 5.526 ra 
ngày 01/6/1969, Người đã viết 
1.205 bài với 23 bút danh khác 
nhau.
Ngày 21/6/1925, tại Quảng 
Châu (Trung Quốc) Bác đã 
sáng lập ra tờ báo Thanh Niên 
– Cơ quan của tổ chức Hội Việt 
Nam cách mạng Thanh Niên. 
Đây là tờ báo cách mạng Việt 
Nam đầu tiên do Bác Hồ sáng 
lập, chỉ đạo và biên tập chính. 
Từ tháng 02/1922 ở Pháp đến 
tháng 11/1941, Bác về nước 
hoạt động Bác đã trực tiếp tổ 
chức, sáng lập, biên tập nội 
dung, trình bày và phát hành 
08 tờ báo chủ lực của cách 
mạng nước ta. Gồm các báo 
“Le Paria” (Người cùng khổ) – 
1922; “Thanh Niên” – 1925; 
“Công Nông” – 1926; “Lính 
cách mạng” – 1929; “Tạp Chí 
Đỏ” và “Thân ái” – 1930; 
“Việt Nam độc lập” – 1931; 

Tại Đại hội Nhà báo Việt Nam 
lần thứ II (16/4/1959), Người 
chỉ rõ : “Báo chí ta không phải 
để cho một số ít người xem, mà 
để phục vụ nhân dân, để tuyên 
truyền giải thích đường lối 

Những bài báo của Bác viết rất 
giản dị, dễ hiểu mà sâu sắc. 
Bác viết nhiều thể loại : Tin 
ngắn, tin hình, chính luận, trào 
phúng, ký, tuyên ngôn, hiệu 
triệu, thơ tự sự, trữ tình. Người 
viết báo suốt cả cuộc đời làm 
cách mạng từ năm 1919 đến 
năm 1969. Bài báo cuối cùng 
của Người là : “Nâng cao đạo 
đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân”. Bác rất coi 
trọng công tác báo chí, Người 
cho rằng báo chí là người tổ 
chức quần chúng làm cách 
mạng. Những bài ca của Bác 
đăng báo thường kết thúc bằng 
những câu kêu gọi đoàn kết : 
“Khuyên ai nên nhớ chữ đồng, 
dân ta nên nhớ chữ đồng”. Bác 
còn trực tiếp dạy chữ quốc ngữ 
cho một số anh chị em trong cơ 
quan và gia đình cơ sở cách 
mạng.

“Cứu Quốc” – 1931. Đồng thời 
Bác có thơ khuyên đồng bào 
mua báo “Việt Nam độc lập” : 
… “Báo độc lập hợp thời đệ 
nhất / Làm cho ta mở mắt, mở 
tai / Cho ta biết đó biết đây / Ở 
trong nước và ở ngoài thế 
gian”.

Người đã viết trong tác phẩm 
“Sửa đổi lối làm việc” : 
“Chúng ta muốn tuyên truyền 
quần chúng, phải học cách nói 
của quần chúng mới lọt tai 
quần chúng, viết dài mà rỗng 
thì không tốt, viết ngắn mà 
rỗng cũng không hay. Chúng 
ta phải chống tất cả những thói 
rỗng tuếch”. Người từng nhắc 
nhở : “Phải đặt câu hỏi : Viết 
cho ai ? – Viết cho đại đa số 
công – nông – binh. – Viết để 
làm gì ? – Để giáo dục, giải 
thích, cổ động, phê bình, để 
phục vụ quần chúng”. Người 
căn dặn không những phải viết 

chính sách của Đảng và Chính 
phủ”. Tại Đại hội lần thứ III 
của Hội Nhà báo Việt Nam 
(08/9/1962), Bác đến thăm và 
nói chuyện với đại hội, đi cùng 
Bác có các đồng chí Trường 
Chinh, Xuân Thủy, Nguyễn 
Xiển, Bác nói : … “Cán bộ 
báo chí cũng là chiến sỹ cách 
mạng, cây bút, trang giấy là vũ 
khí sắc bén của họ. Để làm 
trọn nhiệm vụ vẻ vang của 
mình, cán bộ báo chí phải tu 
dưỡng đạo đức cách mạng, cố 
gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp 
vụ và văn hóa, chú trọng học 
tập chính trị để nắm vững chủ 
trương, chính sách của Đảng 
và Chính phủ, đi sâu vào thực 
tế, đi sâu vào quần chúng lao 
động” …

có nội dung mà phải viết làm 
sao để tất cả người đọc ai cũng 
hiểu được nội dung mình viết. 
Người nhắc nhở đã là nghề 
nghiệp báo chí phải cẩn thận 
suốt đời : “Không biết rõ, hiểu 
rõ, chớ nói, chớ viết, chớ viết 
càn. Khi viết xong một bài 
báo, một bản báo cáo hoặc 
thảo một bài diễn văn, nhất 
định phải đọc đi đọc lại vài 
lần. Mình tự phê bình bài của 
mình, hỏi ý kiến đồng chí 
khác. Những câu, những chữ 
thừa vô ích bỏ đi” ; “Viết phải 
thực” ; “Nói có sách, mách có 
chứng” … Để làm tròn nhiệm 
vụ của mình, Bác yêu cầu đội 
ngũ cán bộ báo chí phải không 
ngừng học tập để nâng cao 
hiểu biết về chính trị và trình 
độ chuyên môn.
Chặng đường 96 năm qua, báo 
chí cách mạng Việt Nam đã 
không ngừng phát triển lớn 
mạnh. Kết quả đó đã nói lên sự 
đóng góp rất đáng kể của đội 
ngũ làm báo trong cả nước, 
chất lương mỗi bài báo đều do 
đội ngũ những người cầm bút 
quyết định. Nhân dịp kỷ niệm, 
ôn lại truyền thống ngày báo 
chí cách mạng Việt Nam 
(21/6), những lời dạy của Bác 
Hồ là bài học sâu sắc đối với 
những người cầm bút chúng 
ta.

Lê Thanh Sơn
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CHUYÊN TRANG: KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố thăm và trao Bằng khen các “Gia đình văn hóa, hạnh phúc” 
nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn Quận 11

Nhân kỷ niệm 20 năm 
Ngày Gia đình Việt Nam 

28/6,  Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ TPHCM Nguyễn Trần 
Phượng Trân cùng với Chủ 
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Quận 11 và Hội phụ nữ cơ sở 
đã đến tận nhà riêng thăm, trao 
tặng Bằng khen của Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Thành phố cho 
các “Gia đình Văn hóa – Hạnh 
phúc” – Năm 2021. 
Phát biểu với gia đình, Chủ 
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
T P H C M  N g u y ễ n  T r ầ n 
Phượng Trân chia sẻ niềm vui 
và hạnh phúc với các gia đình 
tiêu biểu được tuyên dương. 
Đồng thời nhấn mạnh, đây là 
những gia đình văn hóa, gia 
đình cán bộ Hội hạnh phúc, 
gồm nhiều thế hệ, mỗi gia đình 
có hoàn cảnh, công việc và vị 
trí xã hội khác nhau, nhưng tất 
cả luôn chăm chút, vun vén, tổ 

chức tốt cuộc sống gia đình, 
nuôi dạy con tốt, đạt thành tích 
cao trong học tập,  đi đầu trong 
các phong trào, hoạt động xã 
hội ở đơn vị, cộng đồng dân cư; 
đóng góp tích cực trong phong 

trào xây dựng gia đình hạnh 
phúc, đời sống văn hóa ở cơ 
sở. Năm nay, do tình hình dịch 
bệnh phức tạp và thực hiện 
nghiêm Chỉ thị 10/CT-UBND 
ngày 19/6/2021 của Ủy ban 

Đợt này, Quận 11 có 2 gia đình 
tiêu biểu được nhận Bằng 
khen của Hội Liên hiệp phụ nữ 
Thành phố là gia đình ông bà 
Khổng Chiêu Lư - Nguyễn 
Thị Hỷ (ngụ Phường 6) với 
hơn 30 năm cô Nguyễn Thị 
Hỷ đã dành trọn cuộc đời cho 
công tác Hội (từ 1990 đến 
nay) và gia đình ông bà Phan 
Anh Tuấn – Nguyễn Thị 
Hường (ngụ tại phường 2), 
nguyên Chủ tịch Hội LHPN 
Phường 2 (27 năm), luôn 
gương mẫu tích cực trong 
công tác Hội, chăm lo cho phụ 
nữ nghèo, yếu thế. 

nhân dân Thành phố về phòng 
chống dịch Covid-19, lãnh 
đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Thành phố Hồ Chí Minh đến 
trao Bằng khen trực tiếp cho 
một số gia đình tiêu biểu. 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Quận 11 Trần Thị Phi Yến gửi 
lời chúc mừng đến các gia 
đình nhân kỷ niệm 20 năm 
Ngày gia đình Việt Nam, đồng 
thời mong muốn các gia đình 
sẽ tiếp tục phát huy truyền 
thống tốt đẹp của gia đình Việt 
Nam, phát huy vai trò của mọi 
thành viên, vun đắp cho sự 
phát triển gia đình bền vững 
và đóng góp vào thành tích 
chung của quận nhà trong thời 
gian tới, để các gia đình khác 
cũng học tập, noi theo.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM 
và bà Trần Thị Phi Yến - Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 cùng đoàn công tác 

trao Bằng khen và chúc mừng gia đình ông bà Khổng Chiêu Lư - Nguyễn Thị Hỷ

Mỹ Hạnh

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, 
hộ cận nghèo nhân kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6

Thực hiện tinh thần tương 
thân, tương ái giúp đỡ 

những gia đình hội viên phụ nữ 
nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh 
khó khăn, vừa qua, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Quận 11 đã tổ 
chức trao quà cho các hội viên, 
phụ nữ trên địa bàn quận là 
những hộ nghèo, hộ cận nghèo 
nhân kỷ niệm ngày gia đình 
Việt Nam 28/6 với mỗi suất 
quà gồm gạo, mì gói và một ít 
nhu yếu phẩm nhằm hỗ trợ tích 
cực các gia đình vượt qua khó 

khăn trong mùa dịch bệnh 
Covid-19 đang diễn biến phức 
tạp ở TPHCM. Tổng kinh phí 
trao tặng là 15 triệu đồng (150 
đồng/ suất) do nguồn kinh phí 
của Quận hội và các mạnh 
thường quân đóng góp. Chủ 
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Quận Trần Thị Phi Yến chia sẻ, 
“Đây là một hoạt động thiết 
thực nhằm hỗ trợ người dân, 
đặc biệt là những phụ nữ yếu 
thế trong xã hội, tạo điều kiện 
giúp đỡ các hội viên, phụ nữ 

trang trải, ổn định cuộc sống, 
đồng thời đảm bảo an toàn 
hiệu quả trong mùa dịch 
Covid-19 đang bùng phát 
mạnh trên địa bàn TPHCM 
như hiện nay. Để đảm bảo an 
toàn, chúng tôi phân chia suất 
quà cho các chị em phụ nữ khó 
khăn thuộc 16 phường trên địa 
bàn đến nhận vào các khung 
giờ khác nhau nhằm đảm bảo 
giãn cách, an toàn và có khả 
năng kiểm soát được”. 
Các hoạt động nhân kỷ niệm 
ngày gia đình Việt Nam 28/6 
được triển khai rộng rãi trong 
các cấp hội theo hướng tùy 
tình hình, điều kiện thực tế của 
từng địa phương để tổ chức 
thực hiện, với mong muốn góp 
phần nâng cao nhận thức và 
thay đổi hành vi của hội viên, 
phụ nữ và cộng đồng về “Giữ 
gìn và phát huy truyền thống 
văn hóa ứng xử tốt đẹp trong 
gia đình”, tạo sự hưởng ứng 
đồng bộ của các cấp Hội trong 
tuyên truyền, giáo dục, vận 
động và hỗ trợ phụ nữ phòng 
chống bạo lực gia đình, xây 
dựng gia đình hạnh phúc, bền 
vững.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Trần Thị Phi Yến 
trao quà cho hội viên, phụ nữ khó khăn

Song Quân



TPHCM NĂM 2021: “NĂM XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ”

NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7 ĐƯỢC RA ĐỜI … !

Ngày 27/7/1947 được chọn là “Ngày 
thương binh toàn quốc” đầu tiên. Để làm 
tốt công tác thương binh (Thuộc chính trị 
cục, quân đội quốc gia Việt Nam) được 
thành lập. Đầu tháng 7 năm 1947 thành 
lập ban vận động tổ chức “Ngày thương 
binh toàn quốc”. Sau đó tại xóm Bàn Cờ, 
xã Hưng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 
Nguyên đã có một cuộc họp, các đại biểu 
đã thống nhất lấy ngày 27/7 hàng năm là 
“Ngày thương binh toàn quốc”. Chiều 
ngày 27/7/1947, tại xã Hưng Sơn, huyện 
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức một 
cuộc mít tinh lớn. Ngày thương binh đầu 
tiên ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt thành 
phố Sài Gòn – Gia Định cũng được tổ 
chức long trọng. Để ghi nhận những hy 
sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả 
nước. Từ tháng 7 năm 1955, “Ngày 
thương binh toàn quốc” được đổi thành 

Ngày 19/12/1946, khi cuộc kháng chiến 
toàn quốc bùng nổ, với tinh thần “Quyết 
tử cho Tổ quốc quyết sinh”, đồng bào, 
chiến sỹ hi sinh trong chiến đấu tăng lên, 
thương binh, liệt sỹ đã trở thành một chủ 
trương lớn. Từ yêu cầu nhiệm vụ cấp 
bách đó, cùng với nhiệm vụ giúp đỡ các 
gia đình thương binh, tử sĩ. Ngày 
16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký 
sắc lệnh số 20/SL “Quy định chế độ hưu 
bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ”. Đó là 
văn bản đầu tiên có tính pháp lý khẳng 
định tính chất quan trọng đối với thương 
binh, liệt sĩ trong cuộc kháng chiến của 
dân tộc ta.

ể từ khi cuộc kháng chiến chống KPháp bắt đầu, nhiều đồng bào, 
chiến sĩ đã hy sinh hoặc đổ máu trên các 
chiến trường nên “Hội giúp binh sĩ bị 
nạn” ra đời đầu năm 1946 ở Huế rồi đến 
Hà Nội và một số tỉnh khác … Một thời 
gian sau được đổi tên thành “Hội giúp 
binh sĩ bị thương”. Ở Trung ương có tổng 
hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu 
làm Chủ tịch danh dự.

“Ngày thương binh liệt sĩ”.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở 
miền Nam từ 1970, chính phủ cách mạng 
lâm thời Cộng hòa Miền nam Việt Nam đã 
lấy ngày 01/12 hàng năm làm “Ngày 
thương binh liệt sĩ”. Từ đó hàng năm đến 
ngày 01/12, Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Dân tộc giải phóng Miền nam Việt Nam, 
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa 
Miền nam Việt Nam đều cử các đoàn Đại 
biểu đến tặng quà cho các gia đình thương 
binh, liệt sĩ. Đồng thời có thư động viên, 
thăm hỏi và nhắc nhở quân, dân các địa 
phương quan tâm giúp đỡ, chăm sóc các 
đối tượng trên …
Sau khi miền Nam được giải phóng, Tổ 
quốc đã thống nhất. Ngày 08/7/1975, Ban 
bí thư trung ương Đảng có Chỉ thị số 
223/CT-TW, lấy ngày 27/7 hàng năm 
chính thức trở thành “Ngày thương binh 
liệt sĩ” cả nước.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, hiện nay 
hàng vạn thương binh, bệnh binh và gia 
đình liệt sĩ đã thường xuyên nổ lực phấn 
đấu vươn lên, vượt qua mọi thử thách, khó 
khăn trong cuộc sống. Nhiều người đã 
gương mẫu trong lao động sản xuất, trong 
công tác và học tập, tham gia nhiều hoạt 
động của các cấp từ Trung ương đến địa 
phương và trở thành những doanh nhân 
thành đạt, anh hùng lao động, chiến sĩ thi 
đua … Đặc biệt sống trong cộng đồng dân 
cư họ là những người công dân kiểu mẫu, 
gia đình văn hóa tiêu biểu.

Hàng năm cứ đến ngày 27/7, “Ngày 
thương binh liệt sĩ”, cả nước ta đã có 
nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa, 
thể hiện sự quan tâm, chăm sóc thương 
binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với 
Cách mạng. Đó là truyền thống, là nghĩa 
cử cao đẹp của Đảng, Nhà nước và của 
nhân dân ta đối với những người đã vì độc 
lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình 
yên của nhân dân mà hy sinh, cống hiến.

Lê Thanh Sơn

THĂM NGHĨA TRANG

Hàng ngàn liệt sỹ thẳng hàng đồi cao

Hương thơm tôi thắp , mắt đầy lệ rơi ...!

Tháng bảy về thăm nghĩa trang

Tôi như lạc giữa ngàn sao
Bâng khuâng xao xuyến, sóng trào   
trong tim

Chiều hè nắng nhạt, lặng im
Ơn người liệt sỹ tôi tìm về đây
Ăn quả nhớ người trồng cây

Những người đồng đội tôi ơi !
Xông pha trận mạc một thời có nhau
Bao giờ cho hết nỗi đau
Máu rơi tàn khốc nát nhàu tim ta ...!

Chiến tranh nay đã lùi xa
Tâm tư người lính trải qua tháng ngày
HƯƠNG LÒNG chắp cánh thơ bay
Hướng về LIỆT Sỹ tỏ bày tri ân ....!

Lê Thanh Sơn

TRI ÂN ĐỒNG ĐỘI

Sống đời thường cùng ngồi lại bên 
nhau 

Chúng tôi là những người đồng đội 

Nén hương nào rồi cũng cháy tàn 
xong 

Thương nhớ bạn mình mất mát tim 
đau

Đã sưởi ấm các anh bằng tấm lòng 
thành kính ...!

Cứ đến hẹn...lại nghĩa tình hội ngộ 

Đã hy sinh tuổi đậm màu chất lính 

Để trọn tình tuổi xuân xanh liệt sỹ

Cùng cô bác , mọi người đều bách bộ 

Với tấm lòng tri ân , chúc các anh yên 
nghỉ 

Chăm sóc , viếng thăm từng ngôi mộ 
các anh

Dưới những hàng cây xanh phượng vĩ 

Chỉ cỏ hương lòng đồng đội vô song 

Với lời nguyện cầu Tổ Quốc ghi công 

46 năm ngày đất nước thanh bình 

Nghe chim hót, gió reo hoan hĩ chiều 
đông ...

Lê Thanh Sơn
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VÌ SỰ BÌNH AN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Sau những thông tin không tích cực được 
người dân phản ánh vào ngày 24/6 khi 
lượng người đến tiêm chủng tại Nhà thi 
đấu Phú Thọ quá đông, không đảm bảo 
các nguyên tắc 5K và đặc biệt là khoảng 
cách 1,5 m như yêu cầu của Chỉ thị 10. 
Đây là điểm tiêm chủng do Sở Y tế phụ 
trách tổ chức. Thực hiện chỉ đạo của Phó 
Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh 
Đức, lãnh đạo Quận 11 đã họp khẩn với 
các lực lượng để đánh giá tình hình, triển 
khai nhiệm vụ, chỉ đạo công tác phối hợp 
với Ban Tổ chức tại điểm tiêm chủng 
khẩn trương triển khai các giải pháp khắc 
phục triệt để tình trạng tập trung đông 
người không đảm bảo giãn cách trong 
công tác phòng chống dịch bệnh.

Ở khu vực phía ngoài, các lực lượng 
chức năng điều tiết lượng người ra vào 
luân phiên ở 3 khu vực cổng số 2, 4, 5, tổ 
chức đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn 
bằng máy, đồng thời ở vòng ngoài có các 
xe loa phát thanh tuyên truyền và nhắc 

Những ngày tháng Sáu, nắng rất 
nóng, thời tiết cũng oi bức hơn, 

Thành phố bước vào những ngày giãn 
cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Chỉ thị 
10 nhưng đội ngũ làm công tác phòng 
chống dịch ở tuyến đầu và các cấp cơ sở 
vẫn làm việc tích cực để chống dịch 
Covid-19.

Ngày 25/6/2021, Chủ tịch UBND Quận 
11 Trần Phi Long đã ký Quyết định thành 
lập Tổ công tác hỗ trợ tiêm vaccine 
phòng COVID-19 tại Nhà thi đấu Phú 
Thọ - Quận 11 do đồng chí Nguyễn Tăng 
Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy – 
Chủ tịch HĐND quận làm Tổ trưởng và 
đồng chí Nguyễn Trần Bình, Phó Chủ 
tịch UBND Quận làm Tổ phó thường 
trực; đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy làm Tổ 
phó. Lực lượng trực tiếp chỉ đạo công tác 
phối hợp, hỗ trợ xuyên suốt tại điểm tiêm 
vaccine gồm có 3 đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ Quận ủy, 4 đồng chí Ủy viên 
Ban chấp hành Đảng bộ quận cùng các 
đồng chí trưởng, phó các ban ngành đoàn 
thể và lãnh đạo các phường được phân 
công là thành viên trực tiếp chỉ đạo và 
điều phối các lực lượng tham gia hỗ trợ 
công tác tiêm vaccine tại điểm tiêm này, 
sắp xếp phân luồng di chuyển để đảm 
bảo an ninh trật tự và khoảng cách an 
toàn theo quy định cho người đến tiêm 
chủng.

nhở người dân đảm bảo trật tự, thực hiện 
đúng khuyến cáo 5K, đảm bảo xếp hàng 
và giãn cách giữa người với người theo 
đúng quy định và tuân theo hướng dẫn của 
Ban tổ chức. Ở khu vực phía cổng, các lực 
lượng lưu động gồm nhiều phường và đội 
quản lý trật tự đô thị, công an, quân sự địa 
phương đảm bảo an ninh trật tự trong quá 
trình người dân đến và chờ được tiêm 
chủng. Ở khu vực chức năng phía trong 
nhà thi đấu, lực lượng điều phối bố trí cho 
người đến tiêm chủng ngồi chờ ở các dãy 
ghế và cách nhau 1 - 2 ghế ở các khu vực 
khán đài, hỗ trợ một số thông tin khai báo 
ban đầu và nhắc nhớ mọi người sắp hàng 
chờ đến lượt mình, phân bố lần lượt từng 
khối khán đài để vào khu vực tiêm chủng. 
Tổ công tác gồm lãnh đạo quận, lực lượng 
quân sự, dân quân trực tiếp điều phối tại 
các khâu này. Ngoài ra, lực lượng tình 
nguyện viên của Thành đoàn cũng hỗ trợ 
người đến tiêm chủng thực hiện đúng 
hướng dẫn Tờ khai y tế theo đúng quy 
định, quét mã khai báo y tế điện tử và 
chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết trước 
khi vào tiêm chủng. 
Tại khu vực tiêm chủng, công tác điều 
phối cũng được chú trọng nhằm đảm bảo 
công tác tiêm chủng tiến hành suôn sẻ và 
không để diễn ra tình trạng tập trung đông 
người, về công tác chuyên môn các y bác 
sĩ có kinh nghiệm phụ trách giúp người 
đến tiêm chủng yên tâm và đảm bảo đầy 
đủ theo đúng quy trình. 
Liên tiếp trong các ngày từ 26-29/6, các 
đơn vị đã bắt đầu nhịp nhàng và phối hợp 
tốt ở các khâu: từ lực lượng đảm bảo an 
ninh trật tự ở vòng ngoài (công an, quân 
sự, đội quản lý trật tự đô thị quận, các 
thành viên hỗ trợ của các phường được 
điều động…) để đảm bảo trật tự giao 
thông, lòng lề đường thông thoáng; cho 
đến lực lượng điều phối ở khu vực trong 
sân nhà thi đấu (như Tổ công tác hỗ trợ 
tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Nhà thi 
đấu Phú Thọ - Quận 11; các đoàn viên 
thanh niên tình nguyện của Sở Y tế 
TPHCM…) điều phối lưu lượng người 
tập trung ở các cổng ra vào hợp lý, khai 
thác công năng của khu vực khán đài và 
các khu để điều tiết; kết quả là giải quyết 
triệt để tình trạng ùn tắc, chen lấn, tập 
trung đông người chưa đảm bảo an toàn 
phòng chống dịch trong thời gian qua. 
Song song đó là đội ngũ y bác sĩ chuyên 
môn có kinh nghiệm, tạo sự an tâm cho 
người đến tiêm chủng; công tác chăm lo 

hậu cần của cán bộ hội viên phụ nữ cùng 
với sự chung tay của một số mạnh thường 
quân… Ngoài ra còn có tổ chức các biện 
pháp khác: tổ chức xe loa phát thanh 
tuyên truyền, các đội hình lưu động vận 
động người đến tiêm đảm bảo khoảng 
cách trên 1,5m; không tập trung thành các 
nhóm đông người; cùng với sự hỗ trợ 
nhiệt tình của lực lượng tại chỗ Nhà thi 
đấu Phú Thọ cho công tác tổ chức và điều 
phối… 
Một chị bạn (phóng viên Báo Phụ nữ) vừa 
được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Nhà 
thi đấu Phú Thọ (Quận 11) chia sẻ trong 
bài viết của mình, “bên ngoài sân vận 
động Phú Thọ rất nóng, tiếng loa thông 
báo hướng dẫn vang lên liên tục để điều 
phối, phân luồng người đến tiêm vaccine 
Covid-19. Các tình nguyện viên hỗ trợ 
các đơn vị xếp hàng, đo nhiệt độ, khử 
khuẩn... Họ đã làm việc khẩn trương, liên 
tục, xuyên trưa. Tôi biết họ rất mệt, vậy 
mà tôi chỉ thấy những đôi mắt biết cười, 
những tiếng cười cảm thông phía sau lớp 
khẩu trang và kính chống giọt bắn. Tôi 
thầm cảm ơn các tình nguyện viên, điều 
phối viên vẫn giữ được năng lượng tích 
cực để - một cách vô hình - có thể lan tỏa 
đến mọi người xung quanh. Biết là không 
gì có thể bù đắp được những vất vả - và cả 
hy sinh của những y bác sĩ, lực lượng 
chức năng túc trực làm nhiệm vụ, nhưng 
tôi vẫn muốn vạn lần nói lời cảm kích và 
tri ân”.
Những ngày này, nhiều lực lượng ở tuyến 
đầu chống dịch làm việc cật lực và hết 
công suất. Ở đâu đó khi chuông điện thoại 
vang lên lúc nửa đêm, ngay lập tức các 
nhân viên y tế vội vã lên đường làm nhiệm 
vụ với hàng ngàn mẫu thử trong cộng 
đồng, ở các khu vực bị phong tỏa hay cách 
ly y tế… Mỗi người một việc, sẵn sàng 
chấp hành mọi nhiệm vụ được phân công 
bất kể thời gian, thời tiết. Tờ mờ sáng, tôi 
thấy chị vệ sinh tất tả quét dọn sạch sẽ tại 
điểm tiêm chủng mở rộng trên địa bàn 
quận 11 để chuẩn bị cho một ngày mới 
đón những người dân đến tiêm chủng. 
Những anh bảo vệ túc trực tại các điểm 
tiêm chủng mở rộng trực gác xuyên đêm, 
hỗ trợ lực lượng chức năng những công 
tác bên ngoài như đo thân nhiệt, khử 
khuẩn, nhắc nhở bà con giữ trật tự… Tất 
cả chỉ vì một mong ước chung duy nhất... 
Đó chính là mang đến sự bình an cho tất 
cả mọi người. Mỹ Hạnh

NHÂN DÂN QUẬN 11 THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU, BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
VÌ SỨC KHỎE CỦA BẢN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ CỦA CẢ CỘNG ĐỒNG
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Lãnh đạo quận họp khẩn công tác phòng chống dịch Covid-19 Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng 
các điểm tiêm chủng mở rộng tại điểm Trường THCS Lữ Gia

Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng 
các điểm tiêm chủng mở rộng tại điểm Trường THCS Hậu Giang

Khám sàng lọc trước khi tiêm chủng 
- Điểm tiêm tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Quận 11

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận 
- Điểm tiêm tại Trường THCS Hậu Giang, Quận 11

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho lực lượng công chức, viên chức,
người lao động trên địa bàn quận - Điểm tiêm tại Trường THCS Lữ Gia, Quận 11

Đoàn viên thanh niên Quận 11 hỗ trợ khai báo y tế cho người dân trước khi tiêm chủng
- Điểm tiêm Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng

Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng 
các điểm tiêm chủng mở rộng tại điểm Trường THCS Lê Quý Đôn
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Hơn 21.296 người đã được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 

tại các điểm tiêm chủng mở rộng trên địa bàn Quận 11

Từ 21/6 đến 30/6/2021, 
Quận 11 đã thực hiện chỉ 

đạo của Sở Y tế TPHCM về 
việc triển khai các điểm tiêm 
chủng vaccine mở rộng trong 
cộng đồng tại 4 điểm gồm có: 
Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, 
Trường THCS Hậu Giang, 
Trường THCS Lê Quý Đôn và 
Trường THCS Lữ Gia. Theo 
đó, Phòng Y tế, Bệnh viện 
Quận 11 và Trung tâm Y tế 
Quận 11 cùng với các cơ quan 
chuyên môn, cán bộ, viên 
chức, người lao động tại các 
địa điểm triển khai tiêm chủng, 
đoàn viên thanh niên… cùng 
vào cuộc để sắp xếp bàn ghế, 
chuẩn bị sẵn sàng cho các 
điểm tiêm chủng mở rộng 
nhằm đáp ứng số lượng lớn 
người được tham gia tiêm 
chủng ngừa Covid-19 trong 
tình hình phức tạp hiện nay.
Đồng thời, Chủ tịch UBND 
Quận 11 Trần Phi Long cùng 
với các Phó Chủ tịch UBND 
quận trực tiếp thị sát, chỉ đạo 
các khâu và điều hành tại các 
điểm tiêm chủng mở rộng này. 
Sau 10 ngày triển khai tiêm 
chủng ngừa Covid-19 tại 4 
điểm tiêm chủng này đã có 
21.296 người được tiêm 
vaccine. Về các đối tượng 
được triển khai tiêm chủng mở 
rộng trong đợt này gồm có các 
cán bộ, công chức, Ban chỉ đạo 
và Tổ phòng chống Covid 
cộng đồng; bảo vệ dân phố; 
viên chức ngành giáo dục 
(THCS, TH, MN công lập); 
các trường THPT và GDTX, 
GDNN và ngành giáo dục 
ngoài công lập; công ty dịch 
vụ công ích quận; người lao 
động tại các doanh nghiệp cơ 
sở sản xuất kinh doanh ngành 

Theo thống kê ban đầu, có 
29.488 người đến tiêm chủng 
tại 4 điểm tiêm này, qua khám 
sàng lọc và tư vấn trước tiêm, 
khai báo tình trạng sức khỏe 
trước tiêm chủng, rà soát các 
bệnh lý nền và tình trạng tiêm 
chủng trong thời gian gần, các 
cán bộ y tế đã đưa ra quyết định 
phù hợp về việc tiêm hay hoãn 
tiêm. Kết quả, có 21.296 người 
đủ sức khỏe để tham gia tiêm 
chủng ngừa Covid-19 chiếm tỷ 
lệ 85,10%.

hàng thiết yếu trên địa bàn 
quận; các phòng khám đa khoa 
và chuyên khoa trên địa bàn; 
đối tượng chính sách, người có 
công và các hộ nghèo, hộ cận 
nghèo trên địa bàn quận; lực 
lượng tình nguyện viên tham 
gia hỗ trợ phòng chống dịch 
Covid-19; về danh sách ngoài 
quận được Sở Y tế phân bổ đến 
tham gia tiêm chủng có các 
đơn vị: Sở Công Thương, Sở 
Lao động, Sở giao thông vận 
tải; Trường Cao đẳng giao 
thông vận tải; Ban quản lý Dự 
án hạ tầng đô thị; Ban quản lý 
xây dựng công trình giao 
thông; Liên minh Hợp tác xã 
Thành phố; Công ty Môi 
trường Đô thị; Công ty CPCK 
Bảo Việt; quỹ phát triển nhà 
đất và các Khối Công ty Dược. 

Để đạt được kết quả hơn 
21.296 liều trong vỏn vẹn chỉ 
10 ngày có thể thấy đó là sự nỗ 
lực không ngừng nghỉ từ đội 
ngũ y bác sĩ các đội tiêm của 
Bệnh viện Quận 11, Trung tâm 
y tế Quận 11, Bệnh viện Nhi 
đồng TPHCM cho đến lực 
lượng thanh niên tình nguyện, 
đội ngũ cán bộ - giáo viên – 
công nhân viên các Trường 
THCS Hậu Giang, Trường 

Làm việc trong môi trường 
căng thẳng, áp lực và có nhiều 
nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn như 
vậy, nhưng những “thiên thần 
áo trắng” cho biết, họ đã quen 
với công việc áp lực, không 
chỉ trong dịch Covid-19, mà 
trong điều kiện bình thường, 
môi trường làm việc ở các 
bệnh viện cũng thường trực 
căng thẳng, áp lực. Đặc biệt 
trong tình hình khẩn cấp hiện 
này, tính riêng trong đợt này, 
với 10.183 người ngoài quận 
do TPHCM phân bổ về điểm 
tiêm của địa phương, trong 
quận có 14.842 người thuộc 
các đối tượng ưu tiên do quận 
quản lý, lượng người được 
phân bổ về 4 điểm tiêm chủng 
mở rộng này là rất lớn. Những 
“thiên thần áo trắng” phải 
thường xuyên đối mặt với áp 
lực và nguy cơ cao với mong 
muốn duy nhất là làm sao để 
bảo đảm an toàn cao nhất khi 
tiêm vaccine ngừa Covid-19 
cho mỗi người đến tiêm. Có 
khi chúng tôi phải đến từ rất 
sớm và tranh thủ ra về muộn 
hơn, miệt mài từ ngày này 
sang ngày khác, chỉ mong sao 
dịch bệnh sớm kiểm soát 
được. Chúng tôi thường động 
viên nhau, tiếp thêm cho nhau 
sức mạnh và niềm tin để cùng 
vượt qua đại dịch lần này.   
Phó Bí thư Quận đoàn 11 
Dương Nguyễn Thùy Trang 
chia sẻ, “Quận đoàn 11 tham 
gia hỗ trợ tại các điểm tiêm với 
các nhiệm vụ được phân công 
như tiếp nhận thông tin, kiểm 
tra giấy tờ ban đầu và hướng 
dẫn người đến tiêm thực hiện 
khai báo y tế điện tử, hỗ trợ 
sắp xếp vị trí chờ của người 
được tiêm chủng; hỗ trợ nhập 
liệu khai báo y tế vào hồ sơ 
theo dõi sau tiêm… Ở mỗi 
điểm tiêm được bố trí từ 8-12 
tình nguyện viên gồm nhiều 
đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ 
tình nguyện Hoa phượng đỏ, 
Hành quân xanh, Kỳ nghỉ 
hồng và Mùa hè xanh của 
Quận 11. Các bạn đoàn viên 
thanh niên đều rất nhiệt tình 
khi nhận nhiệm vụ và ra sức 

THCS Lê Quý Đôn , Trường 
THCS Lữ Gia, cán bộ công 
nhân viên Trung tâm Văn hóa 
– Thể thao Quận 11 và nhiều 
lực lượng hỗ trợ khác đã tích 
cực để hỗ trợ khai báo y tế, 
điều phối trật tự tại các điểm 
tiêm này.  

tham gia nhiều phần việc để 
hỗ trợ đội ngũ y bác sỹ thực 
hiện nhiệm vụ "nóng" hiện 
nay”. Dương Nguyễn Thùy 
Trang bộc bạch, “Công việc 
cũng có chút mệt mỏi nhưng 
mình đã xác định tham gia với 
tinh thần tình nguyện, xung 
kích, hoạt động vì cộng đồng, 
và tụi em cảm thấy có ích vì 
sức trẻ của quận nhà cũng đã 
góp được chút công sức nhỏ 
bé chung tay cùng xã hội 
phòng chống dịch Covid-19”.
Liên quan đến công tác tiêm 
vắc xin ngừa Covid-19 tại 
Quận 11, Chủ tịch UBND 
Quận 11 Trần Phi Long cho 
biết “Các điểm tiêm chủng 
vaccine ngừa Covid-19 cho 
người dân trên tinh thần “hiệu 
quả, chặt chẽ, đảm bảo an toàn 
ở mức cao nhất” trong tất cả 
các khâu khám, sàng lọc trước 
khi tiêm. Người đến tiêm 
chủng được tư vấn đầy đủ về 
tác dụng cũng như những sự 
cố bất lợi có thể xảy ra; những 
dấu hiệu bất thường về sức 
khỏe cần thông báo cho cán bộ 
y tế. Tất cả các dấu hiệu bất 
thường về sức khỏe sau tiêm 
đều được theo dõi và báo cáo. 
Sau khi tiêm, người được tiêm 
được theo dõi sức khỏe tại chỗ 
30 phút và tiếp tục tự theo dõi 
sức khỏe bản thân trong vòng 
1-2 ngày tiếp theo. Khi có các 
dấu hiệu bất thường, đến ngay 
cơ sở y tế để được chẩn đoán 
và xử lý kịp thời. Mỗi người 
tiêm sẽ được cấp một mã QR - 
theo mã số bảo hiểm y tế, sau 
đó liên thông với phần mềm 
hồ sơ sức khỏe để tiếp tục theo 
dõi và nhắc thời gian tiêm. Tất 
cả những người tiêm sẽ được 
theo dõi sức khỏe liên tục và 
đánh giá tính sinh miễn dịch 
sau khi tiêm vaccine của 
Astrazeneca.”
Tại 4 điểm tiêm chủng mở 
rộng này đều đảm bảo tuân thủ 
các quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19, nhất là khai 
báo y tế và sàng lọc trước khi 
tiêm. Về tình hình an ninh 
vòng ngoài, 4 điểm tiêm 
chủng mở rộng này diễn ra 
khá trật tự, do quận đã chỉ đạo 
chia các cụm phường để phân 
bổ trước cho 4 điểm tiêm theo 
các khung thời gian khác 
nhau, nên không diễn ra ùn ứ 
và mất trật tự tại các khu vực 
này. 

Song Quân

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho lực lượng phòng chống dịch cộng đồng 
trên địa bàn quận - Điểm tiêm tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Quận 11
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Sẵn sàng 4 khu vực tiêm chủng mở rộng đáp ứng công tác phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế 

TPHCM về việc triển khai các 

điểm tiêm vaccine cộng đồng, 

Phòng Y tế, Bệnh viện Quận 

11 và Trung tâm Y tế Quận 11 

cùng với các đơn vị có liên 

quan đã phối hợp khẩn trương 

triển khai các điểm tiêm chủng 

mở rộng nhằm đáp ứng số 

lượng lớn các đối tượng được 

tiêm chủng, đảm bảo cho công 

tác phòng chống dịch Covid-

19 trong tình hình hiện nay. 

Bước đầu, theo phân phối 

Quận 11 đã được nhận 1.600 

liều để tiêm cho các thành viên 

Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 của quận, 

Sáng 21/6/2021, đoàn công 

tác Quận 11 do đồng chí 

Trần Phi Long, Phó Bí thư 

Quận ủy, Chủ tịch UBND 

quận làm trưởng đoàn đã trực 

tiếp thị sát và chỉ đạo các khâu 

chuẩn bị sẵn sàng cho 4 khu 

vực tiêm chủng mở rộng trên 

địa bàn quận gồm: Nhà thi đấu 

Lãnh Binh Thăng, Trường 

THCS Hậu Giang, Trường 

THCS Lê Quý Đôn và Trường 

THCS Lữ Gia. 

phường, và các tổ phòng chống 

Covid-19 cộng đồng, dự kiến 

mỗi điểm tiêm đáp ứng cho 

400 người được tiêm chủng”.  
Chủ tịch UBND quận Trần Phi 

Long cho biết: “Đây là những 

đối tượng dễ có nguy cơ lây 

nhiễm cao, nhất là Tổ phòng 

chống dịch Covid-19 cộng 

đồng do công việc phải thường 

xuyên đến trực tiếp từng nhà, 

từng hộ dân để truyền thông, 

vận động, nhắc nhở người dân 

thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19; song 

song đó là hỗ trợ lực lượng 

chức năng trong công tác 

giám sát các đối tượng cách ly 

tại nhà, hỗ trợ các khu vực bị 

phong tỏa… Do đó, để đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho các 

đối tượng có nguy cơ cao, đợt 

này, lãnh đạo quận tạo điều 

kiện để các thành viên trong 

Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch quận, phường, Tổ phòng 

chống Covid-19 cộng đồng 

được tiêm vacxin phòng 

Covid-19 nhằm giúp lực 

lượng này yên tâm hơn khi 

Tại  4  đ iểm t iêm chủng         

mở rộng này đều đảm bảo   

tuân thủ các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19, 

nhất là khai báo y tế và       

sàng lọc trước khi tiêm.

Đợt tiêm chủng này theo 

hướng dẫn của thành phố, 

ngoài rà soát các đối tượng    

ưu tiên theo Nghị quyết 

21/NQ-CP của Chính phủ, 

còn dự kiến tiêm chủng cho 

các đối tượng như: người cung 

cấp dịch vụ thiết yếu, giáo 

viên, người làm việc tại các cơ 

quan, đơn vị hành chính, 

người trên 65 tuổi, người 

nghèo, công nhân khu công 

nghiệp, khu chế xuất... Đây 

cũng là đợt tiêm chủng quy 

mô lớn nhất từ trước đến nay. 

Trước đó, Sở Y tế TPHCM đã 

tổ chức tập huấn cho lực lượng 

y tế được huy động từ các 

bệnh viện, trung tâm y tế, 

phòng khám tư… nhằm đảm 

bảo an toàn tuyệt đối cho đợt 

tiêm chủng và đúng tiến độ    

đề ra. 

thực hiện nhiệm vụ”.

Mỹ Hạnh

Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long thị sát và chỉ đạo các khâu
triển khai tiêm chủng mở rộng tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng
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Khen thưởng đột xuất các tập thể tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021

ừa qua, Quận 11 đã tổ Vchức khen thưởng đột 
xuất các tập thể tiêu biểu trong 
công tác phòng chống dịch 
Covid-19 năm 2021. Tham dự 
có các đồng chí: Trương Quốc 
Lâm, Bí thư Quận ủy; Nguyễn 
Tăng Minh,  Phó Bí  thư 
Thường trực Quận ủy, Chủ 
tịch HĐND quận; Trần Phi 
Long, Phó Bí thư Quận ủy, 
Chủ tịch UBND quận; Liêu 
Thị Liên, Ủy viên Thường vụ, 
Phó Chủ tịch HĐND quận; 
Nguyễn Trần Bình, Ủy viên 
Thường vụ, Phó Chủ tịch 
UBND quận;  Trần Thúc 
Chương, Quận ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBND quận; Trần 
Thị Bích Trâm, Quận ủy viên, 
Phó Chủ tịch UBND quận.
Ngay trong những tháng đầu 
năm 2021, tình hình dịch bệnh 
Covid-19 bùng phát trên toàn 
thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp 
tới mọi mặt của đời sống, kinh 
tế, xã hội của Thành phố. Quận 
11 cũng như các địa phương 
trong cả nước phải đối mặt với 

Đẩy mạnh các phong trào thi 
đua yêu nước, phấn đấu thực 
hiện tốt các nhiệm vụ chính trị 
của ngành, đơn vị và nhiệm vụ 
phát triển kinh tế – xã hội, bảo 
đảm an ninh quốc phòng và an 
sinh xã hội trên địa bàn Quận. 
Các cấp, các ngành với quyết 
tâm cao nhằm đẩy lùi dịch 
bệnh, đồng thời phải phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm an 
ninh quốc phòng và an sinh xã 
hội. Đến nay, Công tác phòng 
chống dịch bệnh tại Quận đã 
được phát huy, dịch bệnh đã cơ 
bản được kiểm soát. 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí 
thư Quận ủy, Chủ tịch UBND 
quận Trần Phi Long đánh giá, 
trong công tác phòng chống 
dịch Covid-19 thời gian qua, 
các đơn vị ngành Y tế là lực 
lượng tuyến đầu trong công tác 
Phòng chống dịch Covid-19. 

nhiều yếu tố bất lợi, tác động 
tiêu cực đến phát triển kinh tế - 
xã hội, ảnh hưởng đến công 
tác, tâm lý và đời sống của 
nhân dân. 

Có thể thấy, Trung Tâm y tế 
quận, Bệnh viện quận, Đội 
phản ứng nhanh và các Tổ 
thuộc Trung tâm Y tế quận đã 
kịp thời xác minh, điều tra, 
truy vết, lấy mẫu và xử lý các 
ca bệnh; Phòng Y tế chủ động 
nắm bắt diễn biến tình hình 
dịch bệnh, trực tiếp tham mưu 
Ủy ban nhân dân Quận các 
văn bản chỉ đạo, triển khai các 
biện pháp phòng chống dịch 
bệnh; Ban hậu cần kỹ thuật, 
Ban chỉ huy quân sự Quận kịp 
thời bố trí lực lượng phối hợp 
ngành Y tế phun, khử khuẩn 
các khu vực có ca bệnh, hỗ trợ 
lực lượng phục vụ tại khu 
cách ly của Quận, đảm bảo an 
ninh trật tự; các trạm Y tế 
phường kịp thời tuyên truyền, 
truy vết các ca bệnh góp phần 
chung cho thành tích phòng, 
chống dịch trên địa bàn Quận. 
Lãnh đạo Quận ủy – HĐND – 
UBND quận luôn luôn theo 
sát, chỉ đạo kịp thời và tạo mọi 
điều kiện để phục vụ trong 
công tác phòng chống dịch 
Covid -19. Lãnh đạo quận 

mong muốn các tập thể tiếp 
tục phát huy hơn nữa tinh 
thần, kết quả đạt được, tiếp tục 
nâng cao hơn nữa trách nhiệm 
của mình trong công tác nhằm 
ngăn chặn và khống chế 
không cho dịch bệnh bùng 
phát và hạn chế thấp nhất nguy 
cơ lây lan cho cộng đồng trên 
địa bàn quận; quản lý tốt địa 
bàn, nhất là người đến/về từ 
vùng dịch; giám sát việc thực 
hiện chấp hành cách ly tại nhà 
của các đối tượng cách ly. 
Phần quà động viên tuy giá trị 
vật chất không lớn, nhưng là 
sự động viên, khích lệ tinh 
thần và ghi nhận những đóng 
góp của các cán bộ ngành Y tế 
và lực lượng hỗ trợ hậu cần 
trong công tác phòng chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn 
Quận.
Dịp này, Quận 11 đã trao giấy 
khen cho 14 tập thể tiêu biểu 
có thành tích xuất sắc trong 
công tác phòng chống dịch 
Covid-19 năm 2021, tiền khen 
thưởng đột xuất cho mỗi tập 
thể là 10 triệu đồng/tập thể.

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh trao giấy khen 
cho các tập thể tiêu biểu

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long trao giấy khen 
cho các tập thể tiêu biểu

MH
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Nhiều hoạt động chăm lo cho các điểm tiêm chủng mở rộng trên địa bàn quận

Từ ngày 21/6 đến nay, 
Quận 11 đã thực hiện chỉ 

đạo của Sở Y tế TPHCM triển 
khai 4 điểm tiêm vaccine cộng 
đồng tại Nhà thi đấu Lãnh 
Binh Thăng, Trường THCS 
Hậu Giang, Trường THCS Lê 
Quý Đôn và Trường THCS Lữ 
Gia nhằm đáp ứng số lượng 
lớn các đối tượng được tham 
gia tiêm chủng, đảm bảo cho 
công tác phòng chống dịch 
C o v i d - 1 9  t r ê n  đ ị a  b à n 
TPHCM trong tình hình hiện 
nay. Bên cạnh đó, bắt đầu từ 
24/6 đến nay hỗ trợ điều phối 
thêm 1 điểm tiêm chủng mở 
rộng của TPHCM tại Nhà thi 
đấu Phú Thọ. 
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo 
Quận ủy – HĐND – UBND 

CHUYÊN TRANG: THÔNG TIN VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Quận 11, nhằm góp phần 
chung tay đẩy lùi dịch bệnh 
Covid-19, ngày 24/6, Liên 
đoàn Lao động Quận 11 do 
đồng chí Dương Văn Nhân, 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động 
Quận 11 cùng với lãnh đạo Ban 
Dân vận Quận ủy Quận 11 đã 
đến thăm hỏi và tặng quà động 
viên tại 4 điểm tiêm chủng 
Vaccine tại Nhà thi đấu Lãnh 
Binh Thăng, Trường THCS 
Hậu Giang, Trường THCS Lê 
Quý Đôn và Trường THCS Lữ 
Gia trên địa bàn quận. Tại mỗi 
nơi đến, thay mặt Ban Thường 
vụ Liên đoàn Lao động Quận 
11, ông Dương Văn Nhân, Chủ 
tịch Liên đoàn Lao động Quận 
11 đã gửi lời cám ơn đến đội 
ngũ y bác sĩ, ekip trực, lực 

Cùng với những chăm lo vật 
chất của Liên đoàn Lao động 

lượng hỗ trợ vất vả những 
ngày vừa qua để tiêm phòng 
vaccine cho nhiều cán bộ, 
công chức, viên chức, người 
lao động, người dân… nhằm 
góp phần chung tay đẩy lùi 
dịch bệnh Covid-19. Chia sẻ 
và động viên lực lượng tuyến 
đầu chống dịch tại 4 điểm tiêm 
chủng này, Liên đoàn Lao 
động Quận 11 đã trao tặng mỗi 
điểm tiêm một phần quà trị giá 
5 triệu đồng với mong muốn 
động viên, tiếp sức hỗ trợ kịp 
thời cho đội ngũ thực hiện 
nhiệm vụ tại các điểm tiêm 
chủng Vaccine mở rộng này. 
Tổng kinh phí trao tặng 4 điểm 
tiêm là 20 triệu đồng. 

Quận 11, những ngày qua, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 đã 
hỗ trợ công tác hậu cần tại các 
điểm tiêm chủng mở rộng của 
quận, điểm tiêm chủng của 
TPHCM tại Nhà thi đấu Phú 
Thọ (Quận 11), các điểm cách 
ly tập trung và một số khu vực 
phong tỏa trên địa bàn Quận 
11. Các chị em hội viên phụ nữ 
đã chuẩn bị các phần ăn, nước 
uống, trái cây nhằm chăm lo 
thiết thực cho lực lượng làm 
nhiệm vụ tại đây với mong 
muốn phần chăm lo tuy nhỏ 
nhưng là sự động viên, khích 
lệ các lực lượng nhiều sức 
khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ 
phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 trên địa bàn quận. 

Song Quân

Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long trao quà chăm lo của UBND quận 
cho đội hình tiêm chủng tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh trao quà chăm lo của Quận ủy
cho đội hình tiêm chủng tại Trường THCS Lê Quý Đôn

Liên đoàn Lao động Quận 11 trao hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ, các lực lượng 
và ekip trực tại điểm tiêm Trường THCS Hậu Giang

Liên đoàn Lao động Quận 11 trao hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ, các lực lượng 
và ekip trực tại điểm tiêm Trường THCS Lữ Gia

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 chăm lo các suất ăn cho lực lượng hỗ trợ
tại điểm tiêm vaccine Nhà thi đấu Phú Thọ

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 chăm lo hậu cần cho lực lượng
trên địa bàn quận 

NHÂN DÂN QUẬN 11 THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU, BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
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155 mẫu của cán bộ công chức quận 11 đã có kết quả âm tính với Covid-19 

Trưa 1/7, ông Trần Phi Long, Phó Bí 
thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 

11 cho biết, quận vừa nhận thông báo từ 
Sở Y tế TPHCM (thông qua lấy mẫu xét 
nghiệm do Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực 
hiện), tất cả 155 mẫu thử của cán bộ công 
chức được lấy mẫu xét nghiệm ngày 30-6 
có kết quả âm tính với Covid-19. 
Theo ông Trần Phi Long, với kết quả này, 
có 26 trường hợp F1 tiếp xúc gần với cán 
bộ UBND quận mắc Covid-19 tiếp tục 
thực hiện cách ly tại cơ quan 14 ngày; 
còn lại cán bộ, công chức sẽ được về nhà 
sau giờ làm việc. Hiện nay, mọi hoạt 
động của cơ quan Quận ủy, UBND quận 
trở lại bình thường. Việc giải quyết hồ sơ 
thủ tục hành chính cho người dân vẫn 
bình thường; trong đó, quận ưu tiên giải 
quyết các hồ sơ bằng hình thức trực 
tuyến. Riêng với một số loại hồ sơ thủ tục 
hành chính giải quyết trực tiếp, quận bố 
trí cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ cho người 
dân. Tại tổ tiếp nhận, Quận bố trí 4 cán bộ 
trực tiếp giải quyết hồ sơ cho dân đồng 
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thời trang bị đầy đủ đồ bảo hộ y tế cho các 
cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ để đảm bảo 
an toàn phòng chống dịch; bên cạnh đó 
quận điều phối số lượng người dân vào 
giao dịch không quá 5 người/lượt. 

Song song đó, quận tiếp tục tăng cường 
công tác phòng chống dịch; thực hiện 
công tác giãn cách theo quy định như bố 
trí 50% số lương cán bộ công chức làm 
việc tại cơ quan, 50% làm việc tại nhà.

CBCC tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại UBNQ Quận 11 mặc quần áo bảo hộ y tế 
thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ cho người dân

MH

Quận 11 triển khai lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn quận

Tổ công tác xét nghiệm tầm soát SARS-
CoV-2 do đồng chí Chủ tịch UBND 
phường làm Tổ trưởng (trường hợp các 
phường có đồng chí Chủ tịch UBND 
phường đang thực hiện cách ly theo quy 
định sẽ giao một đồng chí trong Ban 

Thực hiện kế hoạch số 2142/KH-
UBND ngày 26/6/2021 của UBND 

Thành phố về việc xét nghiệm tầm soát 
SARS-CoV-2 cho người dân, người lao 
động tại khu dân cư, khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa 
bàn TPHCM, Chủ tịch UBND Quận 11 
đã chỉ đạo khẩn trương ban hành Quyết 
định thành lập Tổ công tác xét nghiệm 
tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân 
trên địa bàn 16 phường. Theo kế hoach, 
Quận sẽ thành lập 16 điểm lấy mẫu tại 16 
phường trên địa bàn quận, theo dự kiến 
trong vòng 5 ngày sẽ lấy khoảng 125.000 
mẫu xét nghiệm.

Chủ tịch UBND Quận 11 

Thường vụ Đảng ủy phường làm Tổ 
trưởng), thành viên tham gia Tổ công tác 
còn có lực lượng đoàn viên thanh niên 
phường, hội đoàn thể phường, công an, 
quân sự, thành viên Tổ Covid cộng 
đồng…
Bắt đầu từ 13 giờ 30 ngày 1/7/2021, Quận 
sẽ bắt đầu tiến hành lấy 
mẫu cho người dân, tại mỗi 
điểm tiêm có 1 đội lấy mẫu 
với 2 bác sĩ trực tiếp thực 
hiện công tác xét nghiệm 
tầm soát SARS-CoV-2. 
Nhận được thông tin hỏa 
tốc, các lực lượng đã khẩn 
trương phân công lực 
lượng dọn vệ sinh, khử 
khuẩn, bố trí bàn ghế, 
trang thiết bị phục vụ cho 
công tác tổ chức lấy mẫu. 

Trần Phi Long cho biết thêm, “Theo chức 
năng nhiệm vụ được phân công, các Tổ 
công tác chủ động trong công tác sắp xếp, 
bố trí việc tổ chức lấy mẫu hợp lý, đảm 
bảo các nguyên tác 5K và các quy trình 
phòng chống dịch bệnh như quy trình lấy 
mẫu 1 chiều, giữ khoảng cách giữa người 
với người là 1,5m…; sắp xếp các điều 
phối viên, khai báo y tế, khử khuẩn và 
phân bố thời gian lấy mẫu và thông tin cho 
người dân nắm rõ”. Quận cũng đã chỉ đạo 
các đoàn viên thanh niên phường, Hội 
liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh 
phường cùng với lực lượng công an, quân 
sự, bảo vệ dân phố tích cực hỗ trợ lực 
lượng nhập liệu, điều phối bên trong và 
bên ngoài các điểm lấy mẫu, hỗ trợ đảm 
bảo an ninh trật tự. Đặc biệt là cần tiếp tục 
tuyên truyên bằng hình thức xe loa phát 
thanh trên các tuyến đường chính, ngõ 
hẻm để người dân hiểu, tham gia đầy đủ, 
nắm rõ và thực hiện đúng quy định các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-
19 khi đến các địa điểm lấy mẫu”.

Song Quân

NHÂN DÂN QUẬN 11 THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU, BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
VÌ SỨC KHỎE CỦA BẢN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ CỦA CẢ CỘNG ĐỒNG



6
CHUYÊN TRANG: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều 17/6, Ban chỉ đạo bầu cử Quận 
11 đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 

Tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc 
hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân 
dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị đã cùng xem video clip điểm lại 
các hoạt động trọng tâm trong cuộc bầu 
cử Đại biểu Quốc hội Khoá XV và bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 
Quận 11. Nhìn chung, sau hơn 4 tháng 
triển khai thực hiện cuộc bầu cử, các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội xác định 
đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm 
của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị 
sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông 
đảo quần chúng nhân dân giai đoạn từ 
chuẩn bị cho đến ngày diễn ra bầu cử. 
Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần 
dân chủ, công khai, minh bạch trong 
từng bước triển khai, từ dự kiến cơ cấu, 
thành phần số lượng, hiệp thương lấy ý 
kiến cử tri, lựa chọn giới thiệu những 
người ứng cử, đến công tác bỏ phiếu, 
kiểm phiếu.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu chính ở 
trụ sở UBND Quận 11 và đầu cầu 16 
phường tại UBND 16 phường trên địa 
bàn. Tham dự tại điểm cầu chính có các 
đồng chí: Văn Thị Bích Liễu, Phó Chánh 
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân Thành phố; Trương 
Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy; Nguyễn 
Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực 
Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Trần Phi 
Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 
UBND quận; Liêu Thị Liên, Ủy viên 
Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND quận; 
Nguyễn Trần Bình, Ủy viên Thường vụ, 
Phó Chủ tịch UBND quận; Trần Thị Bích 
Trâm, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND quận; Trần Thúc Chương, Quận 
ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận cùng 
với Trưởng các Tiểu ban Ban chỉ đạo bầu 
cử Quận 11. Đầu cầu 16 phường có sự 
tham dự của lãnh đạo phường, Trưởng 
các tiểu ban và đại diện các tập thể và cá 
nhân được tuyên  dương.

Kết quả, toàn quận có 205.344/206.400 
cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi 
bầu đạt 99,49% (Trong đó, có 03 phường 
là Phường 4, 6 và Phường 12 và 37/92 tổ 

Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố Văn Thị Bích Liễu 
và Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm tuyên dương các tập thể tiêu biểu tại hội nghị

bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu). Cử tri 
trong quận đã bầu đủ 3 Đại biểu Quốc hội 
khóa XV và 3 Đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết 
quả bầu cử đảm bảo đúng cơ cấu, thành 
phần. Trên địa bàn quận, không có khu 
vực bỏ phiếu nào tiến hành bầu cử lại hoặc 
bầu cử thêm.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc bầu cử 
được triển khai chặt chẽ nghiêm túc, chặt 
chẽ, đúng quy trình, quy định của pháp 
luật, đảm bảo kịp thời, phù hợp với từng 
giai đoạn của cuộc bầu cử. Có sự thống 
nhất cao trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, 
các Tổ bầu cử từ quận đến cơ sở. Công tác 
hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi công tác, 
nơi làm việc, nơi cư trú diễn ra nghiêm 
túc, dân chủ, mang tính xây dựng và thể 
hiện trách nhiệm cao của cử tri. Tổ chức 
hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên 
vận động bầu cử đảm bảo khoa học, đúng 
quy trình. Công tác thông tin tuyên truyền 
với nhiều hình thức phong phú, đa dạng 
giúp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của 
cuộc bầu cử, đem lại hiệu ứng và sức lan 
tỏa tích cực, không khí vui tươi trong suốt 
thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Công tác 
đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và  
sau cuộc bầu cử chủ động, xử lý kịp thời, 
đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra tuyệt đối an 
toàn, đến nay không có đơn thư khiếu nại, 
tố cáo về bầu cử. Công tác hậu cần, chuẩn 

Phát biểu với hội nghị, Bí thư Quận ủy 
Trương Quốc Lâm ghi nhận và biểu 
dương các cấp, các ngành, các cơ quan, 
đơn vị và cử tri toàn quận đã nỗ lực, tập 
trung trí tuệ, sức lực chuẩn bị và tổ chức 
thắng lợi của cuộc bầu cử trên địa bàn 
quận; và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân 
và toàn thể cử tri quận nhà đã quan tâm 
theo dõi, hưởng ứng, tích cực đi bầu cử, 
góp phần cho cuộc bầu cử trên địa bàn 
quận thành công tốt đẹp. Đồng chí 
Trương Quốc Lâm nhấn mạnh, cần tạo 
điều kiện cho các Đại biểu Quốc hội Khóa 
XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 
thực hiện Chương trình hành động của 
mình trên địa bàn quận. Đồng chí cũng 
lưu ý thêm cần khẩn trương hoàn tất việc 
sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị theo 
hướng chính quyền đô thị sau khi giải thể 
Hội đồng nhân dân cấp quận và phường; 
việc tổ chức, sắp xếp thực hiện phải đảm 
bảo quy định, không để xảy ra dư luận 
trong cán bộ, công chức. Chính vì vậy, 
trong bối cảnh hiện nay không còn tổ 
chức Hội đồng nhân dân cấp quận và 
phường, Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
đoàn thể cần tiếp tục phát huy vai trò tham 
mưu trong công tác kiểm tra, giám sát.
Dịp này, Quận 11 đã công bố quyết định 
khen thưởng cho 62 tập thể và 93 cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong công tác tác 
bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại 
biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm 
kỳ 2021 – 2026. Để đảm bảo công tác 
phòng chống dịch COVID-19, hội nghị 
chỉ tổ chức trao tượng trưng cho 6 tập thể 
là đại diện cho các tập thể và cá nhân tiêu 
biểu được tuyên dương.

bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và các 
điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử được 
tập trung tất cả nguồn lực, công tác phân 
công, phân nhiệm vụ, công tác tham mưu 
của các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo bầu cử 
quận, phường thực hiện tốt, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong việc lập danh 
sách cử tri, báo cáo tiến độ, tổng hợp kết 
quả thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng quy 
trình, quy định. 

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Mỹ Hạnh
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Lãnh đạo Quận 11 trao thư cảm ơn các Mạnh thường quân 
đóng góp hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ cháy nhà hẻm 47, Phường 1, Quận 11

ừa qua, lãnh đạo quận 11 Vđã tổ chức 4 đoàn đến 
trao thư cảm ơn các tổ chức và 
các cá nhân đã ủng hộ kinh phí 
hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ 
cháy nhà hẻm 47, Phường 1, 
Quận 11. 
Thay mặt gia đình các nạn 
nhân, lãnh đạo quận đã gửi lời 
cảm ơn đến các cơ quan, đơn 
vị, Công ty, doanh nghiệp, các 
Mạnh thường quân, nhà hảo 
tâm thời gian qua theo lời kêu 
gọi của Quận ủy – HĐND – 
UBND – UB.MTTQ Việt Nam 
Quận 11 tích cực tham gia ủng 
hộ và cùng chung tay sẻ chia 
nỗi đau mất mát đối với các gia 

đình có nạn nhân tử vong trong 
vụ cháy thương tâm tại nhà số 
47/58/2 Lạc Long Quân, 
Phường 1, Quận 11 làm 08 
người thiệt mạng, 01 người bị 
thương và một số hộ liền kề bị 
thiệt hại nặng nề. Chính sự 
quan tâm và nhiệt tình hỗ trợ 
của các cơ quan, đơn vị, công 
ty, doanh nghiệp, các mạnh 
thường quân, nhà hảo tâm đã 
góp phần cùng Đảng bộ, Chính 
quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các đoàn thể 
chính trị và Nhân dân Quận 11 
kịp thời quan tâm, thăm hỏi 
động viên góp phần xoa dịu nỗi 
đau đối với gia đình các nạn 

Được biết, trong hơn một tuần 
tổ chức vận động quyên góp, 
tổng số tiền quyên góp được là 
3,3 tỷ đồng, trong đó quận đã 
hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà 
cho 5 gia đình hàng xóm có 
nhà bị ảnh hưởng trong khu 
vực cháy với kinh phí hỗ trợ là 
5 triệu đồng/ hộ, tổng số tiền 
còn lại được chia đều cho các 
gia đình có 8 nạn nhân thiệt 
mạng.

nhân. Lãnh đạo quận đã chỉ 
đạo lãnh đạo phường và lực 
lượng chức năng tiếp tục hỗ 
trợ các gia đình sửa chữa, dọn 
dẹp, khắc phục hậu quả sau 
đám cháy.

Dịp này, gia đình cô giáo 
Nguyễn Thị Y Linh cũng đã 
trao ủng hộ công tác phòng 
chống dịch COVID-19 cho 
UBND Phường 1 là 20 triệu 
đồng. Chị Nguyễn Thị Thanh 
Vương, đại diện gia đình 7 nạn 
nhân khi nhận được số tiền hỗ 
trợ bày tỏ niềm xúc động, “đây 
là sự động viên quá lớn đối với 
gia đình chúng tôi để vượt qua 
nỗi đau mất mát lớn lao này”. 
Đồng thời, thay mặt gia đình, 
chị Vương cũng trao số tiền     
là 20 triệu đồng để ủng hộ 
công tác phòng, chống dịch 
C o v i d - 1 9  c h o  U B N D   
Phường 1.
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HOÀN THÀNH VIỆC DI DỜI, SẮP XẾP VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHỢ LÃNH BINH THĂNG

Từ đó đã có 52/53 Hộ kinh doanh thực 
hiện việc bàn giao điểm kinh doanh tại 
chợ Lãnh Binh Thăng và nhận các khoản 
chi hỗ trợ, sắp xếp điểm kinh doanh mới 
theo kết quả bốc thăm. Chỉ riêng bà 
P.T.T.T là không chấp hành chủ trương, 
chính sách di dời mặc dù Hội đồng Hỗ trợ 
di dời, sắp xếp và chấm dứt hoạt động 
chợ Lãnh Binh Thăng và Ủy ban nhân 
dân Quận 11 đã nhiều lần mời tiếp xúc, 
vận động. 

Thực hiện chủ trương của UBND 
Thành phố về quy hoạch định 

hướng phát triển hệ thống chợ - siêu thị - 
trung tâm thương mại của TPHCM, chợ 
Lãnh Binh Thăng thuộc diện quy hoạch 
chấm dứt hoạt động và sử dụng khu đất 
vào mục đích công cộng để phục vụ nhân 
dân trên địa bàn quận.

Triển khai thực hiện chủ trương này, từ 
tháng 6/2020 đến nay, Quận 11 đã Xây 
dựng phương án số 47/PA-HD ngày 
18/6/2020 về di dời, sắp xếp và chấm dứt 
hoạt động chợ Lãnh Binh Thăng, các tiểu 
thương đã chấp hành chủ trương, chính 
sách, kế hoạch di dời, bàn giao mặt bằng 
trước và đúng thời hạn quy định. 

Theo bà Trần Thị Bích Trâm, Phó Chủ 
tịch UBND Quận 11 cho biết, “Chợ Lãnh 
Binh Thăng được xây dựng vào năm 
1990 nhưng nhiều năm liền hoạt động 
không hiệu quả; phần lớn tiểu thương đã 
nghỉ kinh doanh, bên trong nhà lồng chợ 
bỏ trống nhiều. Đến năm 1995, nhận thấy 
chợ Lãnh Binh Thăng vẫn hoạt động kém 
hiệu quả, UBND Quận chủ trương giải 
tỏa chợ Cây Gòn (phường 8) đưa về đây 
để gia tăng số lượng tiểu thương kinh 
doanh và tạo điều kiện cho Ban quản lý 
chợ Lãnh Binh Thăng có thêm nguồn 
thu. Tuy nhiên, thực trạng kinh doanh 
không hiệu quả đã dẫn đến số tiểu thương 
bỏ chợ, nghỉ kinh doanh nhiều. Nguồn 
thu các loại phí của Ban quản lý chợ từ 
năm 2015 đến năm 2020 không đủ để chi 
cho lương, tăng thu nhập, chi thường 
xuyên và trích lập các quỹ, không có nộp 
ngân sách. Cơ sở vật chất của chợ (khu 
nhà lồng, các sạp, kiosque) hiện hư hỏng 
nặng, xuống cấp và có nguy cơ sụp đổ, 
không đảm bảo an toàn về tính mạng và 
tài sản, đặc biệt trong mùa mưa bão. Do 
vậy, việc di dời, sắp xếp và chấm dứt hoạt 
động chợ Lãnh Binh Thăng là một chủ 
trương cần thiết, phù hợp với nguyện 
vọng của nhân dân địa phương; đồng 
thời góp phần tạo điều kiện hỗ trợ người 
kinh doanh hợp pháp tại chợ có nơi kinh 
doanh mới ổn định và hiệu quả hơn.”

Riêng trường hợp hộ kinh doanh P.T.T.T 
có sạp đang sử dụng nằm hoàn toàn trên 

Nhận thấy cần thiết phải tổ chức áp dụng 
biện pháp cưỡng chế hành chính buộc 
phải di dời bàn giao mặt bằng sạp để đảm 
bảo thực hiện chủ trương, chính sách, và 
tính nghiêm minh pháp luật để tháo dỡ, 
khôi phục lại sự thông thoáng cho tuyến 
hẻm 297 Lãnh Binh Thăng, Ủy ban nhân 
dân Quận đã ban hành Quyết định số 
1210/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 về việc 
áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính, 
buộc phải di dời bàn giao mặt bằng tại chợ 
Lãnh Binh Thăng, Phường 8 Quận 11 và 
thống nhất thời gian triển khai thực hiện 
cưỡng chế vào sáng ngày 04/6/2021.

lộ giới hẻm 297 Lãnh Binh Thăng phường 
8 được nằm trong diện được bốc thăm 
chọn sạp để di dời qua chợ mới tuy nhiên 
do không đồng thuận với phương án sắp 
xếp của quận đã nhiều lần không nhận thư 
mời, không tiếp xúc trực tiếp hoặc ủy 
quyền cho người khác đi thay để đàm 
phán với quận về phương án sắp xếp thay 
thế. Liên tục trong nhiều tháng liền từ 
tháng 6/2020 đến tháng 8/2020, UBND 
Quận đã tổ chức mời tiếp xúc, đến trực 
tiếp nhà để vận động, nhưng bà P.T.T.T 
không chịu tiếp xúc trực tiếp, thông qua 
người đại diện ủy quyền đàm phám không 
thành công, quận không đồng ý với các 
yêu cầu của hộ kinh doanh P.T.T.T để đảm 
bảo sự công bằng trong phương án sắp 
xếp, tổ chức, di dời của quận. Việc chậm 
di dời kéo dài gây ảnh hưởng tiến độ 
chung việc thực hiện các khâu tiếp theo 
của việc chấm dứt hoạt động chợ Lãnh 
Binh Thăng.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp 

tục mời tiếp xúc, linh hoạt trong công tác 
vận động tuyên truyền, kết quả, bà T. đã 
đến tham dự buổi tiếp xúc vào ngày 1/6 
vừa qua. Tại buổi tiếp xúc với Hội đồng 
hỗ trợ di dời, sắp xếp và chấm dứt hoạt 
động chợ Lãnh Binh Thăng, Phường 8 
Quận 11 đã phân tích, trao đổi và làm rõ 
các vấn đề về chủ trương, chính sách hỗ 
trợ di dời đối với hộ kinh doanh chợ Lãnh 
Binh Thăng, bà P.T.T.T đã hiểu và đồng ý 
di dời, nhận sạp kinh doanh tại chợ Bình 
Thới và cam kết thực hiện bàn giao mặt 
bằng sạp tại chợ Lãnh Binh Thăng trong 
ngày 04/6/2021. Sau tiếp xúc, Hội đồng 
đã lập biên bản, đồng thời tiến hành tổ 
chức cho bà P.T.T.T bốc thăm nhận sạp 
mới tại chợ Bình Thới.
Kết quả, ngày 03/6/2021, bà P.T.T.T đã 
tự nguyện di dời hàng hóa và bàn giao sạp 
tại chợ Lãnh Binh Thăng. Sau bàn giao, 
Đội Quản lý trật tự đô thị đã phối hợp 
cùng với các đơn vị liên quan tiến hành 
các bước tháo dỡ sạp chợ trả lại mặt bằng 
tại hẻm số 297 đường Lãnh Binh Thăng, 
Phường 8, Quận 11. Như vậy, về cơ bản 
Ủy ban nhân dân Quận đã hoàn thành 
việc di dời, sắp xếp và chấm dứt hoạt 
động chợ Lãnh Binh Thăng, Phường 8, 
Quận 11. Trong thời gian tới, UBND 
Quận 11 sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành có 
liên quan khẩn trương thực hiện thủ tục 
đảm bảo theo quy định; các thủ tục liên 
quan đến việc giải thể Ban quản lý chợ 
Lãnh Binh Thăng và các chế độ, chính 
sách liên quan đến người lao động tại Ban 
quản lý chợ khi thực hiện giải thể.

Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11 đang tháo dỡ các sạp nhằm thực hiện di dời, 
sắp xếp và chấm dứt hoạt động chợ Lãnh Binh Thăng

Mỹ Hạnh

TPHCM NĂM 2021: “NĂM XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ”
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Quận ủy Quận 11 kiện toàn các chức danh lãnh đạo

Sáng 29/6, Quận ủy Quận 
11 đã tổ chức Lễ trao quyết 

định cán bộ cho các đồng chí 
Liêu Thị Liên, Nguyễn Xuân 
Yến, Ngô Anh Thư, Lê Hồng 
Hoàng Hải, Phạm Chí Bình. 
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; Trần 
Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, 
Chủ tịch UBND Quận.
Theo đó, Ban Thường vụ Quận 
ủy đã trao quyết định chỉ định 
đồng chí Liêu Thị Liên, Ủy 
viên Ban Thường vụ Quận ủy, 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân quận tham gia Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ và giữ 
chức Bí thư Đảng ủy Phường 7 
nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ 
định đồng chí Nguyễn Xuân 
Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ quận tham gia Ban 
chấp hành, Ban Thường vụ, 
giữ chức Bí thư Đảng ủy 
Phường 2 nhiệm kỳ 2020 – 
2025.
Chủ tịch UBND Quận 11 cũng 
đã trao quyết định điều động 
và bổ nhiệm bà Ngô Anh Thư, 
Chuyên viên Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân quận giữ chức vụ Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Phường 13 

Chủ tịch UBND Quận 11 cũng 
đã trao quyết định tiếp nhận, 
điều động và bổ nhiệm ông 
Phạm Chí Bình, Phó Chủ tịch 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
quận giữ chức Phó Trưởng 
Phòng Nội vụ kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2021 với thời gian 
giữ chức vụ là 5 năm.

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 
2021 với thời gian giữ chức vụ 
là 5 năm; đồng thời Ban 
Thường vụ Quận ủy đã trao 
quyết định chỉ định đồng chí 
Ngô Anh Thư, Chủ tịch UBND 
Phường 13 tham gia Ban chấp 
hành, Ban Thường vụ, giữ 
chức Phó Bí thư Đảng ủy 
Phường 13 nhiệm kỳ 2020 – 
2025.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận 
ủy cũng đã trao quyết định cho 
đồng chí Lê Hồng Hoàng Hải, 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 
Quận ủy, được nghỉ hưu hưởng 
chế độ bảo hiểm xã hội kể từ 
ngày 01 tháng 10 năm 2021.
Thay mặt lãnh đạo Quận ủy – 
UBND Quận 11, đồng chí 
Trương Quốc Lâm, Bí thư 
Quận ủy đánh giá cao quá trình 
công tác của các đồng chí Liêu 
Thị Liên, Nguyễn Xuân Yến, 
Ngô Anh Thư, Lê Hồng Hoàng 
Hải, Phạm Chí Bình. Đồng 
thời mong muốn các đồng chí 

Liêu Thị Liên, Nguyễn Xuân 
Yến, Ngô Anh Thư, Phạm Chí 
Bình nhận nhiệm vụ mới sẽ 
tiếp tục đóng góp cho sự phát 
triển của địa phương nơi công 
tác, các phòng ban đơn vị của 
quận, góp phần vào thành tích 
chung của Quận ủy – UBND 
Quận trong nhiệm kỳ 2020-
2025. Đồng chí Trương Quốc 
Lâm đặc biệt nhấn mạnh đến 
công tác đoàn kết thống nhất 
trong tập thể các đơn vị, nhất 
là các đồng chí được giao 
nhiệm vụ mới với vai trò là 
người đứng đầu địa phương 
cần tích cực thảo luận, bàn bạc 
thống nhất trong tập thể, Ban 
Thường vụ Đảng ủy phường, 

Lãnh đạo Quận 11 trao Quyết định cho đồng chí Liêu Thị Liên Lãnh đạo Quận 11 trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Xuân Yến

Lãnh đạo Quận 11 trao Quyết định cho đồng chí Ngô Anh Thư Lãnh đạo Quận 11 trao Quyết định cho đồng chí Phạm Chí Bình

Mỹ Hạnh

Lãnh đạo Quận 11 trao quyết định cho đồng chí Lê Hồng Hoàng Hải

tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ 
sở trong mọi công việc.
Đối với đồng chí Lê Hồng 
Hoàng Hải, đồng chí Trương 
Quốc Lâm bày tỏ sự trân trọng 
đối với những đóng góp của 
đồng chí đối với Ban Tuyên 
giáo và Quận ủy Quận 11, 
đồng thời bày tỏ mong muốn 
khi hoàn thành nhiệm vụ công 
tác trở về địa phương nơi cư 
trú tiếp tục đóng góp cho địa 
phương, cho quận nhà trong 
công tác hiến kế, xây dựng 
Đảng, tích cực tham gia các 
phong trào thi đua do địa 
phương phát động.

CÁN BỘ LÀ CÁI GỐC CỦA MỌI CÔNG VIỆC
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Lễ trao quyết định Trưởng Phòng Kinh tế Quận 

và Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN: ÔNG NGUYỄN THANH NHÀN - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO QUẬN 11

-   SỐ 7 LÊ NIỆM, P. PHÚ THẠNH, Q.TÂN PHÚ

CHUYÊN TRANG: THÔNG TIN NHÂN SỰ MỚI

Theo đó, Chủ tịch UBND 

Quận 11 đã trao Quyết định số 

1256/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân Quận về điều động 

và bổ nhiệm ông Châu Kiến 

Quang, sinh năm 1980, Giám 

đốc, Thành viên Hội đồng 

Sáng 8/6, UBND Quận 11 

tổ chức Lễ trao quyết định 

cho các đồng chí Châu Kiến 

Quang, Nguyễn Văn An. 

Tham dự có các đồng chí: 

Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí 

thư Thường trực Quận ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân Quận; 

Trần Phi Long, Phó Bí thư 

Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Quận 11; Huỳnh 

Kim Tuấn, Ủy viên Thường 

vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận 

ủy; Liêu Thị Liên, Ủy viên 

Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân Quận; Nguyễn 

Trần Bình, Ủy viên Thường 

vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Quận 11; Trần Thúc 

Chương, Quận ủy viên, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Quận 11; Trần Thị Bích Trâm, 

Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Quận 11.

Thành viên Công ty TNHH 

Một thành viên Dịch vụ Công 

ích Quận 11 giữ chức vụ 

Trưởng Phòng Kinh tế với thời 

gian bổ nhiệm là 5 năm. 
Đồng thời, Chủ tịch UBND 

Quận 11 đã trao Quyết định số 

1257/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân Quận về điều động và 

bổ nhiệm ông Nguyễn Văn An, 

sinh năm 1967, Bí thư Đảng ủy 

Phường 2 giữ chức Giám đốc, 

Thành viên Hội đồng Thành 

viên Công ty TNHH Một thành 

viên Dịch vụ Công ích Quận 

11.
Phó Bí thư Thường trực Quận 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân Quận Nguyễn Tăng Minh 

bày tỏ sự vui mừng khi đội ngũ 

lãnh đạo Công ty TNHH Một 

thành viên Dịch vụ Công ích 

Quận 11 được kiện toàn sẽ là 

điều kiện thuận lợi cho Công ty 

trong điều hành mọi hoạt động 

được thông suốt, ghi nhận và 

đánh giá cao nỗ lực của tập thể 

đơn vị trong thực hiện nhiệm 

vụ thời gian qua, đồng chí 

mong muốn đồng chí Nguyễn 

Văn An tiếp tục phát huy năng 

lực sở trường công tác trên 

cương vị công tác mới, nhất trí 

cùng tập thể lãnh đạo, công 

nhân viên và người lao động 

đơn vị hoàn thành thắng lợi 

mọi công việc được giao. Ông 

cũng bày tỏ sự tin tưởng, đồng 

chí Châu Kiến Quang sẽ phát 

huy sức trẻ, năng động, sáng 

tạo để hoàn thành tốt mọi 

nhiệm vụ trên cương vị công 

tác mới.
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 

UBND quận Trần Phi Long 

đánh giá cao năng lực công tác 

của các đồng chí Châu Kiến 

Quang, Nguyễn Văn An trong 

thời gian qua. Đối với đồng 

chí Nguyễn Văn An, với kinh 

nghiệm công tác vững vàng, 

đồng chí bày tỏ sự tin tưởng 

đồng chí An sẽ nhanh chóng 

tiếp cận môi trường công tác 

mới, tiếp tục dẫn dắt đơn vị 

mới hoàn thành tốt mọi nhiệm 

vụ được giao. Chủ tịch UBND 

quận bày tỏ sự tin tưởng ở 

cương vị công tác mới, đồng 

chí Châu Kiến Quang với kinh 

nghiệm làm việc vững vàng 

tiếp tục phát huy năng lực, sở 

trường công tác, cùng với tập 

Tân Trưởng Phòng Kinh tế 

Quận 11 Châu Kiến Quang  

gửi lời cám ơn và xin hứa sẽ 

đoàn kết nội bộ, phát huy sức 

mạnh tập thể Phòng Kinh tế 

tham mưu tốt cho Thường trực 

Quận 11 hoàn thành nhiệm vụ 

của ngành, quyết tâm hoàn 

thành tốt mọi nhiệm vụ được 

giao trong thời gian tới.

thể lãnh đạo và cán bộ công 

chức Phòng Kinh tế Quận sẽ 

nỗ lực tham mưu tốt cho quận 

nhà hoàn thành các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ của ngành, nhất là 

trong giai đoạn tiến tới xây 

dựng chính quyền đô thị hiện 

nay, góp phần vào thành tích 

chung của quận nhà trong thời 

gian tới.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, 

đồng chí Nguyễn Văn An, Tân 

Giám đốc, Thành viên Hội 

đồng Thành viên Công ty 

TNHH Một thành viên Dịch 

vụ Công ích Quận 11 cho biết 

sẽ tiếp tục nỗ lực, ra sức phấn 

đấu, đoàn kết cùng lãnh đạo 

đơn vị dẫn dắt tập thể công ty 

hoạt động có hiệu quả và ngày 

càng phát triển.

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 điều động và bổ nhiệm ông Châu Kiến Quang 

giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh tế Quận 11

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long
và Phó Chủ tịch UBND quận Trần Thúc Chương 

trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn An 
giữ chức vụ Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích Quận 11

Mỹ Hạnh

CÁN BỘ LÀ CÁI GỐC CỦA MỌI CÔNG VIỆC
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