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MỪNG  ĐẢNG MỪNG XUÂN

Trâu đi vững mạnh lên toàn diện

Chung tay thắng lợi được lòng dân
Mừng xuân, mừng Đảng chào năm mới

Giao hòa năm mới thật tri ân

Hổ đến thăng hoa gấp bội phần
Dấu ấn dựng xây non nước Việt

Muôn thủa non sông đẹp vạn lần.

Trâu đón hổ về lộng lẫy xuân

Lê Thanh Sơn

QUẬN 11 CHÀO XUÂN

Lê Thanh Sơn

Xuân

Nhâm

Dần

Xuân về Quận 11 mình ơi!

Thực mà cứ ngỡ như mơ

Phố phường khởi sắc đổi thay

Toàn quận một khối xây nền vinh hoa
Hệ thống chính trị vững bền

Trẻ già cởi mở vui tươi

Trẻ thơ vang tiếng hát ca

Phục vụ nhân dân thập phương

Trên dưới tình nghĩa đậm đà tri ân

Mái trường công sở thật là nên thơ

Trong gian khó thật nghĩa tình

Phố phường quang cảnh băng cờ mừng xuân

Ngành y cán bộ hết mình vì dân

Tình dân, ý Đảng hài hòa

Thời tiết nắng ấm đất trời sang xuân

“5 K” thực hiện … gói quà an sinh

Góp phần tô điểm quận mình vươn xa

Mai vàng khoe sắc rạng ngời nở hoa

Cải cách hành chính chuyển dần

Khắp nơi rực rỡ vui xuân yêu đời

Dựng xây thành phố văn minh

Tự hào Mười Một của ta !

Cầu vượt thông thoáng rộng đường xe qua

Người vui giục giã bước chân

Đoàn kết chung tay góp phần

Theo đường Bác chọn thật là quang vinh

Với chợ Bình Thới tháng ngày giao thương

Từng bước ổn định nâng dần vui ca

Ban ngành đoàn thể góp phần nâng lên

Mừng xuân, mừng Đảng thăng hoa rạng ngời …

Đường nào cũng đẹp cho vần thơ bay

Tượng đài liệt sĩ sâu xa

Dịch Covid đẩy lùi xa



1.Thư chúc Tết của Bí thư Quận ủy

 

11. Nghệ nhân nhân dân Lương Tấn Hằng với 

những đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật 

2.Cùng gặp gỡ và trò chuyện với Bí thư Quận ủy 

Trương Quốc Lâm về công tác xây dựng Đảng

10. Hai bông hoa đẹp của quận 11 năm 2021

7. Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 

năm 2022

9. Ngành giáo dục và đào tạo quận 11 thích ứng 

linh hoạt trong tình hình dịch phấn đấu duy trì 

chất lượng giáo dục toàn diện

12. Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Thúc 

Chương và những định hướng trọng tâm trong công 

tác chỉnh trang và phát triển đô thị

6. Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội quận 11 

năm 2021.

3. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng 

Minh chia sẻ về công tác đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đao đức phong cách Hồ Chí Minh 

năm 2022

4. Xây dựng đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, 

công chức

8. Trung tâm an sinh xã hội nỗ lực để “Không ai bị 

bỏ lại phía sau”

múa lân - sư - rồng

13. Giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phục 

hồi và phát triển kinh tế năm 2022

15. Và nhiều nội dung trọng tâm khác: Sớ Táo quân 

2022, chùm thơ Mừng Xuân - Mừng Đảng, Tạp 

văn, Tản mạn về năm Nhâm Dần...

5. Đầu xuân trò chuyện cùng Chủ tịch UBND 

Quận Trần Phi Long

Với các chuyên đề
NỔI BẬT trong số này:

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO QUẬN 11

BẢN TIN ĐẶC SAN XUÂN QUẬN 11

Số 2044-2045-2046-2047

CHỊU TRÁCH NHIỆM

NGUYỄN THANH NHÀN
GIÁM ĐỐC TTVH-TT QUẬN

NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN

NGUYỄN THANH NHÀN

PHẠM THỊ MỸ HẠNH

THIẾT KẾ MỸ THUẬT

PHẠM THỊ MỸ HẠNH

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ: 09/QĐ-STTTT NGÀY 25.05.2011

CHẾ BẢN VÀ IN TẠI: CTY IN CHÀO NGÀY MỚI

VỚI SỰ CỘNG TÁC CỦA:

SONG QUÂN, LÊ THANH SƠN, ĐỨC PHẠM,

HOÀI NGUYỄN, HUY THUẦN, MỸ HẠNH

ĐÀM VŨ TRI, NGUYỄN NGỌC CƠ

 NGUYỄN HOÀNG DUY, NGUYỄN THANH VŨ,

VỮNG MÃI NIỀM TIN, ...

Bìa 1: QUẬN 11 MỪNG XUÂN 
Thiết kế bìa: Mỹ Hạnh

2022

Nhâm Dần
2022



hân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt Đảng, chính quyền Quận nhà, tôi xin N thân ái gửi Lời chúc Tết tới toàn thể các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão 
thành cách mạng, các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ 

chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân quận 11 lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

� Năm 2021 đã kết thúc với nhiều khó khăn, thử thách với biết bao nhiêu sự kiện 
trọng đại đáng nhớ, đặc biệt là sự kiện bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát 
huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn 
đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, tạo nhiều kết quả tích cực và rất đáng 
trân trọng. 

Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân quận nhà!

� Năm 2022 cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII. 
Do đó, tôi mong rằng toàn Đảng bộ và Nhân dân quận nhà sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần yêu 
nước, đoàn kết, phát huy ý chí, quyết tâm và những thành quả đạt được của năm Tân Sửu 
2021, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công 
cuộc đổi mới; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, giành nhiều thắng lợi 
mới, to lớn hơn nữa để xây dựng địa phương ngày càng phát triển ổn định và bền vững.
Kính chúc toàn thể các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các 
đồng chí, đồng bào, mỗi gia đình, mỗi người dân sang năm mới có nhiều sức khỏe, thêm 
niềm vui, hạnh phúc và thành công!

� Nhất là trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 vừa qua, chúng ta đã phát huy 
được sức mạnh tập thể, đoàn kết để vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa tập trung phát 
triển phục hồi kinh tế - xã hội, tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 
của Đảng, để lại những kết quả tích cực đóng góp vào thành công chung của quận nhà 
trong năm qua.

Xuân Nhâm Dần, ngày 25 tháng Giêng

Bí thư Quận ủy Quận 11

TRƯƠNG QUỐC LÂM

của Bí thư Quận ủy 

Trương Quốc Lâm

CHÚC TẾT 
Thư 
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Đối thoại đầu xuân Nhâm Dần 2022 

Cùng gặp gỡ và trò chuyện với 

Bí thư Quận ủy Quận 11 Trương Quốc Lâm 

về công tác xây dựng Đảng

í thư Quận ủy Trương Quốc Lâm:“Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng Bcường 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”.

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm: 
Ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, 
Đảng bộ, chính quyền quận tập trung lãnh 

ướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành Hlập Đảng Cộng sản Việt Nam quang 
vinh (3/2/1930 – 3/2/2022), trong không 
khí chuẩn bị đón chào Tết cổ truyền của 
dân tộc - Xuân Nhâm Dần 2022, Bí thư 
Quận ủy Trương Quốc Lâm đã có buổi gặp 
gỡ và trò chuyện cùng Phóng viên Bản tin 
Quận 11 về những hoạt động nổi bật của 
quận nhà trong năm đầu tiên thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 11 lần 
thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, 
đồng thời chia sẻ về định hướng chỉ đạo 
trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả 
trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương và phát huy tính tiên phong, 
gương mẫu dám nghĩ, dám làm của cán bộ, 
đảng viên.
Phóng viên: Thưa Bí thư Quận ủy Trương 
Quốc Lâm, năm 2021 là năm đầu tiên thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 11 
lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối 
cảnh địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề 
từ dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên cả 
nước. Xin ông chia sẻ về những thuận lợi, 
một số dấu ấn nổi bật trong công tác xây 
dựng Đảng trong năm vừa qua và khó 
khăn khi triển khai việc học tập, nghiên 
cứu, quán triệt các Nghị quyết của đảng?

đạo, chỉ đạo, nỗ lực vượt khó, kiên quyết 
trong quản lý, điều hành, phát huy tinh 
thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, gắn bó 
mật thiết với Nhân dân. Tập trung thực 
hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát 
dịch bệnh Covid-19. Tập trung tháo gỡ 
những khó khăn vướng mắc trong triển 
khai thực hiện các công trình, dự án trọng 
điểm. Công tác giải ngân cơ bản đảm bảo 
theo tiến độ đề ra. Tình hình an ninh chính 
trị, trật tự xã hội được đảm bảo; hoạt dộng 
của các cơ quan đơn vị trở lại bình thường 
sau thời gian nghỉ Tết, không xảy ra tình 
trạng lơ là, ảnh hưởng đến hiệu quả công 
việc, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 
2021 đảm bảo số lượng và chất lượng. Đặc 
biệt là hoàn thành công tác cưỡng chế thu 
hồi đất đảm bảo đúng trình tự quy định 
pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh trật 
tự, an toàn xã hội trong suốt thời gian thực 
hiện. Tiếp xúc vận động được hộ tiểu 
thương cuối cùng tự nguyện bàn giao mặt 
bằng, hoàn tất công tác di dời, sắp xếp và 
chấm dứt hoạt động chợ Lãnh Binh Thăng, 
Phường 8 Quận 11. Tập trung rà soát các 
nhóm đối tượng, không để người nghèo, 
người lao động, người có công, bảo trợ xã 
hội… bị bỏ sót không được thụ hưởng 
chính sách hỗ trợ Covid-19 của Chính 
phủ, đảm bảo chi đúng, không trùng đối 
tượng theo quy định.
Thường trực Quận ủy luôn quan tâm lãnh 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức đảng được củng cố, tăng cường, nhất 
là năng lực tự kiểm tra, giám sát của chi bộ 
và chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ; 
quan tâm chỉ đạo triển khai ngay các quy 
định, chủ trương mới về tổ chức cán bộ, về 
sinh hoạt chi bộ, công tác bảo vệ chính trị 
nội bộ; phương thức lãnh đạo của các cấp 
ủy tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh cải 
cách hành chính trong đảng.
Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, 
bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt bố trí cán 
bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong quy 
hoạch. Qua đó, giúp cho cán bộ trong diện 

đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nhất 
là công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình 
và phê bình, nhận diện, đấu tranh với các 
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ Đảng bộ Quận 
11 được tăng cường và đạt hiệu quả khá 
tích cực, góp phần đảm bảo ổn định chính 
trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, 
sự thống nhất trong nội bộ và sự đồng 
thuận của nhân dân. Nhận thức và hành 
động của cán bộ, đảng viên chuyển biến 
theo hướng tích cực, nhận thức về tầm 
quan trọng của công tác xây dựng chỉnh 
đốn Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu 
của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu, ngày càng sâu 
sắc hơn.

Đồng chí Trương Quốc Lâm - Bí thư Quận ủy Quận 11
thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hồng, Phường 1

nhân dịp Tết Nguyên đán 2021

Đồng chí Trương Quốc Lâm - Bí thư Quận ủy Quận 11
trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2020 

cho đảng viên Lê Văn Phước (Đảng bộ Phường 9) 



Công tác vận động nhân dân, hoạt động 
của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, vận 
động hiệu quả đoàn viên, hội viên và các 
tầng lớp Nhân dân đồng thuận, tích cực 
hưởng ứng và tham gia tốt phong trào, 
cuộc vận động tại địa phương, đơn vị.

quy hoạch được tiếp cận các chức danh, đi 
cơ sở để cọ sát thực tiễn và từng bước 
trưởng thành hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt đạt được, vẫn 
còn một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể như 
thu ngân sách nhà nước không đạt chỉ tiêu 
đề ra, công tác điều chỉnh quy hoạch trễ 
tiến độ so với kế hoạch, xảy ra 3 vụ cháy, 
làm chết 8 người, bị thương 1 người và 
thiệt hại một số tài sản. Việc tổ chức học 
tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và 
Chuyên đề toàn khóa trong cán bộ, đảng 
viên vẫn còn chậm; công tác tuyên truyền, 
phổ biến trong lực lượng đoàn viên, hội 
viên và nhân dân còn hạn chế, một bộ phận 
nhân dân chưa có điều kiện để tiếp cận, 
nắm biết tinh thần và nội dung chủ yếu của 
các nghị quyết và chỉ thị của Đảng. Một số 
nội dung chưa thể triển khai theo tiến độ đề 
ra như hội nghị chuyên đề về giải pháp 
nâng cao chất lượng thi đua phong trào 
dân vận khéo gắn với nội dung 5 không, 
hội nghị báo cáo chuyên đề về công tác 
dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân trong điều kiện xây dựng chính quyền 
đô thị, việc triển khai thực hiện các phong 
trào thi đua, các cuộc vận động cũng bị ảnh 
hưởng. Song song đó, công tác tạo nguồn, 
bồi dưỡng, kết nạp đảng viên còn gặp khó 
khăn nên chỉ tiêu phát triển đảng viên chưa 
đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Phóng viên: Với Chủ đề năm 2022 của 
Thành phố về xây dựng Đảng là “Đẩy 
mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm: 
Năm 2022 tiếp tục được dự báo sẽ là một 
năm khó khăn do tiềm ẩn của dịch bệnh 
Covid – 19. Do đó, cả hệ thống chính trị 
cùng Nhân dân quận cần phải tiếp tục 
chung sức đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm, 
thực hiện nhiều biện pháp để tiếp tục kiểm 
soát được dịch bệnh. Tập trung thực hiện 
tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 
nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 
2022 của Thành phố Hồ Chí Minh “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”.
Do đó, để triển khai có hiệu quả năm chủ 
đề trong toàn đảng bộ Quận, tôi cho rằng 
công tác xây dựng Đảng cần tập trung tăng 
cường công tác nắm bắt, nắm chắc và dự 
báo sát tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện 
vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng 
lớp Nhân dân trên địa bàn Quận; kịp thời 
xử lý thông tin, định hướng tư tưởng, gắn 
với việc giải quyết tốt những bức xúc của 
nhân dân và các vấn đề phức tạp phát sinh. 
Song song đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, lan tỏa những thông tin 
tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm 
sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên 
mạng internet, mạng xã hội.  Tiếp tục tăng 
cường công tác quản lý đảng viên và phát 

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”, xin ông chia sẻ một số giải pháp 
trong công tác lãnh chỉ đạo, định hướng 
để triển khai có hiệu quả năm chủ đề này 
trong toàn đảng bộ quận?

triển đảng viên, đẩy nhanh tiến độ, đảm 
bảo chỉ tiêu, chất lượng công tác phát triển 
đảng viên. Bên cạnh đó, cần rà soát, bổ 
sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân 
chuyển, điều động, bố trí, bổ nhiệm cán 
bộ; thực hiện tốt công tác phát triển Đảng. 
Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách 
hành chính trong Đảng;… Tiếp tục tăng 
cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám 
sát của hệ thống chính trị Quận. Triển khai 
thực hiện có hiệu quả và đánh giá cụ thể 
việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 
tại cơ sở. Trong công tác vận động nhân 
dân và hoạt động của các đoàn thể, cần 
phát huy tinh thần một cách mạnh mẽ; 
tăng cường công tác giám sát phản biện xã 
hội, giám sát hoạt động của Đảng, hoạt 
động của chính quyền. Hoạt động của Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội quận cần chú 
trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả, có sức lan tỏa trong nhân dân, hình 
thức tuyên truyền phù hợp đem lại hiệu 
quả cao. Quan tâm thực hiện tốt công tác 
chăm lo đời sống, giải quyết các yêu cầu, 
nguyện vọng chính đáng của nhân dân, 
nhất là công tác thực hiện các chế độ, 
chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn. 
Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả công 
tác Quy chế dân chủ cơ sở, các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, nhất là người đứng 
đầu phải xác định rõ việc xây dựng và thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm gắn với công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng 
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; 
tiếp tục thể chế hóa, thực hiện tốt, có hiệu 
quả trên thực tế cơ chế “Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và 

6
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phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị tư tưởng của chi bộ”
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Phóng viên: Trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm 
bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa 
phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực thực hiện 
các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
TPHCM lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Quận lần thứ XII đã đề ra, xin Bí 
thư cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy đã 
có những chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo 
như thế nào? Xin ông chia sẻ đôi điều về 
những công tác trọng tâm cần thực hiện 
trong năm 2022 và những năm tiếp theo?
Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm: Ban 
chấp hành Đảng bộ quận đã xây dựng các 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển 
khai thực hiện trong năm 2022 và các năm 
tiếp theo. Trước nhất, Ban Thường vụ 
Quận ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo 
kịp thời với nhiều quyết định cụ thể thích 
ứng trong từng giai đoạn; phân công các 
thành viên Ban Thường vụ Quận ủy cùng 
tham gia với tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân 
dân quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và 
triển khai thực hiện 04 Chương trình trọng 
điểm. Hai là, về phát triển kinh tế và thu 
chi ngân sách, tập trung tổ chức các cuộc 
đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, 
ứng dụng và phát triển khoa học, công 
nghệ vào quy trình sản xuất, kinh doanh; 
cải cách thủ tục hành chính theo hướng 
đơn giản hóa thủ tục, tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ 
nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh, tạo điều kiện kết nối vay vốn 
ưu đãi giữa ngân hàng thương mại và 
doanh nghiệp trên địa bàn để ổn định hoạt 
động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư mở 
rộng quy mô. Nỗ lực thực hiện công tác 
điều hành ngân sách hiệu quả, ổn định, 
liên tục khi thực hiện chính quyền đô thị. 
Ba là, tiếp tục tập trung thực hiện Chương 
trình trọng điểm “Chỉnh trang và phát triển 

phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 
hưởng”. Đồng thời, phát huy dân chủ phải 
luôn gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; 
tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại 
trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 
nghị của Nhân dân.

đô thị” giai đoạn 2020-2025. Đối với công 
tác chỉ đạo đối với các giải pháp phòng 
chống dịch phải linh hoạt, chủ động. Đặc 
biệt là chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn 
nhằm nâng cao ý thức người dân trong 
việc chủ động các biện pháp phòng ngừa 
dịch bệnh nói chung và bệnh Covid-19 nói 
riêng, không để lây lan trong cộng đồng. 
Song song đó là tăng cường công tác kiểm 
tra liên ngành, công tác quản lý nhà nước. 
Trong công tác đảm bảo an sinh xã hội cho 
nhân dân, cùng với quỹ giảm nghèo và các 
nguồn quỹ của các đoàn thể, tiếp tục triển 
khai có hiệu quả hoạt động cho vay vốn 
giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, 
xây dựng nhà tình thương, trợ giúp hộ 
nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn… Song song đó, tiếp tục 
tăng cường củng cố và giữ vững ổn định 
tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội, đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh 
phòng chống tội phạm nhằm giảm mức 
thấp nhất các vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn 
xã hội; củng cố chất lượng dân quân tự vệ, 
chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ…
Trong thời gian tới, dự báo tình hình sẽ còn 
diễn biến rất phức tạp, khó lường, đòi hỏi 
chúng ta phải chủ động hơn nữa, quyết liệt 
hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung 
cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi 
nguồn lực; linh hoạt, sáng tạo tổ chức thực 
hiện có hiệu quả trong công tác phòng, 

Tôi tin tưởng rằng, toàn Đảng, toàn dân 
đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, 
cùng với sự giúp đỡ của các vị mạnh 
thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ chức, 
doanh nghiệp…, nhất định chúng ta sẽ 
chiến thắng đại dịch Covid-19, góp phần 
vì sức khỏe của Nhân dân quận nhà, vì sự 
phát triển ổn định và bền vững của Quận 
11!
Nhân dịp Xuân mới - Nhâm Dần 2022, 
cũng là kỷ niệm 92 năm ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 
(3/2/1930 - 3/2/2022), thay mặt Ban 
Thường vụ Quận ủy Quận 11, tôi thân ái 
gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các 
đồng chí lão thành cách mạng, đồng bào, 
đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lời chúc sức 
khoẻ, hạnh phúc và thành công!
* Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí đã 
dành thời gian cho buổi đối thoại nhân dịp 
đầu xuân. Xin kính chúc đồng chí sẽ tiếp 
tục chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân 
dân Quận 11 đạt được nhiều thành tựu 
thắng lợi trong năm 2022 và những năm 
tiếp theo. Trân trọng cảm ơn Bí thư Quận 
ủy Trương Quốc Lâm và kính chúc đồng 
chí cùng gia đình một năm mới mạnh 
khỏe, an khang, thịnh vượng và nhiều 
thành công mới!

chống dịch COVID-19 gắn với kế hoạch 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 
2022 và những năm tiếp theo.
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Hơn nửa thế kỷ từ khi Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đi xa, 

tư tưởng của Người vẫn là kim 
chỉ nam cho mọi hành động 
của toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khẳng định: Xây dựng 
Đảng là quy luật tồn tại và phát 
triển của Đảng. Trên bình diện 
phát triển cá nhân, xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu 
tự hoàn thiện, nhu cầu tự làm 
trong sạch nhân cách của mỗi 
cán bộ, đảng viên.
Thành ủy TPHCM đã đề ra chủ 
đề về công tác xây dựng Đảng 
năm 2022 là “Đẩy mạnh, xây 
dựng chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị; tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương, phát huy tính 
tiền phong, gương mẫu, tinh 
thần dũng cảm, năng động, 
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm 
của cán bộ, đảng viên”. Chủ đề 
này hướng đến hai mục tiêu 
quan trọng: nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hơn nữa 
công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng cùng hệ thống chính trị, 
đồng thời phát huy vai trò, 
trách nhiệm của mỗi cán bộ, 
đảng viên nhằm thực hiện các 
nhiệm vụ của thành phố trong 
năm 2022. Thực hiện theo chủ 
đề năm của Thành ủy TPHCM, 
Phó Bí thư Thường trực Quận 
ủy Nguyễn Tăng Minh nhấn 
mạnh trọng tâm trong công tác 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh năm 2022 là mỗi tổ chức 
đảng cần có chương trình, định 
hướng, kế hoạch thực hiện 
theo tình hình thực tế của từng 
địa phương, đơn vị, cụ thể hóa 
các mục tiêu, nhiệm vụ theo 
chức năng, nhiệm vụ được 
phân công, phân nhiệm và 
hướng đến hai mục tiêu quan 
trọng là xây dựng Đảng, phát 
huy tinh thần trách nhiệm của 
người đảng viên tiên phong, 
gương mẫu. Đồng chí Nguyễn 
Tăng Minh cho rằng, cả hai 
mục tiêu này muốn thành công 
đều liên quan trực tiếp đến sự 
tham gia chủ động, tích cực, 
trách nhiệm của từng cán bộ, 
đảng viên. Tiếp tục tổ chức 
nghiên cứu, học tập, quán triệt, 
tuyên truyền về nội dung, giá 
trị và ý nghĩa to lớn của tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong hệ thống 
chính trị quận, giúp mỗi cán 
bộ, đảng viên, người dân thấm 
nhuần tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Bác, phát huy 
ý chí tự lực, tự cường và khát 
vọng được phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc. Do vậy, 
từng cán bộ, đảng viên đòi hỏi 
phải nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, gương mẫu đi đầu trong 
thực hiện nhiệm vụ. Để nâng 
cao hiệu quả và chất lượng 
công việc, đáp ứng ngày càng 
tốt hơn nhằm phục vụ nhu cầu 
của các đơn vị và Nhân dân, 
trong bối cảnh còn nhiều khó 
khăn thách thức, từng cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên 
chức phải không ngừng học tập 
nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, lý luận chính trị, đa 
năng trong thực hiện nhiệm vụ 
trên tinh thần có thể biết và làm 
nhiều công việc, mạnh dạn đề 
xuất các giải pháp, đổi mới 
phương thức làm việc, nhiệt 
tình trong công tác phối hợp, 
chia sẻ công việc, tinh thần 
năng động, sáng tạo của từng 
cán bộ, đảng viên trong thực 
hiện nhiệm vụ được giao. Song 
song đó, đồng chí Phó Bí thư 
Thường trực Quận ủy nhấn 
mạnh việc tổ chức thực hiện về 
giữ vững kỷ luật, kỷ cương 
trong công tác lãnh đạo, điều 
hành, thực thi công vụ thời gian 
qua đã giúp đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức, chiến sĩ 
lực lượng vũ trang… thực hiện 
đúng và tốt hơn chức trách, 
nhiệm vụ, quyền hạn được 
giao; làm việc có nguyên tắc, 
kỷ cương; không lạm dụng 
chức vụ, quyền hạn khi giải 
quyết công việc; chống tư 
tưởng cục bộ, bè phái và các 
biểu hiện cơ hội, thực dụng vì 
lợi ích cá nhân như tinh thần 
Văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng khẳng định, cần phải tiếp 
tục: “Nâng cao năng lực, hiệu 
quả hoạt động của Nhà nước về 
thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ 
chức thực hiện các chủ trương, 
nghị quyết của Đảng”. 
Đồng chí Nguyễn Tăng Minh 
cho rằng việc xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng càng phải tiến hành 
thường xuyên. Muốn vậy, 
trước hết, từng cán bộ, đảng 
viên phải tự nâng cao bản lĩnh 
chính trị, vững vàng lập trường 
tư tưởng chính trị, nắm bắt và 
hiểu rõ các chủ trương, đường 
lối, chính sách của Đảng, thông 
tin thời sự và kiên quyết đấu 
tranh với những biểu hiện lệch 
lạc, sai trái. Tinh thần dám 
nghĩ, dám làm của từng cán bộ, 
công chức, viên chức… Quận 
11 đã thể hiện rõ nét trong 
những hành động của từng cán 
bộ, đảng viên, với nhiều mô 
hình hay, sáng tạo, mang lại 
hiệu quả thiết thực như tổ chức 
“Đội tình nguyện liên kết”; 
“ATM Oxy”; “Phiên chợ 0 
đ ồ n g ” ;  “ T ú i  t h u ố c  y ê u 
thương”… Chính những thực 
tiễn đó, cùng với tư tưởng nhất 
quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sẽ là ngọn đuốc soi đường để 

từng cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang và nhân dân 
quận nhà tiếp tục phát huy tinh 
thần trách nhiệm, tính tiên 
phong gương mẫu trong mọi 
nhiệm vụ, rèn luyện bản lĩnh 
chính trị của mình, nâng cao kỹ 
năng nghiệp vụ chuyên môn, 
từng bước xây dựng cho mình 
bản lĩnh chính trị, phát huy tinh 
thần năng động, sáng tạo, dám 
nghĩ, dám làm, dám chịu đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện 
nay. 
Một số nhiệm vụ trọng tâm 
thực hiện chuyên đề năm 2022 
là: tiếp tục quán triệt việc thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW, triển 
khai chuyên đề với nhiều hình 
thức đa dạng, nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân, cùng nỗ lực vượt 
qua khó khăn, thử thách, thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội Đảng các cấp là nhiệm vụ 
chính trị của mỗi địa phương 
đơn vị; chỉ đạo các cấp ủy tập 
trung lãnh đạo, tổ chức thực 
hiện những giải pháp phù hợp 
với tình hình thực tế, gắn kết 
chặt chẽ với việc học tập và 
làm theo Bác với nhiệm vụ 
chính trị của mỗi địa phương, 
cơ quan, đơn vị; thực hiện hiệu 
quả các nội dung đột phá, các 
vấn đề trọng tâm, bức xúc, tạo 
sự chuyển biến rõ nét trong 
xây dựng tổ chức đảng, cơ 
quan, đơn vị và chất lượng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao 
và phát huy vai trò tiên phong, 
gương mẫu của cán bộ, đảng 
viên, nhất là người đứng đầu, 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm, hết lòng vì dân; tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức cách 
mạng, nhân cách, lối sống, 
phong cách lãnh đạo, phương 
pháp làm việc gần dân, vì dân; 
quan tâm công tác giáo dục lý 
luận chính trị, bồi dưỡng lý 
tưởng cách mạng, đạo đức, lối 
sống theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh cho 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất 
là thế hệ trẻ; tăng cường công 

tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, củng cố, tăng cường 
sự đoàn kết, thống nhất trong 
Đảng, sự đồng thuận trong xã 
hội; gắn kết chặt chẽ việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
với các Nghị quyết Trung 
ương 4 khoá XI, XII, XIII về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo 
sự chuyển biến trong hành 
động của các tổ chức đảng, của 
mỗi cán bộ, đảng viên; kết hợp 
với các cuộc vận động, phong 
trào thi đua yêu nước của các 
cấp, các ngành, đoàn thể, cơ 
quan, đơn vị. Lựa chọn các vấn 
đề trọng tâm, những vấn đề 
bức xúc, nổi cộm để đề ra biện 
pháp khắc phục, giải quyết dứt 
điểm, mang lại kết quả cụ thể 
nhằm củng cố niềm tin trong 
đội ngũ cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân. 
Ban Thường vụ Quận ủy xác 
định nhiệm vụ trọng tâm, trọng 
điểm, nội dung đột phá thực 
hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 
2025: (1) Thực hiện các biện 
pháp phòng, chống, kiểm soát 
dịch bệnh COVID-19; (2) Các 
giải pháp phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội của quận; 
(3) Chương trình “Cải cách 
hành chính” (4) Chương trình 
“Chỉnh trang và phát triển đô 
thị”; (5) Chương trình “Giảm 
nghèo bền vững”; (6) Chương 
trình “Nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng và chất lượng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên”.
Năm 2022, với ý chí, quyết 
tâm của toàn đảng bộ, Phó Bí 
thư Thường trực Quận ủy 
Nguyễn Tăng Minh bày tỏ sự 
tin tưởng rằng Quận 11 sẽ tiếp 
tục vượt qua mọi khó khăn 
thách thức, ra sức thi đua sôi 
nổi, mạnh dạn đổi mới, với 
nhiều cách làm hay, sáng tạo 
để thiết thực học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh.
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“XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ TRONG

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Tác giả: VỮNG MÃI NIỀM TIN

Đạo đức được hiểu một cách cụ thể là 
những nguyên tắc, chuẩn mực như những 
thang giá trị được xã hội thừa nhận. Đạo 
đức có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành 
vi của mỗi người, phù hợp với lợi ích của 
xã hội, của đất nước. Đạo đức vừa mang 
tính “bổn phận”, diễn ra một cách tự giác 
của mỗi cá nhân, đồng thời cũng chịu sự 
chế định của dư luận xã hội. Đạo đức có 
vai trò rất lớn trong đời sống xã hội vì các 
chuẩn mực đạo đức giúp cho mỗi người tự 
phân biệt được đâu là hành vi tốt được xã 
hội khuyến khích, đâu là hành vi không tốt 
bị xã hội lên án. Nhờ đó, con người điều 
chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp 
với lợi ích của cộng đồng xã hội.
Đạo đức cách mạng theo Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là cái gốc, cái căn bản nhất của 
người cách mạng. Người yêu cầu“Mỗi 
đảng viên và cán bộ phải thấm nhuần đạo 
đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng 
ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là đầy tớ thật trung thành 
của nhân dân”. Đối với Bác, đức tính Cần, 
Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của đời 
sống mới, là phẩm chất hàng đầu của đạo 
đức. Bốn đức tính này trở thành nền tảng 
cơ bản để trở thành một con người có đạo 
đức, đến mức“thiếu một đức thì không 
thành người”. Đây chính là những đức 
tính mà bản thân mỗi cán bộ, công chức 
lấy đó để tự điều chỉnh, soi rọi, thực hiện 
trong mọi hoạt động. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cho rằng sự thắng lợi hay thất bại 
của một cuộc cách mạng phụ thuộc trực 

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do 

dân, vì dân là chủ trương, đường lối có 
tính chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, 
xuất phát từ đòi hỏi tất yếu, khách quan 
của thực tiễn xây dựng và phát triển đất 
nước. Từ việc xác định rõ các đặc trưng cơ 
bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, trong Văn kiện Đại hội 
XI của Đảng đã đề ra giải pháp: “Xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong 
sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu trong 
tình hình mới”, nhằm chấn chỉnh, nâng 
cao uy tín, hiệu quả hoạt động, quyền lực 
của nhà nước thông qua nền công vụ và 
hoạt động công vụ. Chính vì vậy, việc 
nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng 
viên, nhất là trách nhiệm của cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, 
ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong 
việc xây dựng và thực hiện đạo đức công 
vụ là công việc hết sức quan trọng và cấp 
thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đạo đức công vụ không nằm ngoài các 
quan hệ đó, tức là đạo đức công dân, đạo 
đức con người Việt Nam, đạo đức cách 
mạng. Đồng thời còn phải thực hành đạo 
đức của người cán bộ, công chức trong 
việc thực thi nhiệm vụ được giao. Vấn đề 
đạo đức trong nền công vụ là một nội dung 
hết sức quan trọng đối với mọi nhà nước. 
Bởi vì, mọi quyền lực của nhà nước được 
thực thi, phản ảnh qua nền công vụ và hoạt 
động công vụ, nếu không có những tiêu chí 
đạo đức làm chuẩn mực thì uy tín của nhà 
nước sẽ giảm sút. Việc thực hành đạo đức 
công vụ cũng tùy theo tính chất nghề 
nghiệp, vị trí công tác, chức vụ được 
giao… mà yêu cầu, đòi hỏi cũng khác 
nhau.

Công chức là những người giữ chức vụ, 
chức danh trong cơ quan của Đảng, Nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp 
hành chính, trong biên chế, hưởng lương 
từ ngân sách nhà nước, được phân loại 
theo trình độ đào tạo và được xếp vào 
ngạch công chức. Người công chức không 
những phải có trình độ chuyên môn mà 

tiếp vào bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức của đội 
tiên phong. Đạo đức cách mạng luôn là 
một tiêu chuẩn quan trọng của mỗi cán bộ, 
đảng viên trong bất cứ giai đoạn cách 
mạng nào. Đạo đức cách mạng là tiền đề, là 
sức mạnh để người cách mạng thực hiện lý 
tưởng, mục tiêu cao cả của mình, là giá trị 
thuộc về nhân cách của mỗi con người. 
Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn 
cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt 
lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên 
hết. Nếu khi lợi ích của Đảng, của Nhân 
dân và lợi ích cá nhân mâu thuẫn với nhau, 
thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng 
lợi ích của Đảng, của Nhân dân. 

Về bản chất, đạo đức công vụ là đạo đức 
thực thi công vụ của công chức, bao gồm 
hệ thống nguyên tắc, chuẩn mực dùng để 
điều chỉnh mối quan hệ giữa đội ngũ công 
chức với tổ chức, công dân, thể hiện ở 
lương tâm và trách nhiệm vì lợi ích chung, 
ý thức việc cần phải làm và mong muốn 
được làm vì lợi ích chung đó. Một trong 
những đặc trưng của hoạt động công vụ là 
hoạt động mang tính quyền lực nhà nước 
(gắn với nhà nước hoặc nhân danh nhà 
nước) do các công chức, viên chức nhà 
nước tiến hành theo quy định của pháp 
luật, nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm 
vụ của nhà nước, phục vụ lợi ích của nhà 
nước và xã hội. Do đó, trong nhiều trường 
hợp, nếu lương tâm không sáng, trách 
nhiệm không cao, sẽ dẫn đến lạm quyền, 
gây tổn hại cho dân, cho nước.

còn phải có phẩm chất đạo đức tốt.
Đặc biệt, ngoài những yêu cầu chung về 
phẩm chất đạo đức thì người đứng đầu, 
cán bộ chủ chốt phải có những phẩm chất 
đạo đức nổi trội về tính tiên phong, gương 
mẫu so với những cán bộ, công chức bình 
thường. Như chúng ta đã biết, cán bộ lãnh 
đạo là người đứng đầu một hệ thống với 
chức trách nhất định và chịu trách nhiệm 
về hệ thống do mình phụ trách. Trong tổ 
chức, người cán bộ lãnh đạo là khâu trung 
tâm liên kết các yếu tố, cá nhân, các bộ 
phận thành một khối, một chỉnh thể để 
thực hiện tốt các mục tiêu. Chính vì vậy, 
người cán bộ lãnh đạo có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong tổ chức, là yếu tố then 
chốt tạo nên sự thành bại trong việc thực 
hiện các mục tiêu của tổ chức. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái 
gốc của mọi công việc”,“Vấn đề cán bộ là 
một vấn đề quan trọng và cần kíp”, điều 
đó chứng tỏ Người  đã nhìn thấu đáo về vai 
trò quan trọng của người cán bộ nói chung 
và người cán bộ lãnh đạo nói riêng. Vì vậy, 
nâng cao đạo đức cách mạng gắn liền với 
đạo đức công vụ không chỉ là công việc 
thường xuyên của bản thân đội ngũ công 
chức, mà còn là trách nhiệm của Đảng và 
các chủ thể quản lý công chức.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều 
thành tựu trên mọi lĩnh vực, bước đầu có 
những thay đổi căn bản về chất trong đời 
sống kinh tế - xã hội. Văn kiện Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã 
đánh giá “…Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm 
phát được kiểm soát, tăng trưởng được 
duy trì ở mức khá cao...”; “Công tác xây 
dựng Đảng về đạo đức đã góp phần đấu 
tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự 
chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và 
người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn 
vị…”. 
Trong thành tựu của sự nghiệp cách mạng, 
đội ngũ cán bộ, công chức đã có những 
bước trưởng thành vượt bậc về nhiều mặt, 
nhất là trong quá trình hơn 30 năm tiến 
hành công cuộc đổi mới, tính tiên phong, 
gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức 
được thể hiện ngày càng rõ nét trên các 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Có thể nói 
rằng, đại bộ phận cán bộ, công chức đã 
phát huy tốt vai trò của mình trong công 
cuộc đổi mới và phát triển đất nước, có bản 
lĩnh vững vàng, kiên định con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
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Bên cạnh đó, cũng theo đánh giá Văn kiện 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng trong công tác xây dựng Đảng về 
đạo đức cũng nêu rõ những hạn chế về 
“Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối 
sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên 
chưa thường xuyên, một số suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vẫn còn 
tình trạng nói không đi đôi với làm; không 
tuân thủ nguyên tắc của Đảng; quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, 
cơ hội, thực dụng, bè phái, gây mất đoàn 

Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn. Là 
những hạt nhân trong việc thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, đội ngũ cán bộ, công chức đã thể 
hiện rõ ý thức vươn lên trong học tập, rèn 
luyện để nâng cao trình độ học vấn, năng 
lực tư duy lý luận, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Hầu hết cán bộ, công chức tuân thủ pháp 
luật Nhà nước, Điều lệ Đảng, nội quy, quy 
chế của cơ quan. Tác phong, lối sống lành 
mạnh, sinh hoạt giản dị, gần gũi, quan tâm 
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của 
Nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên ở cơ 
sở, đã tạo được niềm tin của Nhân dân đối 
với Đảng, Nhà nước; cổ vũ Nhân dân góp 
phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất 
nước. Nhiều cán bộ, đảng viên đã thực 
hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê 
bình với thái độ trung thực, chân thành, 
công khai để khắc phục cái sai, cái xấu và 
bảo vệ cái đúng, cái tốt; có ý thức tăng 
cường đoàn kết trong nội bộ và ngoài xã 
hội trên cơ sở quán triệt mục tiêu, nhiệm 
vụ của địa phương, đơn vị mình và do vậy, 
đã tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến 
trình đổi mới, góp phần vào thành tựu 
chung của cả nước.

Qua vấn đề trên cho thấy công tác xây 
dựng Đảng nói chung và công tác xây 
dựng về đạo đức công vụ cho đội ngũ cán 
bộ, công chức, đảng viên hiện nay vẫn còn 
những hạn chế cần phải quyết tâm sửa 
chữa ngay. Những hạn chế đó làm giảm 
vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương 
tình cảm và suy giảm niềm tin của Nhân 
dân đối với Đảng, là nguy cơ trực tiếp đe 
dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Để 
khắc phục những hạn chế trên, Đảng và 
Nhà nước ta đang từng bước xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 
trong đó điểm đột phá là xây dựng một nền 
hành chính năng động, chính quy, chuyên 
nghiệp, thực sự là của dân, do dân, vì dân. 
Chính vì vậy, vấn đề nâng cao đạo đức 
cách mạng, đạo đức công vụ cho cán bộ, 
công chức trở thành một vấn đề vô cùng 
quan trọng. Việc học tập và làm theo lời 
dạy của Bác về đạo đức công vụ vừa là yêu 
cầu cấp bách hiện nay, vừa là mục tiêu lâu 
dài trong việc đẩy mạnh tu dưỡng đạo đức 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ 
mới. Những điểm cần có của đội ngũ cán 
bộ, công chức mà chúng ta xây dựng đó là: 
Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp 
ứng yêu cầu công việc mà mình đảm 
nhiệm; tận tâm, mẫn cán với công việc, thể 
hiện trách nhiệm và đạo đức công vụ trong 
khi thực hiện công việc được giao; thực 
hiện đúng các quy định của pháp luật với ý 
thức tự giác và kỷ luật nghiêm minh; tôn 
trọng quyền con người, quyền công dân; 
kính trọng, lễ phép với dân, gần dân, lắng 
nghe ý kiến, nguyện vọng của dân và 
khiêm tốn học hỏi dân; gương mẫu trong 
việc chấp hành đường lối, chính sách, 

kết nội bộ; chưa nêu cao ý thức trách 
nhiệm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 
phương và Nhân dân”.

pháp luật; tự giác rèn luyện phẩm chất đạo 
đức, nhân cách, phong cách làm việc.
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng, 
đạo đức công vụ có sự quan hệ, tác động 
lẫn nhau trong một hệ thống thống nhất. 
Có lòng trung với nước hiếu với dân, có 
lòng yêu thương con người thì mới hết 
lòng, hết sức đem tài đức của mình phục 
vụ Nhân dân, mới thực hiện được cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tận tụy 
vì công việc chung. Từ đó mà giữ được kỷ 
cương của cơ quan, tổ chức, rèn được tinh 
thần trách nhiệm cao với công việc và ý 
chí phấn đấu vươn lên không ngừng của 
cán bộ, công chức. Việc giáo dục nâng cao 
đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ cho 
đội ngũ cán bộ, công chức là công việc 
không đơn giản, một sớm, một chiều, mà 
cần phải được quan tâm thực hiện thường 
xuyên, lâu dài; bên cạnh việc phát huy ý 
thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi 
cán bộ, công chức, đòi hỏi cần phải sự 
tham gia tích cực của các cấp, các ngành, 
từ các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ 
chức chính trị - xã hội cũng như của toàn 
thể Nhân dân.
Với ý nghĩa đó, đạo đức công vụ cần được 
xây dựng thành những chuẩn mực bắt 
buộc, mang tính nguyên tắc dựa trên pháp 
luật và phải được triển khai sâu rộng trong 
toàn bộ hệ thống chính trị. Nâng cao trách 
nhiệm thực hiện đạo đức công vụ chính là 
đề cao trách nhiệm phục vụ đất nước, phục 
vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công 
chức, trong đó có vai trò tiên phong, 
gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, 
người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, 
đơn vị và đội ngũ đảng viên, từ đó mà 
không ngừng củng cố niềm tin của Nhân 
dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hoạt 
động điều hành của hệ thống Nhà nước.
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ĐẦU XUÂN TRÒ CHUYỆN CÙNG 
CHỦ TỊCH UBND QUẬN 11 TRẦN PHI LONG

Những ngày cuối năm 2021, mặc dù 
công việc hết sức bận rộn nhưng 

đồng chí Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch 
UBND Quận 11 Trần Phi Long vẫn cố 
gắng sắp xếp thời gian để trả lời phỏng vấn 
Bản tin Quận 11 về công tác chỉ đạo, điều 
hành hoạt động địa phương trong năm vừa 
qua và những định hướng trọng tâm, trọng 
điểm trong năm 2022. 
Phóng viên: Thưa đồng chí Trần Phi 
Long, trong bối cảnh vô cùng khó khăn 
của năm 2021, với cương vị là người đứng 
đầu UBND Quận, đồng chí đánh giá 
chung về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 
của Quận 11, những điểm nổi bật cũng 
như những khó khăn, thách thức trong 
năm 2021?
Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long: 
Năm 2021 dịch Covid-19 diễn biến rất 
phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt 
đời sống kinh tế - xã hội của Quận, tuy 
nhiên, ngay từ đầu năm Quận ủy, UBND 
Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành và chủ động, linh hoạt thích ứng để 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 
Đồng thời cũng thường xuyên đề xuất, 
kiến nghị và tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, 
ban, ngành thành phố. Trong giai đoạn 
diễn biến phức tạp nhất của dịch bệnh 
Covid-19, tập thể Lãnh đạo UBND Quận 
vẫn bình tĩnh, sáng suốt, đoàn kết, thống 
nhất cao trong xác định các nhiệm vụ 
trọng tâm, trọng điểm của từng giai đoạn. 
Có thời điểm, phải triển khai thực hiện các 
công việc trước, ngay, kịp thời, lãnh đạo 
Quận luôn xác định phải phù hợp với tình 
hình, diễn biến dịch bệnh và nhất là đảm 
bảo an toàn, sức khỏe cho người dân...!
Với sự đoàn kết, thống nhất của lãnh đạo 
Quận luôn và sự đồng lòng, đồng sức của 
cán bộ, đảng viên cùng nhân dân nên năm 
2021 về cơ bản, tình hình kinh tế - xã hội 
của Quận vẫn đạt được những kết quả rất 
đáng khích lệ, các nhiệm vụ trọng tâm, 
trọng điểm được triển khai đầy đủ và 12 
chỉ tiêu cơ bản hoàn thành. Một số kết quả 
nổi bật như: Chương trình Phát triển và 
chỉnh trang đô thị giai đoạn 2020-2025, 
bên cạnh việc tiếp tục thực hiện một số 
công trình chuyển tiếp từ giai đoạn trước 
và đưa các công trình phù hợp, có tính khả 
thi cao thực hiện trong giai đoạn 2020 - 
2025 theo thứ tự ưu tiên; tập trung triển 
khai thực hiện hoàn thành các dự án xây 
dựng các khu cách ly tập trung điều trị 
Covid-19; xây dựng Bệnh viện thu dung 
điều trị Covid-19 từ tháng 7 cho đến tháng 
10 thì khánh thành, đưa vào sử dụng và 
hoàn thành công trình cải tạo Bia tưởng 
niệm An ninh T4. Trong năm đã hoàn 
thành công tác cưỡng chế di dời 01 căn nhà 
thuộc dự án Cải tạo, mở rộng nút giao 
thông Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp 

để hoàn tất công trình. Tháng 6/2021 vừa 
qua, Quận cũng đã hoàn thành việc vận 
động thuyết phục 01 hộ kinh doanh còn lại 
tự nguyện bàn giao sạp để hoàn thành việc 
di dời, sắp xếp và chấm dứt hoạt động chợ 
Lãnh Binh Thăng. Việc này đã góp phần 
thực hiện chủ trương của UBND Thành phố 
quy hoạch sử dụng khu đất vào mục đích 
công cộng, phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Năm 2021 cũng là năm Quận ủy, 
UBND tập trung lãnh đạo và tổ chức thành 
công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn. Các 
cấp, các cơ quan, đơn vị của Quận đã tập 
trung rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất phục 
vụ cuộc bầu cử; ra quyết định phê chuẩn 92  
khu vực bổ phiếu bầu cử tại địa bàn 16 
phường; tập huấn nghiệp vụ bầu cử và 
quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ 
công tác bầu cử. 

Công tác triển khai chính quyền 
đô thị đã thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo 
yêu cầu đặt ra. Đến nay, đa số cán bộ được 
sắp xếp, bố trí lại thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao. Việc giảm HĐND cấp cơ sở đã 
góp phần đưa bộ máy quản lý hành chính 
nhà nước tinh gọn, tự chủ, năng động, tiết 
kiệm ngân sách, khắc phục sự trùng lắp về 
chức năng nhiệm vụ, đảm bảo tính thống 
nhất và xuyên suốt nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả bộ máy hành chính nhà nước. Kết quả 
chất lượng dịch vụ công từng bước được cải 
thiện đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu 
của tổ chức và người dân. Nhiệm vụ, quyền 
hạn của chính quyền ở cấp quận và phường 
được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu quản 

Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long: 
Trước tiên, lãnh đạo UBND Quận quan 
tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hiện đại hóa 

lý. Ủy ban nhân dân cấp quận, phường 
ngày càng có nhiều đổi mới về tổ chức và 
hoạt động theo hướng đáp ứng yêu cầu cải 
cách và hiện đại hóa nền hành chính Trong 
hoạt động của mình, Ủy ban nhân dân thực 
hiện ngày càng có hiệu lực, hiệu quả hơn 
công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội trên địa bàn theo phân 
cấp, ủy quyền của chính quyền đô thị, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của dân cư 
đô thị, giải quyết được một phần những 
bức xúc trong đời sống vật chất và tinh 
thần của người dân.
� Năm 2021 là một năm đầy khó 
khăn, nhiều cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đã 
hy sinh trong đại dịch Covid-19, nhưng 
đạt được những thành tích đáng khích lệ 
đó là sự linh hoạt và quyết liệt trong công 
tác chỉ đạo điều hành của cả hệ thống 
chính trị, sự đoàn kết, chung sức, đồng 
lòng của tất cả cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, 
tình nguyện viên và nhân dân địa phương 
cùng nhau nỗ lực vượt qua những thách 
thức. 
Phóng viên: Bên cạnh sự chủ động, linh 
hoạt trong chỉ đạo, điều hành để việc triển 
khai các nhiệm vụ, nhất là trong phát triển 
kinh tế - xã hội của Quận đạt kết quả tích 
cực, theo đồng chí việc xây dựng nền hành 
chính chuyên nghiệp, hiện đại được 
UBND quận triển khai như thế nào để thực 
hiện hiệu quả năm xây dựng chính quyền 
đô thị? 
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Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hội họp trực tuyến, 
đảm bảo phòng chống dịch an toàn

Đầu tư, cải tạo, sửa chữa Bộ phận một cửa UBND Quận 11
nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân

công tác văn phòng trong giải quyết công 
việc, đồng thời xác định đó là yếu tố tiên 
quyết nhằm thực hiện hiệu quả năm xây 
dựng chính quyền đô thị. Bởi văn phòng 
hiện đại, năng động chính là bộ mặt và 
diện mạo của Ủy ban nhân dân quận. 

Việc đổi mới đầu tiên trong 
phương thức làm việc của UBND Quận là 
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, 
hướng tới xây dựng chính quyền điện tử 
không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều 
hành như: “Phòng họp không giấy” đối 
với các buổi họp của lãnh đạo UBND 
Quận và sử dụng “Ứng dụng giao việc tức 
thời – nhắc việc thông minh” đối với lãnh 
đạo UBND và thủ trưởng các phòng ban, 
đơn vị, UBND 16 phường. Để hướng đến 
xây dựng chính quyền điện tử, bộ phận 
Văn phòng tham mưu UBND Quận triển 
khai thực hiện Đề án đô thị thông minh, 
đáp ứng các mục tiêu chiến lược của 
Thành phố phát triển thành một “Đô thị 
thông minh”. Việc trước mắt đó là UBND 
Quận xây dựng “môi trường làm việc điện 
tử”. Mô hình văn phòng hiện đại được xây 
dựng trên một hệ thống phần mềm điện tử 
tích hợp đầy đủ các ứng dụng phục vụ nhu 
cầu quản lý, xử lý hồ sơ công việc, trao đổi 
thông tin, điều hành tác nghiệp, khởi tạo 
và quản lý văn bản tài liệu, công văn, báo 
cáo… để nhằm một mục đích thay thế và 
hiện đại hóa các phương thức quản lý 
truyền thống, văn phòng giấy tờ truyền 
thống. Đồng thời cho phép kết nối, mở 
rộng, tích hợp các kênh tương tác, giao 

tiếp với người dân để kịp thời tiếp nhận 
các ý kiến góp ý, phản ánh của người dân 
trên địa bàn quận; đảm bảo kịp thời xử lý 
và trả kết quả trực tuyến cho người dân. 

Song song đó, để thích ứng với 
“văn phòng điện tử”, lãnh đạo Quận quan 
tâm trang bị các thiết bị làm việc hiện đại, 
bố trí chỗ làm việc phù hợp xu hướng hiện 
đại hóa công tác văn phòng. Từ năm 2019, 
Quận 11 đã đầu tư sửa chữa Bộ phận Một 
cửa Quận và 16 phường, trang bị máy tính 
tại Bộ phận Một cửa giúp công dân tới làm 
việc có thể dễ dàng truy cập các danh mục 
thủ tục liên quan và các máy tính bảng để 
thực hiện đánh giá hài lòng của người dân 
và doanh nghiệp đối với các dịch vụ hành 
chính do quận cung cấp; sửa chữa bộ phận 
Nghiên cứu tổng hợp phù hợp với tiêu 
chuẩn tạo môi trường làm việc hiện đại. 
Tại Bộ phận Một cửa Quận, Văn phòng 
cũng bố trí khu vực cung cấp thông tin, thủ 
tục hành chính; khu vực tiếp nhận và trả 
kết quả được chia thành từng quầy tương 
ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí đủ 
ghế ngồi chờ, bàn viết để viết, máy tính có 
kết nối mạng dành cho tổ chức, cá nhân 
đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến; lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu 
vực làm việc của Bộ phận Một cửa; bố trí 
khu vực đặt các trang thiết bị; máy lấy số 
xếp hàng tự động kết nối tới Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử; các màn hình 
cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu 
thông tin, thủ tục hành chính; tra cứu kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính; bố trí 
khu vực cung cấp dịch vụ quy định của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, tại mỗi 
quầy tiếp nhận còn trang bị máy tính bảng 
để người dân đánh giá sự hài lòng đối với 
cán bộ công chức tiếp nhận và giải quyết 
thủ tục hành chính phục vụ người dân, 
doanh nghiệp theo theo Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP. 

Bên cạnh việc đầu tư trang thiết 
bị, lãnh đạo Quận quan tâm cải tạo không 
gian làm việc thông thoáng, khoa học, 
hiện đại theo hướng mở, kích thích sự sáng 
tạo, tăng hiệu suất làm việc của cán bộ, 
công chức. Theo đó, Văn phòng thực hiện 
nghiêm túc mô hình “5 phải, 3 không”. 
Nội dung “5 phải” (1. Phải tôn trọng, lễ 
phép; 2. Phải vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ; 3. 
Phải tận tâm linh hoạt; 4. Phải xin lỗi 
công khai, khắc phục hậu quả; 5. Phải cầu 
thị, lắng nghe) và nội dung “3 không” (1. 
Không gây khó khăn, phiền hà; 2. Không 
vòi vĩnh, sách nhiễu; 3. Không hách dịch 
cửa quyền).
Với mục tiêu “Lấy người dân làm trung 
tâm phục vụ”, tại trụ sở trang bị bảng “Nụ 
cười công sở” gắn với nội dung phổ biến 
mô hình “5 phải, 3 không” nhằm xây dựng 
hình ảnh người cán bộ tận tụy - niềm nở - 
trách nhiệm và tôn trọng. Để đẩy mạnh 
công tác cải cách hành chính, lãnh đạo 
Văn phòng thường xuyên quán triệt cán bộ 
công chức tại Bộ phận Một cửa thực hiện 
tốt phương châm “3 không: không phiền 
hà; không trễ hẹn, không bổ túc hồ sơ quá 

Tăng cường tập huấn công tác chuyên môn, các phần mềm ứng dụng thông minh, cải thiện nơi làm việc của cán bộ công chức UBND quận; 
cải thiện lề lối làm việc theo hướng chủ động, kích thích sáng tạo, hiện đại hóa
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một lần”, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng 
hạn trên 95% khi giải quyết hồ sơ hành 
chính cho người dân. Tổ chức phát động 
thi đua thực hiện văn hóa công vụ - mô 
hình “5 phải, 3 không” đến toàn thể CBCC 
người lao động của Văn phòng, đưa nội 
dung thực hiện này vào các tiêu chí bình 
xét thi đua của cơ quan. Lấy kết quả đánh 
giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi 
thực hiện dịch vụ công để làm cơ sở đánh 
giá năng lực của CBCC. Kịp thời khen 
thưởng cá nhân có thành tích tốt, gương 
mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ; xử 
lý cá nhân vi phạm quy định hoặc thực 
hiện chưa tốt… Thời gian qua, từng cán 
bộ, công chức trong Quận nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, ý thức tự giác, gương 
mẫu trong thực hành nhiệm vụ, trong giao 
tiếp ứng xử và chấp hành nghiêm quy định 
nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng 
dịch vụ công phục vụ người dân và đưa 
Quận phát triển.
Phóng viên: Thành phố chọn chủ đề năm 
2022 là “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”. Trong bối 
cảnh chung của cả nước và thành phố, xin 
đồng chí chia sẻ đôi điều về những định 
hướng trọng tâm, trọng điểm của Quận 
nhà trong năm 2022?  
Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long:  
Năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế 
- xã hội trên thế giới, cả nước, thành phố 
còn những biến động khó lường, diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh có thể kéo dài. Do 
đó, UBND Quận đề ra 12 chỉ tiêu và 5 
nhóm giải pháp cụ thể phát triển kinh tế - 
văn hóa - xã hội. Trong đó, mục tiêu mà 
UBND Quận hướng đến là 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; 
kết hợp khoa học công nghệ với phát triển 
kinh tế, sản xuất kinh doanh phù hợp với 
đặc thù của quận; huy động hiệu quả mọi 
nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, 
đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường 
nguồn vốn đầu tư để chỉnh trang và phát 
triển đô thị, phối hợp phát triển kết cấu hạ 

Phóng viên: Nhân dịp đầu năm mới 2022, 
thông điệp mà đồng chí Chủ tịch UBND 
Quận muốn gửi đến toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động, các lực 
lượng vũ trang và nhân dân Quận 11?
Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long: 
Xuân Nhâm Dần 2022 đang tới và nhân 
dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng 
cộng sản Việt Nam, tôi mong muốn từng 
cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến 
sĩ công an, lực lượng vũ trang và người lao 
động Quận nhà tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 
chính trị với nỗ lực và quyết tâm cao, với 

tầng đô thị với đầu tư, cải tạo, chỉnh trang 
đô thị hiện hữu; nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách 
hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, 
xây dựng chính quyền đô thị; chú trọng 
phát triển văn hóa, nâng cao phúc lợi xã 
hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ 
vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. 
Đồng thời, Quận 11 tiếp tục phát động 
phong trào thi đua yêu nước thiết thực, gắn 
với từng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ 
thể nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý 
chí vươn lên của mọi người dân, phát huy 
tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động, cán 
bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, không 
ngừng sáng tạo, dám thay đổi, dám nghĩ, 
dám làm vì lợi ích chung của cộng đồng. �

Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời 
chúc mừng năm mới và lời chúc sức khỏe 
tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng 
chí lão thành cách mạng, cán bộ, đảng 
viên, chiến sĩ và nhân dân Quận nhà luôn 
vui tươi, khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an 
và gặt hái nhiều thành công mới. 

thái độ và tinh thần trách nhiệm, hết lòng 
hết sức phục vụ nhân dân. Tôi kêu gọi 
nhân dân Quận 11 “đã cố gắng càng cố 
gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết 
hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao 
hơn nữa” để tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, 
cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách 
trước đại dịch Covid-19, chung tay đóng 
góp trí lực, nâng cao ý thức trách nhiệm vì 
cộng đồng. Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân Quận 11 sẽ 
chung sức, đồng lòng trong công tác 
phòng chống dịch, tiếp tục vượt qua những 
thách thức mới, thực hiện thắng lợi mọi 
chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và đóng góp vào sự 
phát triển của Quận 11 trong thời gian tới.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Chủ tịch 
UBND quận Trần Phi Long! Xin cám ơn 
đồng chí đã dành thời gian trò chuyện 
cùng Bản tin Quận 11. Kính chúc đồng chí 
sẽ tiếp tục điều hành địa phương với 
những quyết sách đột phá và thành công 
mới trong năm 2022 và những năm tiếp 
theo. PVTH: Mỹ Hạnh
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 “Tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là tư tưởng vì nhân dân, vì con người. Bác luôn căn 
dặn cán bộ phải gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân. 
Thấm sâu lời dạy của Người, trong những năm tháng công 
tác, nhất là trong thời gian cùng cả thành phố ứng phó với 
đại dịch Covid-19,  với tôi vì nhân dân, tôi sẵn sàng làm 
mọi công việc, kể cả công việc nguy hiểm đến tính mạng để 
người dân tử vong ít nhất, được bình an, được trở về với gia 
đình, với cuộc sống thường nhật. Còn sức thì tôi còn làm! Đó 
còn là trọng trách mình mang trên vai”.

rong không khí của những ngày cuối năm 2021 và Tchuẩn bị đón một năm mới năm 2022, Chủ tịch UBND 
Quận Trần Phi Long trải lòng với chúng tôi: 

Thời điểm cận Tết, nhà nhà 
sum họp bên bữa cơm gia 

đình, Chủ tịch UBND Quận 11 
Trần Phi Long vẫn còn nhiều 
trăn trở bởi nỗi lo lắng vì 
những con số biết nói. Hằng 
ngày, khi đối diện với những 
bản báo cáo, số lượng người 
nhiễm, số lượng người tử vong 
vì Covid-19, đồng chí Trần Phi 
Long không khỏi xót xa và tự 
nhủ: “Phải làm gì để người dân 
tử vong ít nhất”? Câu hỏi của 
đồng chí như xoáy vào nỗi 
lòng của mỗi chúng tôi và đưa 
chúng tôi trở về những câu 
chuyện của những ngày tháng 
không thể quên với nhân dân 
Quận 11.
Chủ tịch Trần Phi Long kể lại: 
“Có hôm, tôi lái xe cấp cứu 
cùng anh em trực tiếp đưa 
người dân tới Bệnh viện. Bệnh 
viện rất đông, người bệnh cũng 
không có chỗ để nghỉ. Sau khi 
cấp cứu bệnh nhân, lúc bấy giờ 
đã tròm trèm 3 giờ sáng, anh 
em y tế mệt nhoài, cứ thế nằm 
la liệt trên mặt đường để tranh 
thủ nghỉ lấy sức để tiếp tục 
công việc cho ngày mai. Với 
giọng nói bùi ngùi, ánh mắt 
đượm buồn, đồng chí Trần Phi 
Long vẫn như đang chứng kiến  
06 người dân chết trong đêm 
trước cổng Bệnh viện Quận 11, 
dưới cơn mưa tầm tã; hình ảnh 
những người bệnh nằm la liệt 
trong dù dã chiến (các đơn vị 
của Quận dựng tạm để phục vụ 
người bệnh nằm chờ trong tình 
trạng quá tải), những thi thể 
của bệnh nhân mất vì Covid-
19 chưa kịp xử lý cũng nằm 

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND 
Quận Trần Phi Long cùng với 
lãnh đạo Quận đã ra quyết định 
hoán cải công năng 2 chiếc xe 
của Quận để làm xe cấp cứu, 
một đường dây nóng được lập 
tức triển khai chính là số điện 
thoại của tôi và Phó Chủ tịch 
UBND Quận Nguyễn Trần 
Bình. Đường dây nóng liên tục 
nhận được nhiều cuộc gọi từ 
đêm tới sáng. May mắn là 
chúng tôi huy động được một 
đội tình nguyện lái xe cấp cứu 
với 07 người tham gia. Vấn đề 
đầu tiên khi thiếu hụt xe cấp 
cứu cơ bản đã giải quyết, vấn 
đề tiếp theo là khi đưa bệnh 
nhận vào viện, phải biết được 
mức độ nặng nhẹ của người 
bệnh để cấp cứu, điều trị hay 
chuyển viện kịp thời… Trao 
đổi nhanh và được tư vấn 
chuyên môn của Bác sĩ Phạm 
Quốc Dũng, Giám đốc Bệnh 
viện Quận 11, tôi quyết định 
thuê ngay một máy chụp X-
quang lưu động từ Bình 
Dương chuyển về để chụp phổi 
bệnh nhân, đánh giá tình trạng 
bệnh. Với máy chụp X-quang 
lưu động này, F0 được đánh 
giá tình trạng bệnh từ sớm, nếu 
có dấu hiệu tổn thương phổi thì 

tạm tại hành lang bệnh viện, 
thậm chí ngoài trời... Đến nay, 
những hình ảnh đó vẫn còn 
như in trong tâm trí tôi. Tôi 
thấy ranh giới giữa sự sống và 
cái chết lúc đó sao gần đến vậy. 
Lòng tôi càng thêm trĩu nặng 
vì đây là một bài toán khó, 
nhiều lời giải phải làm sao cho 
vẹn toàn…”.

Thời điểm đó, tình trạng oxy 
khan hiếm, đồng chí Phi Long 
và các lãnh đạo Quận đã quyết 
định triển khai việc thành lập 
trung tâm phân phối và sang 
chiết oxy ngay tại quận, phân 
phối xuống 32 điểm ở các 
phường. Không chỉ vậy, khu 
điều trị của bệnh viện quận khi 
đó cũng chỉ có 2 bồn oxy 1m3 
cho hơn cả trăm người dùng 
cùng lúc, tình trạng thiếu oxy 
xuất hiện. Quận tiếp tục vận 
động lắp đặt và vận hành một 
bồn oxy 21m3. 

kịp thời chuyển lên tuyến trên. 
Nhờ máy X-quang được đưa 
vào vận hành kịp thời, tại khu 
cách ly 900 giường của quận 
gần như không có ca tử vong. 

Tuy triển khai nhiều giải pháp 
là vậy, nhưng nhiều trường 
hợp chúng tôi vẫn không thể 

Đến thời điểm F0 ngày càng 
tăng cao theo chính sách xét 
nghiệm diện rộng của thành 
phố thì khu cách ly dù được 
nâng công suất lên 2500 
giường thời điểm này cũng 
không đủ để đáp ứng. Chúng 
tôi nghĩ ngay đến việc phải 
thành lập một đội y bác sĩ tình 
nguyện khám F0 tại nhà khi Sở 
Y tế chưa có hướng dẫn và 
cũng chưa có có đơn vị nào 
triển khai để học hỏi kinh 
nghiệm. Chúng tôi đã tập hợp 
được 22 y bác sĩ tình nguyện, 
chỉ trong 4 ngày đã khám cho 
1000 trường hợp. Một tuần sau 
đó, chúng tôi được tăng cường 
bộ đội quân y và triển khai 
thành lập các trạm y tế lưu 
động. 

Việc xử lý thi hài cũng là vấn 
đề bức thiết đặt ra khi số ca tử 
vong ngày càng gia tăng. Giai 
đoạn đầu, các đội xử lý thi hài 
của thành phố không đủ đáp 
ứng xử lý thi hài trong bệnh 
viện và cả ngoài cộng đồng. 
Điều này dẫn đến tình trạng 
nhiều thi thể gần 3 ngày chưa 
được xử lý. Nhận thấy bấp cập 
trong công tác này, tôi cùng 
lanh đạo Quận đã bàn bạc, 
thống nhất xin ý kiến lãnh đạo 
thành phố về việc xin phép cho 
địa phương được chủ động liên 
hệ nhà mai táng, và đề xuất 
định mức mai táng phí (17 
triệu đồng/trường hợp). Kết 
quả là chúng tôi đã nhận được 
sự chấp thuận chủ trương từ 
thành phố. Tuy nhiên, vấn đề 
còn lại là nơi đặt thi hài chờ 
đưa đi hỏa thiêu thì chưa được 
giải quyết. Quận có đề xuất sử 
dụng container lạnh làm nơi 
lưu giữ thi hài nhưng thời điểm 
đó chưa được thành phố chấp 
thuận. Vào tình thế đó, tôi cùng 
các đồng chí lãnh đạo trong 
Quận đã có một quyết định “xé 
rào” là đưa một container lạnh 
về bệnh viện trong đêm làm 
nơi tạm lưu giữ thi hài của 
người tử vong do Covid-19 và 
chờ tới khi được đưa đi mai 
táng. Sau này, container lạnh 
chính thức được sử dụng như 

giành giật được bệnh nhân từ 
tay tử thần. Đó là điều mà 
không chỉ riêng tôi, ngành y tế 
quận 11 vẫn luôn trăn trở khi 
phải tuyên bố công nhận tử 
vong với gia đình, thân nhân 
người bệnh. 

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long ân cần thăm hỏi 
các cụ cao tuổi đến tiêm chủng vaccine phòng Covid-19
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một nơi lưu giữ thi hài 
bệnh nhân tử vong vì 
Covid-19  toàn  thành 
phố… 
Với ánh mắt vừa buồn, vừa 
vui, đồng chí Trần Phi 
Long chia sẻ: “May mắn là 
tôi đã quyết định đúng, tôi 
sẵn sàng chịu trách nhiệm 
hết với những quyết định 
đó, kể cả nguy cơ bị kỷ 
luật, mất việc, tôi vẫn phải 
làm, bởi vì mình còn mang 
trên vai trọng trách, đó là 
sức khỏe và sự bình an của 
nhân dân”. Tuy nhiên, việc 
ra nhiều quyết sách táo 
bạo, chưa có trong tiền lệ 
từ trước tới nay cũng chỉ 
giải quyết được vấn đề 
điều trị bệnh khi đã phát 
hiện khởi phát bệnh. Đây 
không phải là giải pháp để 
giải quyết rốt ráo dịch bệnh 
Covid-19. Muốn chống 
dịch thì công tác phòng 
dịch phải được xác định ưu 
tiên hàng đầu. Do vậy, trụ 
cột cần ưu tiên đó chính là 
tiêm chủng vaccine. Hơn 
21 điểm tiêm trên toàn 
Quận ra đời trong bối cảnh 
ấy. Toàn bộ Thường vụ 
Quận ủy, UBND quận 
được huy động, lực lượng 
tình nguyện viên tích cực 
tham gia từ sáng đến tối 

trong chiến dịch tiêm chủng 
vaccine. Với tâm thế những người 
chiến sĩ “ra trận” phải chiến thắng 
mới được quay về nên tất cả anh 
em trong toàn Quận luôn kề vai sát 
cánh, đồng lòng trong cuộc chiến 
chống dịch. Với chiến lược đó, kết 
quả là Quận 11 là địa phương đầu 
tiên hoàn thành sớm nhất về tốc độ 
tiêm chủng, hiệu suất cũng cao 
nhất. Tính đến thời điểm hiện nay, 
Quận 11 là quận đầu tiên tiến hành 
tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người 
dân (đạt trên 98%). Hiện nay, 
Quận đang tiếp tục triển khai chiến 
dịch tiêm vaccine mũi 3 (mũi bổ 
sung) và tiêm vét các mũi 1,2 cho 
các trường hợp chưa được tiêm do 
hoãn tiêm hoặc nhiễm Covid-19 
trong thời gian vừa qua. Chiến 
dịch bắt đầu từ ngày 04/01/2022 
và dự kiến sẽ hoàn tất mũi 3 bổ 
sung cho toàn dân của Quận trong 
ngày 14/01/2022. Với tinh thần 
đoàn kết, với toàn bộ quyết tâm 
cao nhất, bất chấp những nguy 
hiểm cho tính mạng của mình và 
người thân, tất cả những con người 
đang tham gia vào mặt trận phủ 
vaccine toàn dân Quận 11 đã phát 
huy tối đa công suất làm việc (hơn 
200% sức lực) để mang lại sự bình 
an cho nhân dân. 
Trong cuộc chiến cam go, ác liệt 
giành giật sự sống cho người dân, 
tôi thầm biết ơn các anh em chiến 
hữu trong tuyến đầu chống dịch. 

Đó là những cán bộ, y bác sĩ, 
kỹ thuật viên, nhân viên y tế 
quận, phường; các đơn vị chi 
viện; các chiến sĩ quân đội, 
công an, đảng viên, công chức 
cơ sở, ban bảo vệ dân phố, ban 
điều hành khu phố, tổ dân phố, 
y bác sĩ phòng khám tư nhân, 
lực lượng tình nguyện viên, 
đoàn viên, thanh niên, các vị 
mạnh thường quân… đã kề vai 
sát cánh, phát huy tinh thần 
trách nhiệm cao độ, bền bỉ 
vượt qua khó khăn, dũng cảm 
đương đầu để ngăn chặn dịch 
bệnh lây lan, giảm thiểu tối đa 
số ca tử vong. Kể sao cho siết 
những khó khăn, vất vả trong 
những ngày tháng chống dịch 
vừa qua, đó là sự hy sinh thầm 
lặng của nhiều tập thể, cá nhân, 
làm việc với cường độ cao 
những đêm dài không ngủ, 
ngày không kịp ăn, dầm mưa 
dãi nắng để vận chuyển nhu 
yếu phẩm, thuốc men cho 
người dân trong khu cách ly, 
phong tỏa, trao tận tay từng gói 
thuốc, gói thực phẩm cho 
những hộ dân khó khăn; những 
tình nguyện viên tranh thủ 
từng phút từng giờ để vận 
chuyển người bệnh cấp cứu, 
mang oxy đến tận nhà cho 
người bệnh vượt qua cơn 
chuyển nặng, đó là sự thơm 
thảo chung tay hỗ trợ máy 

Chia tay đồng chí Trần Phi 
Long trong tiết trời Xuân đang 
về với mọi nhà và mỗi chi tiết 
trong từng câu chuyện của 
đồng chí Chủ tịch UBND 
Quận lại vang lên trong lòng 
chúng tôi câu hát “Ai cũng 
chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ 
biết dành phần ai… Xin hát về 
bạn bè tôi, những người sống 
vì mọi người” để tôn vinh, tri 
ân, gửi gắm tình cảm đến 
những người đã, đang và tiếp 
tục cống hiến sức mình để 
giành lại lại sự sống, sức khỏe 
và bình yên cho mỗi người dân 
Quận 11.

Trong cuộc chiến chống đại 
dịch Covid-19, nhiều cán bộ, 
chiến sĩ đã nhiễm bệnh, nhiều 
đồng chí, đồng đội đã ngã 
xuống. Đó là sự mất mát quá 
lớn đối với chúng tôi khi 
chứng kiến đồng chí, đồng đội 
của mình phải ra đi. Những 
hình ảnh, nghĩa cử cao quý đó 
sẽ mãi ghi đậm dấu ấn không 
bao giờ quên đối với Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân Quận 
11.

móc, vật tư, trang thiết bị, 
trang phục bảo hộ, khẩu trang, 
hàng hóa thiết yếu, lương thực 
thực phẩm… nên số lượng tử 
vong của Quận 11 thuộc nhóm 
thấp nhất của TP. Hồ Chí 
Minh.

“
gian khổ biết dành phần ai...

Xin hát về bạn bè tôi, 
 người sống vì mọi người” 

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, 

Những



rong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, Ủy ban Tnhân 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. Về cơ bản, tình hình kinh 
tế - xã hội của quận trong năm 2021 vẫn đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được 
tập trung triển khai đầy đủ. 

iá trị  sản xuất công Gnghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp (theo giá so sánh 2020) 
ước thực hiện năm 2021 thực 
hiện năm 2021 đạt 9.236 tỷ 
đồng, tăng 0,56% so cùng kỳ. 
Doanh thu thương mại - dịch 
vụ (theo giá so sánh năm 2020) 
thực hiện năm 2021 đạt 
146.368 tỷ đồng tăng 3,81% so 
với cùng kỳ. Tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế, 
giải pháp phục hồi kinh tế từng 
bước trở lại bình thường tại 
Quận 11. Thực hiện chương 
trình kết nối Ngân hàng - 
Doanh nghiệp năm 2021, đến 
nay đã giải ngân cho 295 
khách hàng doanh nghiệp trên 
địa bàn quận 11 với tổng số 
tiền là 3.168,15 tỷ đồng.

hu ngân sách nhà nước Ttrên địa bàn: thu ngân sách 
nhà nước năm 2021 là 929,8 tỷ 
đồng, đạt 86,8% dự toán năm 
(929,8/1.071 tỷ đồng) và bằng 
73,9% so với cùng kỳ, trong đó 
thuế công thương nghiệp 
ngoài quốc doanh là 483.398 
tỷ đồng, đạt 87,9% dự toán 
năm (483.398/550 tỷ đồng).
Thu ngân sách quận: thu ngân 

sách  quận  năm 2021 là 
1.027,65 tỷ đồng (không tính 
kết dư năm trước chuyển 
sang), đạt 92,13% dự toán năm 
(1.027,65/ 1.115,406 tỷ đồng), 
trong đó bao gồm 190,114 tỷ 
đồng do ngân sách Thành phố 
bổ sung để chi hỗ trợ các đối 
tượng bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch COVID-19 và chi công 
tác phòng, chống dịch.

Quận 11
MỸ HẠNH@

guồn vốn ngân sách NThành phố: ước giá trị 
giải ngân cả năm 2021 là 
53,523 tỷ đồng, so với kế 
hoạch điều chỉnh đạt 95,4% kế 
hoạch (53,523/56,131 tỷ 
đồng). Nguồn vốn ngân sách 
thành phố bổ sung có mục tiêu 
cho quận quản lý: ước giá trị 
giải ngân cả năm 2021 là 
10,489 tỷ đồng, so với kế 
hoạch điều chỉnh đạt 95,7% kế 
hoạch (10,489/10,920 tỷ 
đồng). 
Đã hoàn tất các công trình: xây 
dựng mới trụ sở Công an 
phường 13, Cải tạo mở rộng 
trụ sở Công an phường 15, sửa 
chữa Trạm y tế phường 5, sửa 
chữa Trạm y tế phường 10, sửa 
chữa Trạm y tế phường 11, sửa 
chữa cải tạo vỉa hè đường Lạc 
Long Quân (từ đường Bình 
Thới - vòng xoay Đầm Sen), 
sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân 
dân phường 14 và Ban chỉ huy 
quân sự phường, sửa chữa trụ 
sở Ủy ban nhân dân phường 9 

và Ban chỉ huy quân sự 
phường, sửa chữa trụ sở Ban 
chỉ huy quân sự phường 10. 
Triển khai thi công các dự án 
Xây dựng mới Trường TH 
Trần Văn Ơn, Xây dựng mới 
Trường THCS Phú Thọ, Xây 
mới trường Giáo dục thường 
xuyên 15/5, sửa chữa Trường 
tiểu học Hàn Hải Nguyên.
Hoàn thiện công tác kiểm kê 
đất đai, lập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất năm 2019 trên địa 
bàn. Thẩm định pháp lý thực 
hiện dự án “Xây dựng đường 
Vành đai Công viên Đầm Sen” 
và ban hành thông báo thu hồi 
đất 183 cá nhân và 4 tổ chức.
Tiếp tục thực hiện tăng cường 
công tác quản lý, sử dụng lòng 
lề đường, vỉa hè trên địa bàn 
Quận - Năm 2021. Tập trung 
chấn chỉnh thực hiện chuyển 
biến có hiệu quả và giữ vững 
tình hình trật tự lòng lề đường, 
vỉa hè đối với 5 tuyến đường 
trọng điểm. 

năm

1. Về kinh tế: 

2. Về ngân sách nhà nước:

3. Lĩnh vực xây dựng cơ bản - quản lý đô thị
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Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên, Phường 9 được sửa chữa khang trang

Sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 9



iáo dục và đào tạo: Hoàn Gtất công tác phối hợp tổ 
chức kỳ thi tốt nghiệp trung 
học phổ thông quốc gia năm 
2021 trên địa bàn quận. Rà 
soát, thống kê số liệu trẻ 5-6 
tuổi trong toàn quận phục vụ 
cho công tác huy động trẻ đến 
trường. Triển khai kế hoạch 
huy động trẻ ra lớp và tuyển 
sinh vào các lớp đầu cấp năm 

học 2021-2022 theo chỉ đạo 
của Ủy ban nhân dân Thành 
phố và hướng dẫn Sở Giáo dục 
và Đào tạo. Tổ chức dạy và học 
trực tuyến đảm bảo chương 
trình học tập của học sinh; 
chuyển tài liệu hướng dẫn cho 
học sinh không tham gia học 
trên Internet và hỗ trợ các học 
sinh đang gặp khó khăn.

ăn hóa thông tin: Triển Vkhai Kế hoạch thực hiện 
phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” 
năm 2021 trên địa bàn quận. 
Tổ chức các hoạt động truyền 
thông kỷ niệm các ngày lễ lớn. 
Tổ chức Lễ tưởng niệm đồng 
bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ 
hy sinh trong đại dịch COVID-
19 tại Công viên Dương Đình 
Nghệ. Duy trì thực hiện 
chương trình tổng vệ sinh “15 

phút vì Thành phố văn minh 
sạch đẹp. Triển khai thực hiện 
mô hình “5 phải - 5 không” 
trong văn hóa công vụ của cán 
bộ, công chức, viên chức giai 
đoạn 2020-2025 trên địa bàn 
Quận. Tiếp tục tuyên truyền 
Cuộc vận động “Người dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 
không xả rác ra đường và kênh 
rạch, vì Thành phố sạch và 
giảm ngập nước” theo Chỉ thị 
số 19-CT/TU của Thành ủy.

ông tác Y tế, Dân số kế Choạch hóa gia đình: Trong 
năm, tổng số lượt bệnh nhân 
khám bệnh tại Bệnh viện 
309.690 lượt, trong đó bệnh 
nhân BHYT 278.170 lượt, trẻ 
em dưới 6 tuổi 9.549 lượt, 
phòng khám Bác sĩ gia đình 
55.103 lượt. Toàn quận, có 241 
trường hợp bệnh sốt xuất 
huyết, 55 trường hợp bệnh tay 
chân miệng, 57 trường hợp 
bệnh thủy đậu. Tiếp tục thực 
hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh sốt xuất 
huyết, sởi, tay chân miệng trên 
địa bàn. Rà soát, cập nhật danh 
sách, đồng thời hướng dẫn các 
cơ sở thực hiện nộp hồ sơ đề 
nghị cấp Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện.Trong công tác 
phòng chống dịch: Từ đầu năm 
2021 đến nay, Ủy ban nhân dân 
Quận bám sát các chỉ đạo của 
Ủy ban nhân dân Thành phố, 
Sở Y tế về công tác phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 
và khẩn trương cụ thể hóa 
thành các văn bản chỉ đạo triển 
khai trên địa bàn Quận; tổ chức 
thực hiện hiệu quả phương 

châm “Xây dựng mỗi phường, 
xã, thị trấn, mỗi cơ quan, đơn 
vị là một pháo đài phòng, 
chống dịch”, người dân là 
“chiến sĩ” trong phòng, chống 
dịch. Ủy ban nhân dân quận đã 
xây dựng kế hoạch và tổ chức 
huy động các nguồn lực y tế 
trên địa bàn quận tập trung tổ 
chức tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 cho các đối 
tượng theo lộ trình, kế hoạch 
của Thành phố, đảm bảo an 
toàn và theo hướng dẫn của Bộ 
Y tế. Thành lập Trung tâm xử 
lý  t ình  huống khẩn cấp 
COVID-19, Thành lập Đội 
chăm sóc, điều trị người bệnh 
COVID-19, Tổ phản ứng 
nhanh hoạt động 24/7 và công 
bố số điện thoại cho người dân 
để liên hệ khi cần hỗ trợ về y 
tế;… Công tác lấy mẫu xét 
nghiệp cộng đồng có trọng 
tâm, trọng điểm; cân đối giữa 
nguồn nhân lực y tế dự phòng 
và điều trị trong các giai đoạn 
cao điểm, đánh giá kịp thời 
tình hình dịch bệnh trên địa 
bàn, duy trì và kiểm soát lây 
nhiễm trong cộng đồng.

ao động, thương binh và Lxã hội, chương trình giảm 
nghèo: Xây dựng và triển khai 
kế hoạch thực hiện Chương 
trình giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2021 – 2025 và năm 
2021. Giới thiệu việc làm cho 
12.216 người, tỷ lệ 101,8%; 
trong đó, giới thiệu việc làm 
mới là 1.247 người tỷ lệ 
103,91%. Thực hiện chăm lo 
cho các đối tượng nhân dịp Tết 
Nguyên đán Tân Sửu, đảm bảo 
tết đến với mọi người mọi nhà, 
vui tươi lành mạnh. Việc chi hỗ 
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Ông Trần Phi Long - Chủ tịch UBND Quận trao học bổng đỡ đầu
cho các học sinh mồ côi cha mẹ do Covid-19

hể dục thể thao: Tổ chức TNgày chạy Olympic vì 
sức khỏe toàn dân năm 2021 
và các hoạt động thể dục thể 

thao chào mừng Kỷ niệm 131 
năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 
C h í  M i n h  ( 1 9 / 5 / 1 8 9 0 -
19/5/2021).

4. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

trợ cho các nhóm đối tượng 
theo Nghị quyết số 09, đợt 1 
đạt 98,17%; Đợt 2: đạt tỷ lệ 
97,41%. Về gói an sinh: Đợt 3 
hỗ trợ theo Nghị quyết 97 đạt 
tỷ lệ 87,7%. Chỉ đạo hỗ trợ bổ 
sung đầy đủ cho các đối tượng 
còn thiếu trong gói hỗ trợ an 
sinh số 2; tặng quà cho trẻ em 
khó khăn, trao tặng máy vi tính 
và máy tính bảng cho trẻ em 
mồ côi cha, mẹ do đại dịch 
Covid-19. Đưa 42 người lang 
thang vào các nơi lưu trú. 

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

Ra mắt Trung tâm an sinh xã hội Quận 11

Khánh thành Bệnh viện thu dung và điều trị Covid-19 Quận 11

Tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 
cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội...



n ninh trật tự: Tình hình Aan ninh chính trị và trật tự 
an toàn xã hội ở địa phương 
tiếp tục giữ vững ổn định. 
Trong kỳ, xảy ra 01 vụ tai nạn 
giao thông làm 01 người chết 
((so với cùng kỳ giảm 01 vụ; 
giảm 01 người chết); xảy ra 04 
vụ va chạm giao thông, làm bị 
thương 04 người. Triển khai 
lực lượng tại các chốt tuần tra 
các tuyến đường trọng điểm để 
phòng chống tụ tập, đua xe trái 
phép, gây rối trật tự công cộng. 
Công tác phòng cháy chữa 
cháy: xảy ra 3 vụ (so cùng kỳ 
không tăng giảm), làm chết 08 
người, bị thương 01 người.

uân sự địa phương: Duy Qtrì nghiêm chế độ trực sẵn 
sàng chiến đấu theo quy định, 
bảo đảm lực lượng ứng trực kịp 
thời và phối hợp cùng Công an 
tuần tra canh gác bảo vệ các 
mục tiêu trọng điểm và tuần tra 
trấn áp tội phạm góp phần giữ 
vững An ninh chính trị - Trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ 
chức diễn tập thực hiện huy 
động dự bị động viên năm 
2021. Trong năm đã tổ chức 
chăm lo Tết Nguyên Đán Tân 
Sửu cho thanh niên tham gia 
nghĩa vụ quân sự năm 2021, 
hoàn tất công tác giao nhận 
quân năm 2021.

riển khai thực hiện Kế Thoạch cải cách hành chính 
năm 2021 trên địa bàn quận, 
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”. Ủy ban nhân 
dân Quận đã khen thưởng đột 
xuất cho 15 cá nhân, khen 
thưởng nóng cho 14 tập thể có 
thành tích xuất sắc trong công 
tác phòng, chống dịch Covid-
19.

ông tác bầu cử: Tổ chức Cthành công bầu cử Đại 
biểu Quốc hội khóa XV và Đại 
biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp trên địa bàn đã thành công 
tốt đẹp; trong đó, quận đã tập 
trung rà soát, chuẩn bị các cơ 
sở vật chất phục vụ cho cuộc 
bầu cử công tác bầu cử Đại 
biểu Quốc hội khóa XV và Đại 

biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp; Quyết định phê chuẩn 92 
khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại 
biểu Quốc hội khóa XV và Đại 
biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 
địa bàn 16 Phường; tham gia 
diễn tập, tập huấn nghiệp vụ 
bầu cử.

ông tác tiếp dân được duy Ctrì thường xuyên, Công 
tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật cũng được thay đổi 
thông qua hình thức Trang 

Fanpage của Hội đồng phổ 
biến giáo dục pháp luật Quận 
lập và đã có 5.427 người truy 
cập Fanpage.
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5. Công tác an ninh trật tự, quân sự địa phương:

Hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang quận 11 năm 2021

Công an Quận 11 xuất quân trấn áp tội phạm. 
6. Công tác tổ chức bộ máy, 
cải cách hành chính, thanh tra,
tư pháp:

Bộ phận nghiên cứu tổng hợp được sửa chữa khang trang, hiện đại

Diễu hành xe loa tuyên truyền bầu cử

Tiểu phẩm tuyên truyền về công tác bầu cử

Lấy ý kiến tín nhiệm đại biểu của ứng cử viên tại nơi cư trú
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chỉ tiêu trọng tâm 

năm

chỉ tiêu trọng tâm 

 Kinh Tế - Văn Hóa - Xã Hội 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

ập trung kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ Tdoanh nghiệp phục hồi sau đại dịch Covid-19; kết hợp khoa học công nghệ với phát triển 
kinh tế, sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc thù của quận; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, 
không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường nguồn vốn đầu tư để chỉnh 
trang và phát triển đô thị, phối hợp phát triển kết cấu hạ tầng đô thị với đầu tư, cải tạo, chỉnh 
trang đô thị hiện hữu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành 
chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền đô thị; chú trọng phát triển văn hóa, 
nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

� 12. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân ở cả 2 cấp, đảng viên chính thức nhập 
ngũ đạt và vượt chỉ tiêu theo quy định.

� 11. Phấn đấu kiềm chế và kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự bình quân từ 5% trở 
lên; tỷ lệ khám phá án phạm pháp hình sự chung đạt từ 75%, tỷ lệ khám phá các loại án rất 
nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95%, án trộm cắp tài sản đạt trên 55%. Bảo 
đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó 
tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. 

� 4. Phấn đấu hoàn thành tỷ lệ xử lý chất thải y tế, bao gồm: chất thải rắn y tế đạt 
100% và nước thải y tế đạt 66,4%. Phấn đấu hoàn thành tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp 
đạt 69,3%. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 100%.

1. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2020) 
tăng 4% trở lên so với cùng kỳ năm trước, doanh thu thương mại - dịch vụ (theo giá so 
sánh năm 2020) tăng 15% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

� 6. Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 94%; khu phố văn hóa, cơ quan đơn vị 
văn hóa đạt 98%; Phường văn minh đô thị đạt từ 75% trở lên; có từ 33% người dân tập 
luyện thể dục thể thao thường xuyên. 

� 5. Huy động trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo đạt trên 99% và trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 
đạt 100%. Giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục các bậc học. Duy trì mỗi cấp (mầm non, tiểu 
học, trung học cơ sở) 1 trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu đạt 305 phòng học/10.000 
dân trong độ tuổi đi học (từ 3-18 tuổi).

� 7. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 12.000 lượt lao động/năm, trong đó có 
1200 lao đông việc làm mới, đảm bảo tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn quận dưới 1%/năm.

� 8. Hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn mới của Thành phố. Phấn đấu 
kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5% và tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 1,5% trên tổng số hộ dân. 

� 3. Phấn đấu tăng diện tích đất cây xanh đô thị và diện tích nhà ở bình quân đầu 
người hàng năm, đảm bảo đến cuối năm 2025 diện tích đất cây xanh đô thị tăng thêm 
0,3m²/người và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 22,5m²/người.

� 9. Duy trì 100% Trạm Y tế phường có 02 bác sĩ; có 21 bác sĩ/10.000 dân.

� 10. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà 
nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

� 2. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước được thành phố giao 
năm 2022; đảm bảo cân đối thu chi ngân sách quận. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây 
dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo 
quy định.

MỸ HẠNH@

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:  
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công tác xây dựng đảng

BAN BIÊN TẬP BTQ11

hân dịp Mừng Xuân Nhâm Dần - Mừng Đảng quang vinh 2022, Ban biên tập Bản tin Quận  đã chọn lọc một số Nhình ảnh hoạt động của quận trên các lĩnh vực để giới thiệu đến quý bạn đọc về những kết quả đáng khích lệ 
trong năm qua. Trong năm, quận đã nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực, tuy nhiên đợt dịch Covid-19 
lần thứ 4 bùng phát đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của nhân dân quận nhà. Với nhiều chủ trương quyết liệt, 
quận đã nỗ lực để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và từng bước khôi phục nền kinh tế, hoàn thành cơ bản các chỉ 
tiêu đặt ra và đưa địa phương thích ứng linh hoạt trong tình hình mới. Sau đây, xin mời Quý bạn đọc hãy cùng điểm 
lại một số hình ảnh đánh dấu các hoạt động của quận trong năm 2021.

Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11, 
khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tổ chức lớp học bồi dưỡng cho đảng viên mới năm 2021 Quận ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm trao Giấy khen cho các tập thể
đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020

Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị 05
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Khánh thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện thu dung 
và điều trị Covid019 Quận 11 tại 284 Lãnh Binh Thăng

Công bố quyết định thành lập và phân công nhân sự
Bệnh viện thu dung và điều trị Covid-19 Quận 11

Tiêm vaccine cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo,
bảo trợ xã hội, trẻ em khuyết tật... Triển khai tiêm vaccine lưu động đến từng nhà dân đối với

các đối tượng là người lớn tuổi, đi lại khó khăn...

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm dâng hương tưởng niệm
Tại Bia an ninh T4, công trình được cải tạo và đưa vào 

hoạt động tháng 7 năm 2021

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long thuê xe chụp 
X-quang lưu động vào hoạt động để tầm soát bệnh nhân F0 

đánh giá mức độ tổn thương phổi 
nhằm kịp thời phân loại bệnh nhân

3. Cải tạo công trình Công viên Lãnh Binh Thăng 4. Mô hình: Đưa vào vận hành máy X-quang lưu động đánh giá
mức độ tổn thương phổi nhằm kịp thời phân loại 
Bệnh nhân Covid-19 nặng hay nhẹ.

5. Là địa phương đầu tiên đề xuất xây dựng Bệnh viện thu dung và điều trị Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

6. Quận 11 là địa phương đi đầu trong triển khai chiến dịch tiêm phủ vaccine toàn dân, hỗ trợ tiêm vaccine 
cho các Sở, ngành thành phố. Kết quả là địa phương đầu tiên hoàn thành tiêm vaccine cho người dân với 
tỷ lệ người dân tiêm đủ 2 mũi đến nay đạt trên 95%, dự kiến 14/1 này sẽ hoàn tất tiêm đủ mũi 3 
cho người dân toàn quận. 
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công tác xây dựng chính quyền

Về lĩnh vực Kinh tế:

Tham quan showroom Công ty Western Ford, hội viên doanh nghiệp Quận 11

Về lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản:

Hoàn thành công trình cải tạo Bia tưởng niệm An ninh T4 Công trình xây mới Trường THCS Nguyễn Huệ

Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

Tham quan Công ty Thép Trường Phú, hội viên doanh nghiệp Quận 11

văn hóa - thể thao Giáo dục

Lãnh đạo quận hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Chương trình văn nghệ Sân khấu hóa Mừng Đảng - Mừng Xuân 2021

y tế

Y bác sĩ Bệnh viên Quận chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn
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Lãnh đạo quận trao cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc
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Lực lượng chức năng di dời tài sản của hộ dân 
để thực hiện lệnh cưỡng chế.

Tiểu thương tự nguyện bàn giao sạp 
để lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ hiện trạng

Tiêm vaccine cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12
- điểm tiêm trường Trần Quang Khải

7. Hoàn thành giải tỏa di dời Hộ dân tại 244 LBT 

8. Hoàn thành vận động thuyết phục hộ kinh doanh cuối cùng
tự động bàn giao mặt bằng nhằm tạo điều kiên cải tạo công năng
của miếng đất.

9. Triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho học sinh 
từ lớp 7 đến lớp 12 theo hướng dẫn của Sở Y tế, mũi 1 đạt 
97,62%, mũi 2 đạt 97,25%. Là một trong số ít các địa phương
có tỷ lệ trẻ tiêm vaccine trên 90%. 

10. Là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai
v ậ n  đ ộ n g  c á c  n g u ồ n  q u ỹ ,  m ạ n h  t h ư ờ n g  q u â n 
trao tặng phương tiện học tập và học bổng đỡ đầu 
c h o  3 9  h ọ c  s i n h  m ồ  c ô i  c h a  m ẹ  d o  C o v i d - 1 9
(Quỹ sẽ được trao cho đến khi các em hoàn tất chương trình 
học đại học). 

Lãnh đạo Quận cùng các vị mạnh thường quân, các ban ngành đoàn thể trao tặng học bổng đỡ đầu cho 39 em học sinh
mồ côi cha, mẹ do Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

công tác xây dựng chính quyền

Về An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Về công tác quân sự địa phương:

Về công tác Cải cách hành chính, bố trí cán bộ theo đề án vị trí việc làm,

công tác tư pháp, thanh tra, kiểm tra:

Lãnh đạo Quận thực hiện nghi thức Bàn giao xe chuyên dụng 
cho đại diện lãnh đạo các phường

Chủ tịch UBND Quận Trần Phi Long chúc mừng Tập thể đội Tổng hợp Công an Quận 
đón nhận Huân chương bảo vệ an ninh Tổ quốc hạng 3

Hoàn thành chỉ tiêu giao quân ở cả hai cấp, đảng viên chính thức nhập ngũ
đạt và vượt chỉ tiêu theo quy định

Khai mạc Hội thao Quốc phòng lực lượng vũ trang Quận 11

Cải tạo bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân Phường 15, Quận 11 Lãnh đạo quận trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND quận 

Phòng Tư pháp tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính Tiếp đoàn Thành phố kiểm tra tình hình chi 3 gói hỗ trợ người dân của Quận 11 
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công tác xây dựng chính quyền

Công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026:

Khen thưởng các tập thể có nhiều đóng góp
trong công tác tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026

Lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo quận tham dự Ngày hội toàn dân đi bầu 23/05/2021

Người dân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 

Đội Tuyên truyền lưu động Quận 11 với kịch bản “Sức dân - nâng thuyền”
tham gia Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền cấp thành phố chào mừng bầu cử

Cử tri kiểm tra lại thông tin trên các bảng niêm yết danh sách cử tri

Diễu hành xe loa tuyên truyền bầu cử Tập huấn công tác tổ chức bầu cử cho 16 phường
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MỸ HẠNH

Trạm Y tế lưu động số 13 tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
Tổ chức thăm khám và tiêm vaccine tại nhà 
cho người dân lớn tuổi, đi lại khó khăn...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao quà hỗ trợ 
cho người dân khó khăn bị mất việc do dịch Covid-19 trên địa bàn Phường 3

Trao quà hỗ trợ cho người dân trong khu vực bị cách ly, phong tỏa; 
chi trả trợ cấp cho người dân khó khăn; đi chợ hộ dân; 

chăm lo trẻ em mồ côi có cha mẹ mất vì Covid-19...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao tặng máy trị liệu 
dòng cao HFNC cho Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng tại quận 11

Chủ tịch HLHPN Thành phố Nguyễn Trần Phượng Trân và
Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm tặng quà hộ dân khó khăn, Phường 5

công tác xây dựng chính quyền

Tổ chức các điểm tiêm cố định để người dân đến tiêm vaccine 
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Lãnh đạo Quận trực tiếp điều phối tại điểm tiêm vaccine
Nhà thi đấu Phú Thọ chi viện cho Sở Y tế Thành phố

Các em dân quân Quận 11 đang phát loa hướng dẫn
người vào tiêm thực hiện đúng quy trình nhằm đảm bảo 5K

Lực lượng quân y đến tận nhà F0 để hỗ trợ cấp phát các túi thuốc điều trị 

Trạm Y tế lưu động số 3 tiếp nhận điện thoại yêu cầu hỗ trợ 
thăm khám y tế tại nhà của các bệnh nhân

Bác sĩ Nguyễn Đỗ Như Quỳnh, một bác sĩ tình nguyện, đang thăm khám 
và điều trị bệnh cho F0 Trần Ngọc Phước (Phường 11),

hỗ trợ máy thở oxy, thuốc điều trị Covid-19, các loại thuốc kháng viêm, 
kháng đông và theo dõi, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân. 

Chiến sĩ đi vận chuyển oxy để hỗ trợ các bệnh nhân F0
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Chiến sĩ hỗ trợ mua thuốc và giao thuốc tận nhà cho người dân



TRUNG TÂM AN SINH XÃ HỘI nỗ lực để 
“Không ai bị bỏ lại phía sau”

Trong đó, Ban Dân vận Quận ủy giữ 
nhiệm vụ là cơ quan thường trực của 
Trung tâm, đồng thời hướng dẫn thành lập 
Tổ an sinh xã hội tại 16 phường; phối hợp 
chặt chẽ việc tiếp nhận và điều phối các 
nguồn lương thực, thực phẩm, chăm lo kịp 
thời cho người dân đảm bảo kịp thời và 
khoa học, tránh chồng chéo, sót đối tượng. 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn 
Tăng Minh kiêm nhiệm vai trò Giám đốc 
điều hành Trung tâm an sinh xã hội quận, 
với mục tiêu không để “người dân nào bị 
bỏ lại phía sau”, đồng chí Nguyễn Tăng 
Minh đã chỉ đạo quyết liệt các thành viên 

Giữa tháng 8/2021, Trung tâm tiếp 
nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu 

phục vụ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 (gọi tắt là Trung tâm an sinh xã 
hội Quận) được thành lập với 16 thành 
viên, và kiện toàn nhân sự nhằm mục tiêu 
tiếp nhận và điều phối nhu yếu phẩm thiết 
yếu phục vụ người dân gặp khó khăn do 
dịch Covid-19, đảm bảo không bỏ sót các 
đối tượng, sử dụng kinh phí hỗ trợ của 
Thành phố cùng với nguồn lực huy động 
của địa phương để chủ động triển khai hỗ 
trợ mua nhu yếu phẩm thiết yếu kịp thời 
chăm lo cho người dân khó khăn trên địa 
bàn. Trong đó, đồng chí Nguyễn Tăng 
Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 
làm Trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Thị 
Mai Trang, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy 
làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng 
chí Trần Thị Bích Trâm, Quận ủy viên, 
Phó Chủ tịch UBND quận làm Phó 
Trưởng ban; đồng chí Đào Thanh Long, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 
làm Phó Trưởng ban.

trong tổ, phân công các đồng chí tiếp nhận 
các ý kiến kiến nghị, đề nghị hỗ trợ của 
người dân thông qua Cổng thông tin 1022, 
các đường dây nóng của quận và 16 
phường… nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn 
cho người dân quận nhà.

Đồng chí cho biết thêm, Trung tâm an sinh 
xã hội quận đã thành lập “Đội tình nguyện 
liên kết” với 102 thành viên, chia thành 3 
nhóm: Nhóm 1 “Alo, có chúng tôi” với 12 

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 
Nguyễn Tăng Minh cho biết, “Tính từ 
ngày 01/8/2021 đến nay, quận và 16 
phường đã vận động, chăm lo lương thực, 
nhu yếu phẩm, suất ăn cho 309.450 trường 
hợp với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. 
Trung tâm an sinh xã hội quận và Tổ an 
sinh xã hội 16 phường đã tiếp nhận và phát 
hơn 3.100 tấn gạo (trong đó có 2.682 tấn 
gạo từ nguồn hỗ trợ của chính phủ), 300 
tấn rau củ quả và các nhu yếu phẩm khác; 
đã trao 347.500 túi an sinh đến các hộ có 
nhu cầu trên địa bàn Quận (Quận đã trao 
62.500 túi; 16 phường trao 285.000 túi). 
Kịp thời giải quyết các chính sách hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động 
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do 
Thành phố triển khai với đợt 1 đạt 99,8%, 
đợt 2 đạt 99,8%, chi gói hỗ trợ đợt 3 đạt 
89,85%; đẩy nhanh tiến độ triển khai các 
hỗ trợ cho người lao động, hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ lao động nghèo đang sinh 
sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú 
công nhân, khu lao động nghèo, khu vực bị 
phong tỏa... Đã triển khai vận động chủ 
nhà trọ giảm giá thuê phòng 3 đợt với 
1.372 phòng, tổng số tiền gần 1,8 tỷ 
đồng”.

Theo thống kê của Ban Dân vận quận ủy 
(cơ quan thường trực của Trung tâm) cho 
hay từ tháng 8 đến 30/9/2021, Nhóm “Alo, 
có chúng tôi” đã tiếp nhận 3.473 trường 
hợp cần hỗ trợ, chuyển phường xác minh 
hỗ trợ 2.905 trường hợp. Nhóm “Shipper 
tình nguyện hỗ trợ an sinh khẩn cấp” đã 
tiếp nhận, đóng gói 45.000 túi an sinh, trao 
khẩn cấp tận nhà 2.500 túi an sinh, 1.500 
túi thuốc Đông y, Tây y đến các đối tượng 
cần chăm lo, hỗ trợ trong quận, góp phần 
đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết kịp thời 
những ý kiến phản ánh, bức xúc của  người 
dân. Chuẩn bị vào năm học mới, Đội tình 
nguyện đã đến nhà trao tặng sách giáo 
khoa, dụng cụ học tập miễn phí cho 300 
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh 
dịch covid-19. Riêng Nhóm “F0 khỏi 
bệnh hỗ trợ bệnh nhân F0” tham gia hỗ trợ 
công tác phòng, chống dịch tại 16 phường 
với các công việc: hỗ trợ tiếp nhận, vận 
chuyển lương thực, thực phẩm, túi thuốc 
cho các trường F0 đang điều trị tại nhà; hỗ 
trợ trạm y tế lưu động; lấy mẫu, tiêm 
vaccine... góp phần kéo giảm ca bệnh, ca 
tử vong của quận.

thành viên có nhiệm vụ nắm bắt, tiếp nhận 
thông tin phản ánh của người dân từ đường 
dây nóng của Trung tâm ASXH quận, 
trang “Hoa Sen Quận 11” và các trang 
mạng xã hội khác, sau đó tổng hợp, xác 
minh, phân loại chuyển thông tin người 
cần hỗ trợ đến nhóm 2. Nhóm 2 với tên gọi 
“Shipper tình nguyện hỗ trợ an sinh khẩn 
cấp” với 28 thành viên có nhiệm vụ tiếp 
nhận hàng hóa, đóng gói các túi an sinh, 
vận chuyển lương thực, thực phẩm, túi an 
sinh, túi thuốc đến các hộ dân có nhu cầu 
hỗ trợ từ nhóm 3. Nhóm 3 là các tình 
nguyện viên “F0 đã khỏi bệnh hỗ trợ F0” 
với 62 thành viên tham gia hỗ trợ tại Trạm 
Y tế lưu động, Tổ An sinh xã hội 16 
phường và Bệnh viện thu dung quận. 
Hàng ngày tham gia lấy mẫu xét nghiệm, 
tiêm vaccine, hỗ trợ giao túi an sinh cho 
các hộ dân khó khăn, mang bình oxy, túi 
thuốc đến cho các bệnh nhân F0. 

Kết quả bước đầu đã đem lại những kết 
quả hết sức tích cực trong việc chăm lo an 
sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn. Phó 
Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng 
Minh bày tỏ sự tin tưởng bằng sự chung 
sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, 
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 
11 sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc 
khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, 
thích ứng an toàn, linh hoạt, chủ động ứng 
phó với diễn biến tình hình dịch và điều 
kiện thực tiễn đặt ra, với phương châm 
“không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Song Quân

Ông Trương Quốc Lâm - Bí thư Thường trực Quận ủy
trao quyết định Thành lập trung tâm an sinh xã hội Quận 11
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Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 11 
thích ứng linh hoạt trong tình hình dịch 

phấn đấu duy trì chất lượng giáo dục toàn diện
Năm học 2019-2020 là 

năm học tiếp tục đánh giá 
kết quả thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 
2016-2020; tiếp tục triển khai 
Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết số 29-NQ/TW về đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo 
dục và đào tạo; triển khai Luật 
Giáo dục do Quốc Hội thông 
qua. Thực hiện các chỉ đạo, 
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về nhiệm vụ năm học 
2019-2020; tiếp tục thực hiện 
Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ 
thị số 05- CT/TW của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.
Theo Trưởng phòng Giáo dục 
và Đào tạo Quận 11 Nguyễn 
Trọng Hiếu cho biết, “Năm 
học 2021 - 2022 bắt đầu trong 
bối cảnh đại dịch COVID-19 
bùng phát mạnh mẽ, diễn biến 
phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng 
nặng nề đến đời sống người 
dân, đến tất cả các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, xã hội của 
Thành phố Hồ Chí Minh; tác 
động mạnh, làm thay đổi 
phương thức tổ chức dạy - học, 
kiểm tra - đánh giá, đòi hỏi 
ngành giáo dục - đào tạo phải 
thích nghi, đổi mới mạnh mẽ. 
Đánh giá nhanh tình hình, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã 
tích cực chỉ đạo các trường 
triển khai giải pháp tuyển sinh 
trực tuyến với các lớp đầu cấp 
học; chuẩn bị đầy đủ các điều 
kiện để tổ chức dạy học trên 
Internet, hỗ trợ các học sinh 
không thể tham gia học tập 
trên Internet có thể học tập tại 
nhà; xây dựng kịch bản tổ chức 
dạy học: trực tuyến, trực tuyến 
– trực tiếp, trực tiếp nhằm linh 
động ứng phó trước tình hình 
diễn tiến phức tạp của dịch 
bệnh”.
Trong năm học, tại các cơ sở 
giáo dục, nề nếp dạy học được 
đảm bảo ổn định, phương pháp 
dạy học tích cực được đầu tư 
thực hiện có hiệu quả và luôn 
phát triển theo chiều hướng 
tích cực. Toàn ngành tích cực 
đổi mới công tác quản lý, 
phương pháp giảng dạy, kiểm 
tra, đánh giá, góp phần quan 
trọng nâng cao chất lượng dạy 

Tại hội nghị tổng kết năm học 
2020-2021, Phó Chủ tịch 
UBND Quận 11 Nguyễn Trần 
Bình đã biểu dương những kết 
quả đạt được của ngành giáo 
dục Quận; trong tình hình thực 
hiện nhiệm vụ với những khó 
khăn, thách thức của toàn 
ngành. 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. Cụ thể, 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 
I I I  cho  Bà  Nguyễn  Ph i 
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 

và học trong các nhà trường. 
Năm học 2020-2021, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo Quận 11 
đã thực hiện tốt các chỉ tiêu 
phấn đấu và hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm học với 
nhiều thành tích nổi trội. Đồng 
thời, triển khai kịp thời và hiệu 
quả các văn bản chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19 các 
cấp, bảo đảm an toàn phòng, 
chống dịch trong tất cả các đơn 
vị trường học.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần 
thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 
và phương hướng nhiệm vụ 
năm học của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Thành phố, tình hình 
kinh tế - xã hội, yêu cầu phát 
triển giáo dục và đào tạo của 
quận nhà, Ngành Giáo dục và 
Đào tạo Quận 11 đề ra mục tiêu 
phấn đấu năm học 2021-2022 
với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, 
thích ứng linh hoạt trong tình 
hình dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp và lâu dài, đảm bảo an 
toàn phòng ngừa hiệu quả dịch 
bệnh là mục tiêu hàng đầu 
trong quá trình triển khai 
nhiệm vụ năm học. Toàn 
Ngành Giáo dục và Đào tạo 
Quận 11 phấn đấu duy trì chất 
lượng giáo dục toàn diện, góp 
phần vào thành quả giáo dục 
chung của toàn thành phố. 
Toàn ngành quyết tâm khắc 
phục khó khăn, thực hành tiết 
kiệm, đẩy mạnh các phong 
trào thi đua nhằm thực hiện tốt 
nhiệm vụ năm học 2021 - 
2022.

dục và Đào tạo Quận 11 nhận 
cờ thi đua của Thủ tướng 
Chính Phủ. Có thể thấy, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo triển khai 
tốt công tác thi đua, khen 
thưởng nhằm tạo động lực 
động viên, lôi cuốn, khuyến 
khích và tôn vinh các tập thể, 
cá nhân phát huy truyền thống 
yêu nước, hăng hái thi đua 
“Dạy tốt - học tốt”, năng động, 
sáng tạo vươn lên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, góp 
phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu phát triển sự nghiệp 
giáo dục của Quận 11.

Phó Chủ tịch UBND Quận 11 
Nguyễn Trần Bình đề nghị tập 
thể các 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 
diễn biến của dịch bệnh Covid-
19. Tin tưởng rằng, với niềm tự 
hào về nghề nghiệp được tôn 
vinh, sự quan tâm và sẻ chia 
sâu sắc của các cấp lãnh đạo và 
xã hội dành cho quý thầy, cô 
giáo và ngành giáo dục; đội 
ngũ nhà giáo quận nhà sẽ tiếp 
tục phát huy truyền thống tốt 
đẹp và phẩm chất cao quý của 
mình, tích cực chủ động, sáng 
tạo vượt qua khó khăn, thách 
thức để thực hiện lời dạy của 
Bác: Dù khó khăn đến đâu 
cũng phải tiếp tục thi đua dạy 
tốt và học tốt”; luôn đứng vững 
và bền bỉ trong sự nghiệp trồng 
người. Song Quân
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Phó Chủ tịch UBND Quận Nguyễn Trần Bình thăm hỏi, động viên 
và tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn
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HAI BÔNG HOA ĐẸP CỦA QUẬN 11 NĂM 2021
ăm 2021, Quận 11 đã đón mừng sáu tấm gương tiêu biểu đó là: Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trâm – Hiệu trưởng NTrường THCS Chu Văn An, cô Đào Thị Kim Dung – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cô 

Trần Lương Diễm Phúc – giáo viên lớp Lá 1 Trường Mầm Non 10, cô Nguyễn Thị Kim Thanh – giáo viên lớp 4/7 
Trường Tiểu học Phùng Hưng, thầy Nguyễn Kim Hùng – giáo viên môn Toán Trường THCS Lữ Gia và Tiến sĩ Trần 
Tiến Đức – giáo viên môn Toán Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên được tặng “Giải thưởng 
Võ Trường Toản” cấp Thành phố lần 24-2021. Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022, Bản tin Quận 11 trân trọng giới 
thiệu hai trong số 6 tấm gương nhà giáo tiêu biểu này.

Nguyễn Thị Kim Thanh là cô giáo chủ 
nhiệm lớp 4/7 của Trường Tiểu học Phùng 
Hưng năm học 2020 – 2021 và cô cũng 
chính là một trong 9 giáo viên Tiểu học 
của ngành GD-ĐT TP.HCM được vinh dự 
nhận giải thưởng cao quý Võ Trường Toản 
cấp Thành phố (Lần 24-2021) do Sở GD-
ĐT TP.HCM tổ chức nhân dịp kỷ niệm lần 
thứ 39 ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 
(1982-2021) tại Nhà hát Thành phố vừa 
qua.

Việc giảng dạy học sinh khối lớp 4 không 
hề đơn giản vì thế để nâng cao chất lượng 

Với thâm niên 28 năm giảng dạy ở Trường 
Tiểu học Phùng Hưng, Quận 11 và chính ở 
ngôi trường nầy đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho cô Kim Thanh phát huy năng lực 
chuyên môn, rèn luyện tay nghề, tích lũy 
thêm kinh nghiệm giảng dạy, được tập thể 
Thầy Cô tín nhiệm, phụ huynh an tâm, tin 
tưởng, học sinh yêu thương và mến phục.

Cô Kim Thanh sinh ngày 27.3.1971 tại Hà 
Nội, cư ngụ tại số 89/11 Nghĩa Hưng, 
Phường 6, Quận Tân Bình, tốt nghiệp Cử 
nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học tại 
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM năm 
1998.

Từ năm học 2016 – 2017 đến năm 2020 – 
2021, kết quả chất lượng học tập của học 
sinh ở các lớp do cô Kim Thanh phụ trách 
được ghi nhận đã có 90 học sinh Xuất sắc, 
82 học sinh Tiên tiến đạt tỉ lệ 90% và cùng 
với nhiều giải thưởng tập thể và cá nhân 
đạt được qua các kỳ thi và tham gia phong 
trào trong đó có 2 huy chương vàng, 2 huy 
chương đồng đạt cấp Quốc gia, 5 huy 
chương vàng, 3 huy chương bạc đạt cấp 
Thành phố, một học sinh đạt thủ khoa giải 
thưởng Lê Quý Đôn cấp Thành phố và 16 
giải Nhất tập thể đạt cấp Trường và cấp 
Quận… Nhiều đề tài sáng kiến kinh 
nghiệm của cô Kim Thanh đều được đánh 
giá tốt, có tính khả thi cao về mặt chuyên 
môn và giảng dạy, nổi bật nhất là đề tài 
SKKN “Giúp học sinh yêu thích môn 
tiếng Việt ở Tiểu học” được xếp loại Xuất 
sắc.
Tại hội thi “Giáo viên sáng tạo trên nền 
tảng CNTT cấp Thành phố” do Sở GD-ĐT 
TP.HCM tổ chức trong năm học 2017 – 
2018, cô Kim Thanh đạt giải Nhất với đề 
tài dự thi: “Thiết kế bài giảng lớp 4 theo 
mảng Power Point”. Riêng năm học 
2020 – 2021, cô Kim Thanh đạt giải Nhất 
“Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp Quận và 
hai giải Nhất “Giáo viên dạy giỏi” cấp 
Trường. Tháng 10.2021, cô Kim Thanh đã 

học tập cho học sinh ở lứa tuổi này, cô Kim 
Thanh luôn chịu khó đầu tư bài giảng, 
tham khảo và ứng dụng công nghệ thông 
tin, thiết kế bài giảng và đồ dùng dạy học 
cho phù hợp nhất là đối với hai môn: Toán 
4 và Tiếng Việt 4. Dạy môn Toán 4, cô Kim 
Thanh luôn tạo hứng thú học tập, phát 
triển tư duy linh hoạt, sáng tạo để học sinh 
biết tự rèn luyện kỹ năng giải toán và thực 
hành, luyện tập trong lớp và làm bài tập ở 
nhà. Còn môn Tiếng Việt 4, cô Kim Thanh 
chú trọng việc rèn luyện kỹ năng viết đúng 
chính tả và hướng dẫn làm bài tập làm văn, 
tạo thói quen để học sinh trả lời câu hỏi 
hoặc viết một đoạn văn ngắn theo yêu cầu 
nhằm rèn luyện năng lực tư duy, giúp học 
sinh diễn đạt bằng tiếng Việt…

đăng ký tham dự cuộc thi thiết kế bài 
giảng điện tử do Bộ GD-ĐT tổ chức vào 
năm 2022. Kết quả chất lượng giảng dạy 
trong 5 năm học gần nhất của cô Kim 
Thanh đều thực hiện tốt, đạt hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, có hiệu quả hoạt 
động giảng dạy trên môi trường Internet.
Về thành tích cá nhân, cô Kim Thanh đã 
có 3 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 
cấp Thành phố, 11 năm liền là Chiến sĩ 
thi đua cấp cơ sở, 8 năm liền Lao động 
Tiên tiến, giáo viên dạy Giỏi, giáo viên 
chủ nhiệm Giỏi, huy hiệu Thành phố Hồ 
Chí Minh, kỷ niệm chương Vì sự nghiệp 
giáo dục, 4 Bằng khen và 17 Giấy khen 
của UBND TP.HCM, Liên đoàn Lao 
động Thành phố, Sở GD-ĐT TP, Công 
đoàn Giáo dục Quận 11.
Với vai trò kiêm nhiệm Chủ tịch Công 
đoàn Trường Tiểu học Phùng Hưng hiện 
nay, cô Kim Thanh đã được Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức 
Công đoàn, 2 Bằng khen của Liên đoàn 
Lao động TP.HCM với thành tích là Chủ 
tịch Công đoàn xuất sắc phong trào thi 
đua lao động giỏi năm 2018 và 2020 
đồng thời cô Kim Thanh còn là “Gương 
điển hình Tiên tiến trong CNVC-LĐ 
Quận 11 giai đoạn 2015 – 2019” được 
UBND Quận 11 và Liên đoàn Lao động 
Quận 11 tuyên dương và khen thưởng.
Cô Nguyễn Thị Kim Thanh là giáo 
viên đầu tiên của Trường Tiểu học 
Phùng Hưng mà cô Thanh còn là giáo 
viên Tiểu học thứ hai của ngành GD-ĐT 
Quận 11 được trao tặng giải thưởng Võ 
Trường Toản cấp Thành phố (Lần 24-
2021). Giải thưởng cao quý nầy là món 
quà rất ý nghĩa đối với cô Kim Thanh và 
gia đình cô có truyền thống nhà giáo lại 
được trao tặng đúng vào năm cô tròn 50 
tuổi và như để tạo thêm nguồn năng 
lượng mới cho cô Kim Thanh tiếp tục thi 
đua Dạy tốt – Học tốt với trọng trách cao 
cả của người gieo hạt yêu thương cho 
các em học sinh lứa tuổi Măng non.

Cô NGUYỄN THỊ KIM THANH
Giáo viên Trung tâm GDNN – GDTX Quận 11
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Tiến sĩ TRẦN TIẾN ĐỨC
Giáo viên Trung tâm GDNN – GDTX Quận 11

TS Trần Tiến Đức sinh ngày 5.8.1961 tại 
Hải Phòng, cư ngụ tại số 49/48/18 Trịnh 
Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận 
Tân Phú, tốt nghiệp Cử nhân Khoa học 
Toán tại Trường Đại học Sư phạm 
TP.HCM năm 1993, tốt nghiệp Kỹ sư cơ 
khí – chế tạo máy tại Trường Đại học Bách 
khoa TP.HCM năm 1998, Thạc sỹ Sư 
phạm Kỹ thuật và Tiến sĩ tại Trường Đại 
học Bách Khoa Hà Nội năm 2011 và 2020. 
TS Đức là giáo viên môn Toán cấp 3, giáo 
viên chủ nhiệm của hai lớp 11B1 và 11E2 
năm học 2020 – 2021 của Trung tâm 
GDNN – GDTX Quận 11 hiện nay.

Tiến sĩ Trần Tiến Đức là người Thầy tạo 
được ấn tượng nhất ở buổi lễ trao tặng 
danh hiệu Nhà giáo ưu tú (Lần 15-2020) 
và giải thưởng Võ Trường Toản (Lần 24-
2021) do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức tại 
Nhà hát Thành phố nhân dịp kỷ niệm lần 
thứ 39 ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 
(1982-2021) vừa qua.

Về công tác giáo dục thường xuyên (dạy 
học ban đêm) đối với môn Toán cấp 3, TS 
Đức luôn đặt trọng tâm kiến thức từ lý 
thuyết đến thực hành, phát triển năng lực 
môn Toán học, hình thành tư duy logic, 
hướng dẫn học viên sử dụng thành thạo 
máy tính nhằm giúp các học viên hiểu 
được bài và học tốt môn Toán. Chất lượng 
học tập của học viên học môn Toán do TS 
Đức phụ trách đều có học viên đạt loại 

Năm 1978, với ước mơ trở thành “Người 
Thầy – Người Thợ” như thúc giục TS 
Đức (lúc đó 17 tuổi) quyết tâm “học tập 
suốt đời” dù hoàn cảnh cuộc sống khó 
khăn, vất vả, vừa làm vừa học. Buổi sáng 
làm công nhân bảo trì máy móc, thiết bị tại 
Nhà máy Đay Indira Gandhi, buổi tối học 
bổ túc văn hóa tại Trường Dân chính Cấp 3 
ở Quận 11 rồi tham gia phụ trách các điểm 
xóa mù chữ ban đêm tại Phường 11, Quận 
11. Phải chờ đến 43 năm, TS Đức mới hiện 
thực hóa ước mơ của mình bằng những 
thành tích học tập thật ấn tượng cùng với 
nhiều tấm văn bằng tốt nghiệp đạt chất 
lượng cao. TS Đức đã vận dụng hiệu quả 
học tập suốt đời của mình vào trường học, 
nơi công tác và ngoài xã hội nhằm đóng 
góp một phần nhỏ trong việc đào tạo 
nguồn nhân lực sư phạm cho doanh 
nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và trường học.
Năm 1987, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm 
ngành Hóa học – Địa lý; TS Đức là giáo 
viên cấp 2 của Trường THCS Phú Mỹ 
Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM. Từ năm 
học 1989 – 1992, TS Đức chuyển về công 
tác tại Trường Bổ túc Văn hóa Quận 11 
(nay là Trung tâm GDNN – GDTX Quận 
11) làm giáo viên dạy môn Toán cấp 3 cho 
đến nay và tham gia giảng dạy tại Trường 
Cao đẳng Nghề TP.HCM từ tháng 5-2008 
đến tháng 2-2021.

Năm 2002, TS Đức nhận giải thưởng Tôn 
Đức Thắng cấp Thành phố (lần 2-2002) và 
Bằng khen của UBND TP.HCM với thành 
tích đạt danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu 
ngành công nghiệp năm 2002”. Riêng ở 

Những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của TS 
Đức nhằm nâng cao năng suất lao động, 
tìm tòi giải pháp khắc phục hỏng hóc của 
thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc, tiết 
kiệm công sức cho công nhân và mang lại 
nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. 
TS Đức còn phối hợp với đồng nghiệp đã 
thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp Thành phố cùng với 
những công trình khoa học khác đã được 
công bố, đăng tải trên Tạp chí thiết bị giáo 
dục, được báo cáo trong các Hội thảo quốc 
gia và quốc tế.

Giỏi và Khá. Riêng hai lớp do TS Đức chủ 
nhiệm thì số học viên đạt loại Giỏi và Khá 
chiếm tỉ lệ 55,88% (lớp 11B1) và 39,39% 
(lớp 11E2). Đa số học viên của TS Đức 
đều tốt nghiệp cấp 3 và nhiều học viên 
trúng tuyển vào các Trường Đại học, Cao 
đẳng; Trung học chuyên nghiệp và trường 
nghề.
Đối với công tác giáo dục nghề nghiệp 
(dạy học ban ngày) từng là công nhân kỹ 
thuật của nhà máy Đay Indira Gandhi 
trước đây nên TS Đức rất chú trọng việc 
đào luyện tay nghề cho công nhân trong 
nhà máy, hướng dẫn cho công nhân sử 
dụng máy móc thành thục. Từ năm 1994 
đến nay, TS Đức đã đào tạo hơn 220 công 
nhân phụ trách các bộ phận khác nhau như 
đánh suốt, dệt, phun ẩm, cắt may, bảo trì 
máy móc, thổi chai nhựa PET… Nhiều 
người trong số đó đã trở thành công nhân 
bậc cao của nhà máy.

35 năm gắn bó với bục giảng, TS Đức 
được tập thể sư phạm nhà trường, đồng 
nghiệp tín nhiệm cao, phụ huynh, học 
viên, công nhân tin tưởng và kính trọng, 
TS Đức còn được tặng thưởng kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp Giáo dục, kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức 
Công đoàn và hai Bằng khen của UBND 
TP.HCM và Liên đoàn Lao động 
TP.HCM.

TS Đức, có niềm vui nào hạnh phúc hơn 
khi biết kết quả “Trồng người” của mình 
được hái trái ngọt. Điển hình nhất là học 
trò của TS Đức là Lê Đức Anh – người thợ 
trẻ giỏi toàn quốc không chỉ được trao tặng 
giải thưởng Tôn Đức Thắng (Lần 18-
2018) mà còn là 1 trong 12 Công dân trẻ 
tiêu biểu TP.HCM năm 2019.

Tiến sĩ Trần Tiến Đức trở thành giáo viên 
đầu tiên của Trung tâm GDNN – GDTX 
Quận 11 được trao tặng cả hai giải thưởng 
cao quí cấp Thành phố đó là giải thưởng 
Tôn Đức Thắng (Lần 2-2002) và giải 
thưởng Võ Trường Toản (Lần 24-2021). 
TS Đức là giáo viên thứ 7 của Trung tâm 
GDNN – GDTX Quận 11 được nhận giải 
thưởng Võ Trường Toản.
Năm 2022, TS Trần Tiến Đức làm giảng 
viên khoa – Khoa học Giáo dục tại Trường 
Đại học Bình Dương và còn là thành viên 
trong Hội đồng Khoa học của Trung tâm 
GDNN – GDTX Quận 11.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên 
dạy giỏi cấp Trường và cấp Trung tâm 
cùng với sự tận tụy cống hiến của TS Đức 
cho sự nghiệp Giáo dục và sự nghiệp xây 
dựng tổ chức Công đoàn. Thế nhưng mãi 
đến nay, TS Đức mới được trao tặng giải 
thưởng Võ Trường Toản cấp Thành phố? 
TS Đức tâm sự: “Nhờ hai Trung tâm: 
GDNN và GDTX sát nhập lại với nhau 
thành lập Trung tâm GDNN – GDTX 
Quận 11 bây giờ nên tôi mới hội đủ tiêu 
chí để xét chọn và được đề cử nhận giải 
thưởng Võ Trường Toản năm nay…”.

Ở tuổi 59, TS Đức đã bảo vệ thành công 
luận văn học vị Tiến sĩ Ngành lý luận và 
phương pháp dạy học kỹ thuật tại Trường 
Đại học Bách Khoa Hà Nội (Tháng 6-
2020) trước khi nghỉ hưu vào ngày đầu 
tháng 12 năm 2021.

Huy Thuần



BẢN TIN XUÂN QUẬN 11 30

Nghệ nhân Nhân dân Lương Tấn Hằng
Với những đóng góp quan trọng 

trong lĩnh vực nghệ thuật múa lân - sư - rồng 

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần 
Phi Long chia sẻ, “Đây chính 
là niềm vinh dự lớn đối với bản 
thân ông cũng như của cả địa 
phương với loại hình nghệ 
thuật trình diễn dân gian. 
Mong rằng nghệ nhân nhân 
dân Lương Tấn Hằng sẽ tiếp 
tục phát huy trên lĩnh vực này, 
tiếp tục thắp lửa đam mê và 
trao truyền cho các thế hệ trẻ 
bằng chuyên môn và tài hoa 
của mình. Với tấm lòng vì 
cộng đồng, Nghệ nhân Lương 
Tấn Hằng sẽ tiếp tục đóng góp 
công sức, trí tuệ cho địa 
phương, TPHCM và cho đất 
nước”.

Lương Tấn Hằng, (còn có 
tên là Từ Tiết Hằng), 

người Hoa, sinh năm 1962 
trong một gia đình lao động 
nghèo. Năm 2019, Chủ tịch 
nước đã ra quyết định số 
356/QĐ-CTN về việc phong 
tặng Nghệ nhân nhân dân cho 
62 cá nhân, địa bàn quận 11 có 
2 cá nhân tiêu biểu được công 
nhân danh hiệu cao quý này, 
trong đó có ông Lương Tấn 
Hằng được công nhận là Nghệ 
nhân nhân dân.

Nghệ nhân nhân dân Lương 
Tấn Hằng vô cùng xúc động 
khi được sự quan tâm của lãnh 
đạo Quận 11 đến thăm hỏi, 
động viên, chúc mừng nhân 
dịp Tết cổ truyền của dân tộc. 
Ông cũng bày tỏ lòng tri ân đối 
với sự giúp đỡ và tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để cho ông cùng 
đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng 
Hằng Anh Đường được hoạt 
động, phát triển và thành công 

Chia sẻ thêm về cuộc đời và sự 
nghiệp của mình, ông không 
khỏi bùi ngùi khi nhớ lại quãng 
thời gian thơ ấu khi mới lên 10 
và bước vào đời bằng nghề bán 
vé số để mưu sinh. Cơ duyên 
đưa anh đến học chữ và học võ 
tại Đoàn Lân Sư Rồng Tinh 
Anh Đường khiến anh nhanh 
chóng làm quen với bộ môn 
múa lân sư rồng. Với niềm 
đam mê và năng khiếu bẩm 
sinh, ông kể lại, “Tôi nhanh 
chóng được chọn để đào tạo 
thành một võ sư và nghệ nhân 
múa lân. Đối với tôi đấy là một 
vinh dự mà không phải ai cũng 
có được…”.  Năm 1986, tôi đã 
ra quyết định thành lập đoàn 

như ngày hôm nay. lân sư rồng Hằng Anh Đường. 
Thời điểm mới thành lập, đoàn 
gặp không ít khó khăn do thiếu 
vốn, lượng thành viên ít ỏi, đôi 
lúc phải biểu diễn phục vụ 
miễn phí, chưa có tên tuổi do 
đoàn mới thành lập… Phải vất 
vả lắm tôi mới trụ được và đưa 
hoạt động của đoàn đi dần vào 
ổn định. Khi đỡ lo miếng cơm 
manh áo, tôi lại nghĩ đến những 
đứa trẻ đường phố, thế là tôi 
quyết định tập hợp các em lang 
thang rồi nhận làm đệ tử. Mỗi 
khi thu nhận, tôi đều kèm theo 
lời dặn: “Thầy nuôi cơm, mấy 
em khỏi lo đói, nhưng phải tu 
chí học chữ, học võ, học múa 
lân cho đàng hoàng là được”. 
Đến với ông Hằng hầu hết là Trong những năm gần đây, 

dưới sự dẫn dắt của Lương Tấn 
Hằng, Hằng Anh Đường đã 
trải qua giai đoạn khó khăn. Từ 
chỗ chỉ biểu diễn lân sư rồng, 
Hằng Anh Đường nay còn là lò 
sản xuất dụng cụ múa lân và 
nhận thêm dịch vụ quay phim. 
Tuy công việc khá bận rộn 
nhưng Hằng luôn gắn bó với 
các hoạt động phong trào, 
đoàn thể và từ thiện xã hội. 
Bên cạnh đó, Hằng Anh 
Đường cũng gặt hái được 
nhiều thành tích qua những 
Hội thi, Liên hoan lân sư 
rồng... Với những cống hiến 
trong lĩnh vực nghệ thuật múa 
lân sư rồng hơn 36 năm qua, 
tháng 05/2019, ông Lương 
Tấn Hằng đã vinh dự được trao 
bằng công nhận Nghệ nhân 
nhân dân do Chủ tịch nước 
phong tặng. 

những em cơ nhỡ không nơi 
nương tựa, cha mẹ, gia đình ly 
tán, có đứa sống lây lất, trộm 
cắp, giựt dọc, có đứa nghiện 
hút...nên để đưa chúng vào 
khuôn khổ thật không dễ. Vừa 
dạy múa lân, ông vừa tỉ tê tâm 
sự, căn dặn trò của mình rằng: 
“Chúng ta có xuất thân không 
tốt, vì vậy phải làm đàng hoàng 
hơn người khác để xã hội có 
cái nhìn thiện cảm hơn về 
chúng ta”. Không dừng lại ở 
đó, hiện nay, ngoài vai trò là 
trưởng đoàn nghệ thuật lân sư 
rồng, Hằng còn là giám đốc 
Công ty TNHH TM-DV nghệ 
thuật Hằng Anh do chính anh 
sáng lập.

Ông Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11
tặng quà chúc mừng Nghệ nhân nhân dân Lương Tấn Hằng

Song Quân
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN 11 

TRẦN THÚC CHƯƠNG 

VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM 

TRONG CÔNG TÁC CHỈNH TRANG 

VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Thực tiễn quá trình quản lý và phát 
triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh 

trong thời qua cho thấy, chỉnh trang đô thị 
là cơ sở để phát triển đô thị, vừa là yêu cầu, 
vừa là đặc thù trong quá trình phát triển đô 
thị của Thành phố. Cùng với việc đầu tư 
phát triển các khu đô thị mới, như Khu đô 
thị mới Nam Thành phố, Khu đô thị mới 
Thủ Thiêm....Thành phố đã và đang tập 
trung, dồn sức để chỉnh trang đô thị. Mục 
tiêu của chỉnh trang và phát triển đô thị 
chính là góp phần nâng cao chất lượng 
cuộc sống nhân dân, nhằm hướng đến mục 
tiêu xây dựng Thành phố có chất lượng 
sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình. 
Tại Quận 11, những năm qua địa phương 
đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như 
tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp, chung 
cư hư hỏng, tình trạng ngập nước, ô nhiễm 
môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự lòng 
lề đường chưa đảm bảo… Do vậy, công 
tác chỉnh trang và phát triển đô thị luôn 
được lãnh đạo quận quan tâm đặc biệt và 
đưa vào Chương trình trọng điểm để triển 
khai thực hiện với mong muốn nâng cao 
chất lượng cuộc sống của người dân, cải 
thiện bộ mặt đô thị của quận và tạo bước 
đột phá về cơ sở hạ tầng, làm tiền đề phát 
triển kinh tế - văn hóa – xã hội bền vững.
Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Thúc 
Chương cho biết một số định hướng trong 
công tác chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực 
Quản lý đô thị - Đầu tư xây dựng cơ bản 
trong năm 2022. Có thể nói, chỉnh trang và 
phát triển đô thị là chủ trương đúng đắn 
của Đảng bộ Quận, được thực hiện xuyên 
suốt và nhất quán trong thời gian qua. Trên 
cơ sở kế thừa các mặt đạt được trong 
nhiệm kỳ trước, quận tiếp tục tập trung kế 
hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo 
từng năm cụ thể, kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, 
trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: 
Hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án: 
Trường THCS Phú Thọ, Trường tiểu học 
Trần Văn Ơn, Xây mới trụ sở Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc và Hội LHPN quận, Xây mới 
trường Giáo dục chuyên biệt 15/5, Xây 
mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 5, 
công trình Mở rộng đường dự phóng C (từ 
Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm); 
triển khai công tác bồi thường và thi công 
các dự án: dự án Xây dựng đường Vành 

đai Đầm Sen; Hoàn tất công tác chuẩn bị 
đầu tư các dự án: dự án Trường mầm non 
4, Trường tiểu học Phạm Văn Hai, dự án 
Trường mầm non phường 6; Điều chỉnh 
chủ trương đầu tư các dự án Cải tạo mở 
rộng nút giao thông Bình Thới – Lãnh 
Binh Thăng – Ông Ích Khiêm; tăng cường 
công tác phối hợp quản lý đầu tư xây dựng 
cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình, 
chống lãng phí và thất thoát trong đầu tư 
xây dựng. Hoàn tất công tác lập dự án, báo 
cáo kinh tế kinh tế kỹ thuật các công trình 
được ghi vốn chuẩn bị đầu tư trong kế 
hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 
2022 để hoàn thành phê duyệt trong năm. 
Đẩy nhanh tiến độ thanh toán giải ngân 
các công trình chuyển tiếp, khởi công mới; 
tập trung thực hiện tốt công tác bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo đúng 
quy trình, thủ tục, hiệu quả vốn đầu tư, 
trọng tâm tìm giải pháp tháo gỡ hoặc kiến 
nghị Thành phố tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
dự án còn tồn đọng, chậm so với tiến độ đề 
ra. Nghiên cứu nắm thật vững chính sách 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cập nhật 
kịp thời và hệ thống các văn bản pháp lý 
của Nhà nước liên quan đến chính sách bồi 
thường, thu hồi đất, tái định cư; triển khai 
công tác giải tỏa phù hợp với yêu cầu 
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của 
quận, đảm bảo đúng quy trình và đúng các 
chính sách, quy định của Nhà nước. 
Theo đánh giá, Phó Chủ tịch UBND Quận 
Trần Thúc Chương cho rằng công tác đầu 
tư xây dựng cơ bản được tập trung triển 
khai, đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch đề 
ra. Đến nay, các công trình trọng điểm theo 
Chương trình Phát triển và chỉnh trang đô 
thị đã hoàn thành cơ bản theo đúng tiến độ, 
đặc biệt là lãnh đạo quận luôn quan tâm ưu 
tiên bố trí nguồn vốn cho các công trình 
giáo dục, y tế, giao thông, công viên cây 
xanh, cải tạo mở rộng hẻm, xây dựng mới, 
sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của các 
đơn vị.  Qua đó góp phần cải thiện bộ mặt 
đô thị quận, nâng cao chất lượng đời sống 
của người dân, tạo môi trường làm việc 
thông thoáng, hiện đại cho cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động. Về cơ 
bản công tác chỉnh trang và phát triển đô 
thị của quận được tập trung thực hiện. Về 
công tác Quản lý đô thị: tiếp tục thực hiện 

các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch thực 
hiện Chương trình chỉnh trang và phát 
triển đô thị giai đoạn 2020 - 2025; Thống 
nhất với Sở Quy hoạch Kiến trúc về nội 
dung điều chỉnh tổng thể các đồ án quy 
hoạch phân khu cụm dân cư liên phường 
9-11, 8-12-13, 2-16; chủ động phối hợp 
với Sở Giao thông Vận tải và Sở Quy 
hoạch Kiến trúc thông qua điều chỉnh cục 
bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 
tại các tuyến đường trên địa bàn quận; phê 
duyệt đồ án điều chỉnh và bổ sung quy 
hoạch chi tiết xây dựng lộ giới đường, hẻm 
từ 12m trở xuống. Trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố chấp thuận chủ trương điều 
chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu 
tỷ lệ 1/2000 cụm dân cư liên phường 1-3-
10; cụm dân cư liên phường 5-14. Về phát 
triển nhà ở: Đẩy nhanh công tác điều chỉnh 
quy hoạch phù hợp với thực tiễn để tạo 
điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia thực 
hiện dự án nhà ở vốn xã hội hóa. Về phát 
triển mảng xanh: đẩy mạnh việc triển khai 
các dự án xây dựng công viên cây xanh để 
tăng chỉ tiêu (công viên khu Trường đua 
Phú Thọ - Khu vui chơi giải trí phục vụ 
thanh thiếu niên; xây dựng công viên 
Trạm Bơm Nước). Tăng cường công tác 
quản lý nhà nước đối với những khu vực 
đã quy hoạch chi tiết, trong lĩnh vực trật tự 
xây dựng và quản lý sử dụng lòng đường 
vỉa hè. Thực hiện các giải pháp nhằm thực 
hiện việc giảm ùn tắc giao thông; đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Bên cạnh đó, Quận tiếp tục triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10/3/2017 
của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng 
cường công tác quản lý trật tự đô thị trên 
địa bàn Thành phố gắn với Chỉ thị số 19-
CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường 
vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động 
“Người dân thành phố Hồ Chí Minh 
không xả rác ra đường và kênh rạch, vì 
thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ 
thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban 
Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh 
đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên 
địa bàn thành phố; Chỉ thị số 24-CT/TU 
ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ 
Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà 
công trình và các tài sản khác gắn liền với 
đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường 
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Ông Trần Thúc Chương, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Quận 11
họp triển khai công tác thông qua Chứng thư dự án xây dựng đường Vành đai Đầm Sen

lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản 
lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với 
đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn 
thành phố.

Với khối lượng công việc nêu trên, đòi hỏi 
sự thực hiện đồng bộ của cả hệ thống chính 

Song song đó, cần tiếp tục thực hiện tốt 
công tác truyền thông, giáo dục về môi 
trường nhằm nâng cao nhận thức của cộng 
đồng trong công tác bảo vệ môi trường và 
phân loại rác tại nguồn. Quản lý, kiểm tra 
và giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử 
lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất 
thải y tế; đảm bảo 100% chủ nguồn chất 
thải nguy hại có hợp đồng thu gom với các 
đơn vị chức năng. Đẩy mạnh công tác 
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật về bảo vệ môi trường tại các doanh 
nghiệp, thực hiện kế hoạch giám sát chất 
lượng môi trường trên địa bàn.

 trị; sự tập trung lãnh đạo của Quận ủy, sự 
 chỉ đạo điều hành hiệu quả của Ủy ban 

nhân dân quận; từng cơ quan chuyên môn 
cần phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp 
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên 
lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý 
đô thị; đặc biệt là, việc nâng cao trách 
nhiệm người đứng đầu các phòng, ban, 
đơn vị, Chủ tịch 16 phường, chủ đầu tư dự 
án và các cá nhân liên quan trong việc giải 
ngân vốn đầu tư công; trong đó, quan 
trọng hơn hết là sự đồng thuận ủng hộ của 
người dân thuộc phạm vi thực hiện các dự 
án. Muốn chương trình phát triển và chỉnh 
trang đô thị theo đúng kế hoạch và mục 
tiêu đặt ra, bên cạnh việc cần huy động 
nhiều nguồn lực khác nhau trong xã hội, 
phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ 
thống chính trị. 

Mục tiêu mà Quận 11 đặt ra trong năm 
2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19; kết 
hợp khoa học công nghệ với phát triển 
kinh tế, sản xuất kinh doanh phù hợp với 
đặc thù của quận; huy động hiệu quả mọi 
nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, 
đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường 
nguồn vốn đầu tư để chỉnh trang và phát 
triển đô thị, phối hợp phát triển kết cấu hạ 
tầng đô thị với đầu tư, cải tạo, chỉnh trang 
đô thị hiện hữu; kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến đổi khí 
hậu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, 
cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng 
chính quyền đô thị; thực hiện tốt các 
nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội, đảm 
bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính 
trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật 
tự an toàn xã hội”. Một mùa Xuân mới lại 
về, trong không khí những ngày Xuân đã 
đến rất gần, Phó Chủ tịch UBND Quận 
Trần Thúc Chương bày tỏ niềm tin tưởng 
rằng với sự quyết liệt của toàn đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân Quận 11, sự phối 
hợp đồng bộ và hiệu quả của hệ thống Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 
hội, đặc biệt là sự chia sẻ, chung sức của 
các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận 
xã hội trong việc thực hiện Chương trình 
đột phá “Chỉnh trang và phát triển đô thị” 
sẽ góp phần thực hiện thành công công tác 
phát triển và chỉnh trang đô thị của quận 
nhà, từng bước khoác lên mình chiếc áo 
mới cho quận nhà một diện mạo mới tiến 
tới xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, 
phát triển bền vững và ổn định.

Mỹ Hạnh
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Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan 
trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục 

tiêu của Kế hoạch 5 năm về thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn 
quận giai đoạn 2021 - 2025. Dự báo tình 
hình trong nước có những thuận lợi, cơ hội 
và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng 
khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch 
COVID-19 có thể còn diễn biến phức tạp, 
nguy hiểm hơn. Mặc dù tăng trưởng kinh 
tế đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020, 
song thực tế chưa thật sự bền vững. Sức 
cạnh tranh của phần lớn doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh còn yếu. Doanh 
thu thương mại – dịch vụ tuy chiếm tỷ 
trọng cao nhưng chủ yếu tập trung vào một 
số doanh nghiệp trọng điểm. Hoạt động hỗ 
trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên 
cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên 
địa bàn thông qua vai trò của chính quyền 
còn hạn chế. Chưa có giải pháp hiệu quả để 
phát triển công nghiệp theo chiều sâu và 
có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng 
cao dựa trên nền tảng công nghiệp công 
nghệ cao và kinh tế số để tạo sự đột phá, 
dẫn dắt phát triển các ngành kinh tế và thu 
hút đầu tư trên địa bàn.
Xác định trọng tâm trong công tác chỉ đạo 
điều hành ở các cấp, các ngành, các địa 
phương phải tiếp tục đổi mới, chủ động 
thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả 
hơn theo tinh thần chủ đề năm 2022 của 
Thành phố Hồ Chí Minh là “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”. Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của 
UBND Thành phố, lãnh đạo quận đã tập 
trung lãnh chỉ đạo các giải pháp, nhiệm vụ 

trọng tâm nhằm phục hồi và phát triển 
kinh tế Quận 11 trong năm 2022. 
Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Thị 
Bích Trâm cho biết, “UBND Quận đã xây 
dựng 2 tiêu chí về chỉ tiêu tăng trưởng kinh 
tế và 9 nhóm giải pháp nhằm triển khai 
nhiệm vụ trọng tâm về phục hồi và phát 
triển kinh tế trong năm 2022. Cụ thể, về 
chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế: Một là, Giá trị 
sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ 
công nghiệp (theo giá so sánh 2020): phấn 
đấu giữ vững mức tăng trưởng bình quân 
4%/năm trở lên; Hai là, Doanh thu thương 
mại - dịch vụ (theo giá so sánh 2020): phấn 
đấu giữ vững mức tăng trưởng bình quân 
15%/năm trở lên. Về các nhóm giải pháp, 
lãnh đạo quận đã chỉ đạo cơ quan chuyên 
môn tiếp tục theo dõi sát, nắm chắc tình 
hình, diễn biến dịch Covid-19, có biện 
pháp linh hoạt đối với tình huống cụ thể 
trong công tác phòng, chống dịch gắn với 
từng bước khôi phục, phát triển hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Không được lơ là, 
chủ quan; sẵn sàng nguồn lực, phương án 
ứng phó với nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt 
lưu ý đối với các địa bàn phân loại theo cấp 
độ 3, 4 phải có phương án thực hiện 
nghiêm công tác phòng chống dịch theo 
quy định. Song song đó, tiếp tục triển khai 
đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các cơ chế, 
chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, 
người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, 
hộ kinh doanh sớm ổn định đời sống và 
phục hồi sản xuất, kinh doanh. Nhằm 
hướng tới cải thiện mạnh mẽ môi trường 
đầu tư, lãnh đạo quận chỉ đạo cần đẩy 
mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư phù 
hợp với quy định về phòng, chống đại dịch 
Covid-19, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, 
thuế, lao động … đảm bảo kinh doanh an 

toàn, cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng, 
minh bạch, thuận lợi. Bên cạnh đó, để chủ 
động đón bắt thời cơ, thu hút nguồn lực 
bên ngoài, đón đầu làn sóng dịch chuyển 
vốn đầu tư sau đại dịch, cơ quan chuyên 
môn cần tham mưu để chuẩn bị tốt nhất 
các điều kiện cần thiết, nhất là hạ tầng, mặt 
bằng, nguồn nhân lực… Phát triển mạnh 
các loại hình doanh nghiệp, thúc đẩy khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo, vườn ươm 
doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực dịch 
vụ, du lịch, thương mại; chú trọng hỗ trợ, 
khuyến khích tự do sáng tạo để hỗ trợ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp 
khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ cao 
phát triển. Xác định phương châm “Lấy 
người dân và doanh nghiệp làm trung tâm 
để phục vụ” làm nền tảng xây dựng các 
quy trình liên thông để rút ngắn thời gian 
xử lý hồ sơ; công khai quy trình và cán bộ 
có trách nhiệm xử lý hồ sơ, kiên quyết xử 
lý các cán bộ gây phiền hà cho doanh 
nghiệp. Chủ động và có giải pháp tổng thể 
trong quá trình hội nhập, thực hiện chính 
sách thương mại từ các Hiệp định quốc tế.
Ngoài ra, để đổi mới quản trị nhà nước 
theo hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, thành 
lập Tổ hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thành lập và 
phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, 
trung tâm khởi nghiệp (dự kiến đặt tại số 
1196 Đường 3/2 Phường 8, Quận 11) tạo 
điều kiện thuận lợi hình thành được nguồn 
nhân lực tiên tiến, tăng cường kết nối để 
tạo cơ hội mới, cân bằng phát triển với 
hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 
thông minh. Xây dựng và phát triển Quận 
11 “trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; 
có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, 
nghĩa tình, phát triển nhanh, bền vững”. 
Đa dạng các loại hình thương mại bán lẻ 
hiện đại kết hợp du lịch mua sắm, phát 

GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2022

Quang cảnh Lễ khai mạc Chợ phiên khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa - Xuân Tân Sửu 2021 tại Công viên Dương Đình Nghệ, Phường 8
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triển nhanh thương mại điện tử, khuyến 
khích, tạo điều kiện cho các thành phần 
kinh tế trong nước mở rộng thị trường bán 
lẻ; phát triển mạnh thị trường tài chính, 
hiện đại hóa hệ thống thanh toán, hướng 
đến áp dụng hệ thống thanh toán không 
dùng tiền mặt. Thúc đẩy tăng trưởng du 
lịch theo hướng bền vững, tạo chuyển biến 
mạnh về chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa 
sản phẩm du lịch; xây dựng môi trường du 
lịch an toàn, thân thiện và văn minh. Tiếp 
tục hỗ trợ đẩy mạnh phát triển 4 ngành 
công nghiệp trọng yếu gồm: cơ khí; chế 
biến lương thực - thực phẩm; hóa chất - 
nhựa - cao su và ngành điện tử - công nghệ 
thông tin trên cơ sở xác định chiến lược ưu 
tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, 
phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ gắn 
với doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ; 
nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giá trị gia tăng, 
sức cạnh tranh của một số sản phẩm lợi thế 
của thành phố, tham gia vào chuỗi giá trị 
toàn cầu. Khuyến khích đầu tư trang thiết 
bị có công nghệ tiên tiến, công nghiệp 
sạch, tiết kiệm, từng bước hiện đại hóa các 
ngành, sản xuất công nghiệp để nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh. Nâng tỷ trọng giá trị sản phẩm 
công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công 
nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công 
nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp 

nâng cao chất lượng hoạt động của các 
trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền 
thống trên địa bàn quận.
Trên cơ sở các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 
và một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 
phục hồi và phát triển kinh tế năm 2022 mà 
Quận đã đề ra, Quận xây dựng kế hoạch 
phát triển kinh tế với các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp và tiến độ cụ thể, chỉ đạo các 

Lãnh đạo quận tham quan dây chuyền sản xuất 
tại công ty bánh kẹo ABC Bakery

Lãnh đạo quận tham quan showroom công ty Oto Westerb Ford

Lãnh đạo quận dẫn đoàn đến thăm và là việc Công ty Quảng cáo cường khanh Tham quan mô hình tại Motor Spa

SQ

Phó Chủ tịch UBND Quận Trần Thị Bích Trâm chia sẻ về một số định hướng trọng tâm 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế quận năm 2022

phòng ban đơn vị và UBND 16 phường 
kịp thời phối hợp, đề xuất các giải pháp 
phù hợp với tình hình thực tế trên tinh thần 
tạo điều kiện thông thoáng, nhất quán và 
công bằng với mọi đối tượng. Đồng thời 
thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá 
trách nhiệm của các ngành, đơn vị và cán 
bộ công chức trong việc giải quyết các khó 
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.



ể thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Đthu-chi ngân sách trên địa bàn, bên 

cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên 

môn được giao, duy trì sự đoàn kết nội bộ 

thì sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính 

quyền địa phương có ý nghĩa rất quan 

trọng giúp KBNN Quận 11 triển khai hoạt 

động luôn thông suốt.
Đồng chí Trần Phi Long-Chủ tịch UBND Quận 11 

động viên KBNN Quận 11 trong mùa quyết toán NSNN năm 2020.

Trong những năm qua, KBNN Quận 11 
đã chủ động phối hợp chặt chẽ và luôn 

được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính 
quyền địa phương, hằng năm căn cứ 
chương trình kế hoạch công tác của ngành, 
KBNN Quận 11 đã xây dựng kế hoạch 
chương trình công tác năm của đơn vị, 
đăng ký với Thường trực UBND Quận 11 
về kế hoạch tổ chức thực hiện. Với sự phối 
hợp chặt chẽ đó, KBNN Quận 11 đã đạt 
được nhiều kết quả nổi bật:
Trong công tác cải cách hành chính: Với 
mục tiêu cải cách hành chính hiệu quả, tạo 
thuận lợi cho khách hàng thực hiện thủ tục 
hành chính với KBNN, KBNN Quận 11 đã 
niêm yết bộ thủ tục hành chính điện tử, 
công khai trên bảng điện tử tại đơn vị, 
đồng thời được sự quan tâm của UBND 
Quận 11, đã tạo điều kiện và hỗ trợ về mặt 
công nghệ thông tin để bộ thủ tục hành 
chính điện tử được đăng trên trang Web 
của UBND Quận 11. Qua đó thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực giải quyết của KBNN 
được công khai, minh bạch, các đơn vị sử 
dụng NSNN thuận tiện trong việc tra cứu 
thông tin về thủ tục, giúp KBNN Quận 11 
thực hiện tốt nhiệm vụ trên địa bàn.
Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-
KBTPHCM ngày 20/3/2020 của Kho bạc 
Thành phố Hồ Chí Minh về phát động 
phong trào thi đua 200 ngày, Ban Giám 
đốc KBNN Quận 11 đã thống nhất đăng ký 
chỉ tiêu “Nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua 
DVCTT đạt 100%”. Thời gian đầu triển 
khai Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà 
nước, KBNN Quận 11 đã báo cáo thường 
trực UBND quận để có sự chỉ đạo kịp thời 
đến các đơn vị giao dịch trên địa bàn; đồng 
thời, KBNN Quận 11 tổ chức Hội nghị 
giới thiệu đến các đơn vị giao dịch về 

Trong công tác phối hợp thu NSNN: 
Bám sát mục tiêu, phương hướng và 
nhiệm vụ công tác năm của địa phương, 
ngay từ đầu năm UBND Quận 11 tổ chức 
họp giữa Kho bạc, Chi cục Thuế, Phòng 
Tài chính và NHTM trên địa bàn họp bàn 
tìm giải pháp tập trung nhanh nguồn thu 

 Với kết quả nổi bậc trong công tác cải 
cách hành chính, KBNN Quận 11 được 
Lãnh đạo UBND Quận 11 đánh giá cao, 
năm 2020 KBNN Quận 11 vinh dự được 
UBND Quận 11 chọn là đơn vị  đơn vị tiêu 
biểu trong công tác cải cách hành chính 
trên địa bàn.
Trong công tác quản lý và kiểm soát chi 
NSNN: Hàng quý, căn cứ kế hoạch từ đầu 
năm, KBNN Quận 11 phối hợp với Phòng 
Tài chính tổ chức hội nghị với đơn vị sử 
dụng ngân sách có sự chủ trì của lãnh đạo 
Quận ủy, UBND để trao đổi, nắm bắt kịp 
thời những vướng mắc, khó khăn trong 
quá trình điều hành ngân sách. Đồng thời, 
phối hợp tốt với cơ quan Tài chính chủ 
động cân đối quỹ NSNN, đáp ứng đầy đủ, 
kịp thời các khoản chi theo dự toán đã 
được phê duyệt. 

những lợi ích khi tham gia dịch vụ công 
trực tuyến KBNN, tại hội nghị đồng chí 
Chủ tịch UBND Quận 11 đã chỉ đạo đến 
đơn vị SDNS về những lợi ích và giao dịch 
điện tử là xu hướng tất yếu nên công tác 
triển khai DVCTT của KBNN Quận 11 rất 
thuận lợi. Kết quả, đã giúp đơn vị về đích 
trước thời hạn trong phong trào thi đua 200 
ngày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ 
thành phố lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 
chào mừng 75 năm ngày thành lập ngành 
Tài chính, 30 năm ngày thành lập hệ thống 
KBNN.

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được 
giao, đảm bảo đạt được chỉ tiêu pháp lệnh. 
Số thu NSNN trên địa bàn hàng năm luôn 
đạt và vượt dự toán thu NSNN góp phần 
phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Trong công tác phòng chống dịch 
COVID-19: Từ tháng 5 năm 2021 thời 
điểm dịch Covid-19 bùng phát toàn Thành 
phố, công tác phòng chống dịch được 
quan tâm sát sao từ KBNN TPHCM đến 
thường trực Quận ủy – UBND Quận 11. 
Những ngày dịch bệnh căng thẳng đơn vị 
phải bố trí làm việc ”03 tại chỗ” gặp nhiều 
khó khăn trong sinh hoạt nhưng KBNN 
Quận 11 được đồng chí Phó Bí thư Quận 
Ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 quan 
tâm cùng các anh chị đến thăm và động 
viên anh em KBNN Quận 11, toàn thể 
CBCC KBNN Quận 11 được tiêm ngừa 
mũi 2, vừa đảm bảo sức khỏe, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ và thể hiện trách nhiệm với 
cộng đồng trong công tác phòng chống 
dịch.

Trong công tác giữ gìn an ninh trật tự: 
KBNN Quận 11 phối hợp với cơ quan 
Công an trên địa bàn rà soát, xây dựng quy 
chế phối hợp đảm bảo an ninh an toàn trụ 
sở; việc ký kết Quy chế phối hợp với cơ 
quan Công an Quận 11 có sự chứng kiến 
của đồng chí Chủ tịch UBND Quận qua đó 
giao nhiệm vụ cho Đội An ninh Công an 
Quận 11 luôn tuần tra xung quanh trụ sở 
nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin để đề 
cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an toàn 
tuyệt đối trụ sở KBNN Quận 11.

Với sự quan tâm sâu sát và thấu hiểu của 
lãnh đạo địa phương, tập thể KBNN Quận 
11 trân trọng, tiếp tục gìn giữ và phát huy 
để mối quan hệ giữa KBNN Quận 11 với 
chính quyền địa phương luôn chặt chẽ, 
góp phần hoàn thành nhiệm kinh tế - xã hội 
tại địa phương./.

Hàng năm, cứ đến ngày 31 tháng 12,  
KBNN Quận 11 luôn được lãnh đạo Quận 
ủy - Ủy ban đến động viên quyết toán, 
chứng kiến không khí làm việc của Kho 
bạc ngày cuối năm thấy được những vất vả 
của ngành, đã ghi nhận những đóng góp 
của Kho bạc đối với địa phương. 

Lê Cẩm Thúy
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Theo đó, thời gian diễn ra các 
hoạt động chăm lo Tết cho các 
đối tượng chính sách, dân 
nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn, sinh viên 
không có điều kiện về quê ăn 
tết, công nhân lao động có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa 

Tết là dịp để mọi người nghỉ 
ngơi, chúc Tết người thân 

và bạn bè, cũng là dịp để người 
dân tham gia các lễ hội văn 
hóa, vui chơi giải trí. Những 
ngày vui Tết chỉ thật sự ý nghĩa 
khi trong nhà, ngoài ngõ sạch 
đẹp, người người tuân thủ theo 
pháp luật, thực hiện nếp sống 
có văn hóa. Hàng năm nhằm 
thể hiện sự quan tâm của Đảng 
bộ chính quyền trên địa bàn 
quận đã tổ chức nhiều hoạt 
động chăm lo cho các gia đình 
người có công, đối tượng bảo 
trợ xã hội, dân nghèo, trẻ em, 
sinh viên không có điều kiện 
về quê ăn tết và công nhân lao 
động ở các cơ sở sản xuất 
doanh nghiệp, cán bộ, công 
chức có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn. Bên cạnh đó, phối hợp 
với các ban ngành đoàn thể tổ 
chức nhiều hoạt động thiết 
thực chăm lo đúng đối tượng 
đảm bảo cho các đối tượng có 
hoàn cảnh khó khăn có điều 
kiện vui Xuân đón Tết cổ 
truyền dân tộc với phương 
châm “Tết an toàn, vui tươi, 
lành mạnh, tiết kiệm”.

bàn quận bắt đầu từ ngày 19/01 
đến 28/01/2020. Nhiều hoạt 
động thiết thực chăm lo Tết 
như tổ chức các đoàn Đại biểu 
Quận viếng Đài, Bia tưởng 
niệm liệt sĩ; thăm gia đình 
chính sách, dân nghèo; chúc 
thọ, mừng thọ Người cao tuổi 
tròn 100 tuổi nhân dịp Tết cổ 
truyền dân tộc… Bên cạnh đó 
vẫn tiếp tục khơi dậy tinh thần 
tương thân tương ái “Uống 
nước nhớ nguồn” bằng những 
chương trình hành động cụ thể 
thiết thực vận động các tầng 
lớp nhân dân hưởng ứng 
phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” 
chăm lo cho các gia đình chính 
sách… Chăm lo cho 34 người 
thuộc diện được nhận quà của 
Chủ t ịch  nước với  mức 
600.000đ/người; 1161 người 
thuộc diện được nhận quà của 
Chủ t ịch  nước với  mức 
300.000đ/người; theo chế độ 
chăm lo của thành phố có 11 
n g ư ờ i  h ư ở n g  m ứ c 
3.100.000đ/người; 25 người 
hưởng mức 1.700.000đ/người; 
7 1 2 8  n g ư ờ i  v ớ i  m ứ c 
1.300.000đ/người; có 5146 
người được hưởng trợ cấp xã 
hội với mức 1.150.000đ/người 
theo Nghị định 136/CP; 110 
người được hưởng tuất BHXH 
trong đó người cao tuổi từ đủ 
80 tuổi trở lên là 100 người; trợ 
cấp 41 hộ (trong đó có 36 hộ 
nghèo chuyển sang cận nghèo, 

Những năm qua, hưởng ứng 
chủ trương của Đảng và Nhà 
nước cùng “Chung tay vì 
người nghèo - không để ai bị 
bỏ lại phía sau”, chương trình 
“Tết vì người nghèo” đã được 
các cấp, ngành, cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm 
và nhân dân ủng hộ, mang lại 
nhiều kết quả thiết thực, trở 
thành nét đẹp văn hóa, khẳng 
định truyền thống, đạo lý tốt 
đẹp của người Việt Nam. Quận 
11 tiếp tục phát huy tinh thần 
tương thân tương ái với mong 
muốn trợ giúp thiết thực cho 
nhân dân trên địa bàn hưởng 
một cái tết sum vầy, đoàn viên. 
Nhờ có những chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà 
nước chăm lo đến việc đảm 
bảo an sinh xã hội, nhiều hộ gia 
đình chính sách, nhiều người 
nghèo đã được nhận quà, được 
hỗ trợ xây nhà. Những hoạt 
động tất bật cuối năm hướng 
về người nghèo, chung tay 
giúp người nghèo đón một 
năm mới an vui cho thấy các 
chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước đã thực sự 

05 hộ nghèo thoát chuẩn cận 
nghèo) với mức 1.250.000 
đồng/hộ… tiếp tục quan tâm 
chăm lo đối với các hộ cận 
nghèo, người mù có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn, công nhân 
lao động khó khăn, trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt…

đi vào cuộc sống. Những hoạt 
động ý nghĩa này đã phần nào 
động viên người nghèo nỗ lực 
vươn lên trong cuộc sống. Với 
sự trợ giúp của các mạnh 
thường quân đồng hành cùng 
sự nỗ lực của các cấp chính 
quyền, các ban, ngành, đoàn 
thể và nhân dân mong rằng 
nhân dân trên địa bàn sẽ hưởng 
một cái Tết trọn vẹn, ấm áp 
nghĩa tình, cùng với đó là sự nỗ 
lực khắc phục khó khăn để 
vươn lên ổn định cuộc sống, 
góp phần thực hiện các chương 
trình an sinh xã hội và giảm 
nghèo bền vững tại quận nhà.
Cận kề với Tết Nguyên đán 
Tân Sửu 2021, một mùa Xuân 
mới với niềm tin, hy vọng khởi 
sắc hơn năm qua. Không khí 
Xuân cũng đang lan tỏa đến 
mọi nơi với khí thế thi đua lao 
động sôi nổi, nỗ lực phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ, quận 
nhà cũng đang nỗ lực vận động 
các tổ chức, cá nhân có điều 
kiện cùng chung tay, chăm lo 
cho mọi đối tượng; tổ chức 
nhiều chương trình phúc lợi 
đoàn viên, các hoạt động chăm 
lo để mọi người đều có Tết. 
Bởi, đón Tết, vui Xuân đầy đủ, 
đầm ấm sẽ tạo động lực vươn 
lên trong cuộc sống, góp phần 
đảm bảo chính sách an sinh xã 
hội trên địa bàn.

Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy
 thăm và tặng quà Mẹ VNAH Trần Thị Hồng, Phường 1 Ông Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11

 thăm và tặng quà cụ Lê Quang Thành (cán bộ tiền khởi nghĩa), Phường 13

Ông Nguyễn Trần Bình, Phó Chủ tịch UBND Quận 11
 thăm và tặng quà thương binh đặc biệt nặng Vũ Hồng Thái, Phường 11.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, 
Chủ tịch HĐND Quận 11  thăm và tặng quà Hộ cận nghèo

bị ảnh hưởng dịch Covid-19 Nguyễn Đức Minh, Phường 14.
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Để đảm bảo trật tự và an toàn xã hội trong 
năm 2022, Đại tá Phạm Xuân Thao đề 
nghị, công an quận tiếp tục phát huy 
những kết quả đạt được trong công tác đấu 
tranh phòng chống tội phạm; triển khai 
đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp 
vụ để đấu tranh với các loại tội phạm, kiềm 
chế và kéo giảm tội phạm đến mức thấp 
nhất. Nâng cao tỷ lệ điều tra phá án; phát 
động các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội 
phạm và trật tự xã hội nhằm bảo vệ tuyệt 
đối an toàn cho nhân dân.

Vừa qua, Công an quận 11 đã tổ chức 
Lễ tổng kết tình hình và kết quả công 

tác năm 2021 và triển khai công tác năm 
2022. Nhìn chung, trong năm 2021, công 
an quận đã chủ động tham mưu kiến nghị, 
đề xuất Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 
chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và cấp ủy 
chính quyền địa phương phối hợp triển 
khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh 
chính trị, bảo vệ bí mật nhà nước, quán 
triệt có hiệu quả tinh thần “an ninh chủ 
động”, linh hoạt trong nắm tình hình và 
đấu tranh với các loại tội phạm góp phần 
thực hiện nhiệm vụ kép về phòng chống 
dịch bệnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội. Đại tá Phạm Xuân Thao, 
Trưởng Công an Quận 11 cho biết, “trong 
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 
về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được giải 
quyết rất quyết liệt, nhất là phát hiện, xử lý 
nghiêm các trường hợp liên quan đến các 
mặt hàng thiết yếu về phòng chống dịch 
Covid 19, y tế, gây hoang mang trong dư 
luận. Trong năm 2021, 100% tin tố giác tội 
phạm của người dân được tiếp nhận và 
công an quận đã giải quyết đúng thời gian. 
100% các vụ có dấu hiệu phạm tội đều 
được khởi tố để điều tra theo đúng quy 
định”. 

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long 
đánh giá cao các thành tích nổi bật mà lực 
lượng cán bộ, chiến sĩ Công an Quận và 16 
phường đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ 
đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm 

Dịp này Công an quận 11 cũng được Công 
an TPHCM tặng danh hiệu thi đua Đơn vị 
Quyết thắng cho 11 tập thể; Đơn vị tiên 
tiến cho 11 tập thể; chiến sĩ thi đua cơ sở 
cho 54 cá nhân;  chiến sĩ tiên tiến cho 332 
cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 
năm 2021. Ngoài ra, có 1 tập thể là  Đội 
Tổng hợp Công an Quận 11 đón nhận 
Huân chương bảo vệ an ninh tổ quốc hạng 
3; 2 cá nhân đón nhận Huân chương lao 
động; 2 cá nhân được đón nhận Huân 
chương bảo vệ tổ quốc hạng 3 cho ông 
Nguyễn Văn Nhà (nguyên Trưởng Công 
an Quận 11) và ông Nguyễn Xuân Thủy 
(nguyên Phó Trưởng Công an Quận 11). 

đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân. 
Năm 2022 là một năm vẫn còn nhiều khó 
khăn, thử thách, do vậy, đồng chí Trần Phi 
Long đề nghị Công an Quận 11 và 16 
phường tiếp tục tham mưu tốt cho Quận ủy 
– UBND Quận chỉ đạo, quán triệt, triển 
khai có hiệu quả trong công tác an ninh trật 
tự; tổ chức diễn tập xử lý tình huống khủng 
bố, biểu tình, diễn tập khu vực phòng thủ 
dân sự; tăng cường an ninh thông tin 
truyền thông; chủ động nắm chắc tình hình 
dư luận, tình hình không gian mạng về kết 
quả công tác phòng chống dịch, công tác 
an sinh xã hội hỗ trợ người dân có hoàn 
cảnh khó khăn, người lao động bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19… vì mục tiêu 
giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên 
và hạnh phúc của Nhân dân, phục vụ đắc 
lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.

Đồng chí Trần Phi Long - Chủ tịch UBND Quận 11 
trao Huân chương bảo vệ an ninh tổ quốc hạng ba cho tập thể Đội Tổng hợp Công an quận.

Mỹ Hạnh



Lực lượng 
vũ trang 
Quận 11 

quyết tâm xây dựng 
hình ảnh đẹp 
trong lòng nhân dân

Trong năm 2021, trên cơ sở nhiệm vụ, 
chỉ tiêu của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh 

Thành phố giao, Quận ủy – Ủy ban nhân 
dân Quận đã tập trung chỉ đạo Ban Chỉ huy 
quân sự Quận công tác tham mưu, xây 
dựng Nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự - quốc 
phòng địa phương trong năm 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 
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 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.
Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm đánh 
giá cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu 
khắc phục khó khăn, với tinh thần “chống 
dịch như chống giặc”, “chống dịch, cứu 
dân” lực lượng vũ trang quận đã khẳng 
định là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa 
vững chắc cho cấp ủy, chính quyền trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19, tham gia tích cực cùng các lực lượng 
Quân đội tăng cường và các cơ quan, đơn 
vị thực hiện kiểm soát tốt dịch bệnh 
Covid-19, đưa cuộc sống của người dân 
vào trạng thái bình thường mới, góp phần 
làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời 
kỳ mới trong lòng Nhân dân.
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 

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm bày tỏ 
sự tin tưởng với truyền thống và bản chất 
tốt đẹp của những người lính bộ đội cụ Hồ, 
các chiến sĩ áo xanh thân thương sẽ chung 
sức chung lòng với quyết tâm chính trị cao 
sẽ thực hiện thắng lợi tất cả các nhiệm vụ 
chính trị của quận nhà, góp phần xây dựng 
hình ảnh đẹp của các anh bộ đội cụ Hồ của 
dân, do dân và vì dân. 

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”... Do 
vậy, lực lượng vũ trang quận cần tiếp tục 
nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, chủ 
động năm chắc, dự báo chính xác tình 
hình, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy 
Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ 
chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng địa phương; tiếp tục phát huy vai 
trò nòng cốt trong xây dựng nền Quốc 
phòng toàn dân, xây dựng thế trận Quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh 
nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ 
ngày càng vững chắc. Thường xuyên phối 
hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng 
khác chủ động đấu tranh làm thất bại mọi 
âm mưu, hành động chống phá của các thế 
lực thù địch góp phần giữ vững an ninh 
chính trị trên địa bàn. Tiếp tục phát huy 
truyền thống của Quân đội nhân dân Việt 
Nam, lực lượng vũ trang quận. Đẩy mạnh 
các phong trào hoạt động cách mạng, xây 
dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh 
toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Luôn 
nghiên cứu, đổi mới công tác quán triệt, tổ 
chức, đẩy mạnh các phong trào thi đua 
quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu 
nước, cùng với Đảng bộ, chính quyền và 
Nhân dân trong quận đoàn kết, tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa 
phương, xây dựng Quận 11 phát triển 
vững chắc, giàu về kinh tế, mạnh về quốc 
phòng - an ninh.

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… 

Đồng chí Trần Phi Long - Chủ tịch UBND Quận 11 
thăm và chúc tết Bộ Tư lệnh Thành phố nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022

Đức Phạm
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Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân

Phát huy vai trò của 
MẶT TRẬN TỔ QUỐC QUẬN & CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN 

Hòa trong không khí các cấp, các 
ngành và Nhân dân cả nước nói 

chung, Thành phố Hồ Chí Minh và Quận 
11 nói riêng hân hoan chào mừng thành 
công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 
vui mừng chuẩn bị chào đón Tết cổ truyền 
của dân tộc - Xuân Nhâm Dần - năm 2022 
và triển khai các hoạt động thiết thực kỷ 
niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng 
Sản Việt Nam (03/02/1930–03/02/2022), 
vừa qua, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam quận và các tổ chức thành viên đã tổ 
chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021. 
Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội lần thứ 
XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội 
Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 và song song đó, đợt 
bùng phát dịch bệnh COVID-19 từ cuối 
tháng 4/2021 đến nay đã gây ảnh hưởng 
rất lớn đến nền kinh tế đất nước và tác 
động không nhỏ đến đời sống của Nhân 
dân, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực 
hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội của quận nhà. Trong bối cảnh 
đó, Đảng bộ, chính quyền quận đã lãnh 
đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp 
thời, hiệu quả, huy động cả hệ thống chính 
trị cùng với sự đồng lòng, chung sức của 
các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện 
“nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch 
bệnh, vừa phải tiếp tục phát triển kinh tế, 
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn quận. Hệ thống Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - 
xã hội quận và cơ sở đã tăng cường công 
tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực 
hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị của 

Phó Chủ tịch Thường Trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao Bằng khen của UB.MTTQ Việt Nam Thành phố 
cho tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thi đua cao điểm năm 2022

Năm 2021 cũng là năm triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần 
thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tiếp tục  
thực hiện xây dựng Đảng, chính quyền, hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn 
với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi 
đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận 
khéo” với nội dung “5 không”, vừa đảm 
bảo an sinh xã hội, vừa phục hồi, phát triển 
kinh tế đất nước. Đến nay, hầu hết các chỉ 
tiêu phát triển đô thị, văn hóa-xã hội cơ 
bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra; hoàn 
thành dự toán thu-chi ngân sách được 
giao; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách 
an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các 
gia đình chính sách, hộ nghèo; giữ vững 
ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, 
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và chăm 
lo đời sống của nhân dân trên địa bàn. Đó 
là kết quả của những nỗ lực không ngừng 
của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
quận nhà trong năm 2021, trong đó có sự 
đóng góp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam quận và các tổ chức thành viên các 
cấp.

cấp trên; thực hiện nghiêm “Xây dựng mỗi 
phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà 
máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng, 
chống dịch”, mỗi người dân là một “chiến 
sĩ” trong phòng chống dịch; vận động, yêu 
cầu người dân không ra khỏi nhà khi 
không thật cần thiết, “ai ở đâu ở đó”. 

Quận ủy đánh giá cao những kết quả mà 
MTTQ và các tổ chức thành viên đạt được 

Mặt trận Tổ quốc quận, phường cũng đã 
tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền, thực hiện giám sát 
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

trong năm qua. Hoạt động Mặt trận từ 
quận, phường đến các khu dân cư trên địa 
bàn đã đạt được nhiều kết quả trong việc 
vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. 
Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được 
tăng cường, mở rộng và phát triển cả về 
qui mô và chất lượng. Các phong trào do 
Mặt trận các cấp phát động đã nhận được 
sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo các 
giới, các tầng lớp Nhân dân đồng tình 
tham gia thực hiện tốt cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”, “Vì người nghèo” ngày 
càng nhận được sự hưởng ứng tích cực của 
các ngành, các giới, các tổ chức kinh tế, 
các cơ sở tôn giáo và các nhà hảo tâm. 
Trong năm qua, Ủy ban MTTQ quận và 16 
phường đã vận động được trên 5,3 tỷ đồng 
cho quỹ “Vì người nghèo”, và đã chi hơn 
chi chăm lo cho các đối tượng chính sách, 
dân nghèo hơn 5 tỷ đồng theo kế hoạch. 
Đặc biệt vào tháng 5 năm 2021, một gia 
đình tại Phường 01 đã xảy ra hỏa hoạn, gây 
tử vong 08 người và bị thương 01 người, 
thiệt hại nhiều tài sản khác. Trước tình 
hình đó, MTTQ quận đã kịp thời báo cáo 
và đề xuất Thành phố hỗ trợ 85.000.000 
đồng, quỹ Vì người nghèo quận hỗ trợ 
42.000.000 đồng cho gia đình gặp nạn. 
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kỳ 2021 – 2026, giám sát cán bộ, công 
chức, đảng viên ở khu dân cư; kịp thời 
phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của 
Nhân dân cho Đảng bộ, Chính quyền và 
các ngành chức năng giải quyết. Hoạt 
động giám sát của Mặt trận đối với các cơ 
quan nhà nước, cán bộ, công chức và đảng 
viên ở khu dân cư đã góp phần nâng cao 
hiệu quả công tác cải cách hành chính, rèn 
lyện đạo đức, phẩm chất đội ngũ đảng 
viên, cán bộ, công chức, viên chức, nâng 
cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân 
ngày càng tốt hơn. Kết quả hoạt động Mặt 
trận các cấp trong năm 2021 đã góp phần 
xây dựng, củng cố và phát triển khối đại 
đoàn kết toàn dân trên địa bàn quận, phát 
huy vai trò, nâng cao vị trí của Mặt trận Tổ 
quốc trong hệ thống chính trị và đời sống 
xã hội.
Ban Thường vụ Quận ủy ghi nhận, đánh 
giá cao những nỗ lực, phấn đấu vượt qua 
khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị trong năm 2021 của Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ quận, Ủy ban MTTQ 
các phường, Ban công tác Mặt trận các 
khu phố, đã góp phần xây dựng hệ thống 
chính trị của quận ngày càng vững mạnh, 
góp phần đảm bảo giữ vững tình hình an 

ninh, trật tự, tăng cường an sinh xã hội, 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 
Nhân dân. Đây cũng là dịp để Mặt trận Tổ 
Quốc quận nhà biểu dương khen thưởng 
các tập thể và cá nhân được Thành phố và 
Quận tặng Bằng khen, giấy khen vì những 
đóng góp tích cực cho hoạt động của Quận 
nhà trong năm qua. 
Bước sang năm mới 2022, Phó Bí thư 
Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh 
lưu ý và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam 
quận và các tổ chức thành viên lưu ý thực 
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời 
gian tới, với những nội dung cụ thể như: 
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 
XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XIII. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ 
của Nhân dân, đẩy mạnh thực hiện tốt Quy 
chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tập hợp, 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, sự 
đồng thuận, nhất trí nhằm xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân. Song song đó, cần 
thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn 
tổ chức Mặt trận ở cơ sở, làm tốt vai trò 
tham mưu cho cấp ủy trong công tác đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có 

phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ nghiệp 
vụ và thật sự tâm huyết với công tác vận 
động nhân dân. Cán bộ Mặt trận cơ sở phải 
là lực lượng nòng cốt trong phát động và tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 
phương qua đó tập hợp, định hướng, 
hướng dẫn Nhân dân tham gia thực hiện 
tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước và các phong trào, các 
cuộc vận động ở địa phương. Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 
quận, phường tiếp tục thực hiện tốt công 
tác dân vận, đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả các cuộc vận động, nhất là cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với các 
nội dung cuộc vận động học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 
một tinh thần “tích cực học tập, nỗ lực làm 
theo”. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực 
Quận ủy bày tỏ sự tin tưởng đơn vị Mặt 
trận Tổ quốc quận sẽ cùng với các tổ chức 
thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
và công tác trọng tâm trong thời gian tới 
năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đức Phạm

Vận động các mạnh thường quân trao hỗ trợ 
cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Quận Đào Thanh Long trao quà tết 
cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ký kết nghi thức phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận
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thực hiện công tác phối hợp vận động, chăm lo hội viên có hoàn cảnh khó khăn, 
góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận

Năm 2021 trước tình hình dịch bệnh 
COVID-19 diễn biến phức tạp, gây 

ra nhiều tổn thất nặng nề về kinh tế, xã 
hội….ảnh hưởng lớn đến phong trào phụ 
nữ và hoạt động Hội các cấp. Nhiều gia 
đình hội viên phụ nữ rơi vào hoàn cảnh 
khó khăn, nhiều em học sinh phải mồ côi 
do cha/ mẹ mất vì Covid_19…. Trên tinh 
thần khẩn trương - trách nhiệm - hiệu quả, 
Hội LHPN Quận và cơ sở đã nêu cao tinh 
thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, sáng 
tạo trong tuyên truyền; đẩy mạnh nhiều 
hoạt động chăm lo, hỗ trợ hội viên phụ nữ 
và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19; phát huy vai trò 
của các cấp hội và hội viên, phụ nữ cùng 
chung sức, chung lòng góp phần cùng với 
địa phương quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh 
với những kết quả cụ thể như sau:
Hội đã đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên 
truyền về phòng, chống dịch Covid_19 
gắn với các hoạt động Hội, cụ thể như: 
Ngay từ khi Thành phố và Quận triển khai 
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN 
Quận đã hướng dẫn hệ thống Hội LHPN 
cơ sở tuyên truyền, vận động thực hiện tốt 
nguyên tắc 5K của Bộ Y tế và chấp hành 
nghiêm giãn cách xã hội toàn thành phố 
với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”; tuyên 
truyền vận động nguồn lực, phối hợp 
chuẩn bị các túi an sinh để chăm lo người 
dân gặp khó khăn do dịch Covid-19…; 
Hội LHPN Quận và cơ sở thực hiện tuyên 
truyền trên các kênh thông tin: Facebook 
của Quận Hội và các cơ sở Hội, trên trang 
cá nhân của cán bộ, hội viên phụ nữ, Bản 
tin, Fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 
11, gửi tin, bài, ảnh đăng trên Trang tin 
điện tử, Facebook của Thành Hội. Mạng 
xã hội Facebook của Quận Hội có 465 tin, 
bài; 3.200 lượt thích (like); 1.059 lượt chia 
sẻ (share); tiếp cận 45.255 lượt người. Đã 
đăng tải 26 tin, bài trên trang tin điện tử, 
Facebook của Thành Hội. Thiết lập số 
điện thoại phản ứng nhanh của Quận hội 

Ngoài công tác tuyên truyền, Hội LHPN 
quận đẩy mạnh nhiều hoạt động phối hợp 
chăm lo, hỗ trợ gắn với các mô hình sáng 
tạo được Hội chủ động thực hiện như: Kết 
nối các chuyến hàng vận chuyển hàng cứu 
trợ từ Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh, 
Hội LHPN các tỉnh Trà Vinh, DakLak, Ủy 
ban MTTQ quận, các tổ chức từ thiện, Cty 
Vàng bạc đá quý PNJ, quý mạnh thường 
quân trên địa bàn,.. Kết quả đã chuyển 
phát được hơn 20,5 tấn rau củ quả, gần 
2000 phần quà nhu yếu phẩm đến cho hội 

nhằm kịp thời tiếp nhận, tư vấn thông tin 
của người dân liên quan đến việc thực hiện 
chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công 
tác phòng, chống dịch Covid_19, hỗ trợ 
người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid_19 trên địa bàn Quận. Một số hình 
thức tuyên truyền nổi bật như truyền thông 
về các thông tin cần biết cho người dân 
“Hướng dẫn chăm sóc F0 tại nhà”; đường 
dây nóng hỗ trợ nhu yếu phẩm; “Danh 
sách đường dây nóng hỗ trợ đi chợ giúp 
dân”, “Trạm y tế lưu động”. Chỉ đạo các cơ 
sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 
phòng, chống dịch Covid-19, tuyền truyền 
về hoạt động của Trung tâm an sinh Quận; 
Phát động cán bộ, hội viên phụ nữ, thành 
viên Câu lạc bộ nữ Doanh nhân trên địa 
bàn quận chung sức, chung lòng tích cực 
hưởng ứng đợt vận động ủng hộ kinh phí 
mua vaccine phòng chống dịch COVID-
19 với thông điệp “Triệu trái tim - Một tấm 
lòng - Vaccine vượt qua COVID-19”; Tổ 
chức Hội thi ảnh đẹp online “Yêu thương 
đong đầy, chung tay phòng chống dịch” 
với chủ đề “Gia đình hạnh phúc, góp sức 
phòng, chống dịch Covid_19”, trong 4 
tuần đã thu hút hơn 100 gia đình tham gia, 
hơn 6.000 lượt người tiếp cận; Xây dựng 
nhiều chuyên mục thu hút sự tham gia của 
cán bộ, hội viên phụ nữ như: Nhật ký 
những ngày giãn cách, Nhịp sống cán bộ 
Hội, …qua đó tuyên truyền những tấm 
gương, hình ảnh đẹp trong phòng, chống 
dịch Covid-19.

viên, phụ nữ, người dân gặp khó khăn do 
dịch trên địa bàn quận; Tổ chức 125 “Gian 
hàng 0 đồng” thông qua hình thức chuyển 
thực phẩm hỗ trợ cho 16/16 đơn vị Hội 
LHPN phường phát tặng người dân tại địa 
phương; Chăm lo hơn 5.000 phần quà cho 
trẻ em mồ côi, trẻ em,  phụ nữ, người dân 
có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do 
dịch bệnh Covid với hơn 1.000 người 
thuộc hộ nghèo, khó khăn, người yếu thế, 
lang thang, cơ nhỡ, người trong khu phong 
tỏa; Tổ chức nấu hơn 30.000 lít nước giải 
khát, hơn 1000 thùng suối, hơn 8000 suất 
ăn cho các chốt, điểm tiêm Lạc Long 
Quân, 2 khu cách ly quận, Thành phố, 
chuyển hơn 10 tấn rau củ; Vận động 250 
chủ nhà trọ giảm giá tiền thuê nhà từ 
200.000 đến 1.000.000đ; Phát tặng hơn 
3.000 khẩu trang vải, hơn 1000 hộp khẩu 
trang y tế, 300 chai dung dịch rửa tay sát 
khuẩn cho hội viên và người dân trên địa 
bàn, trao tặng 100 tấm chắn giọt bắn và 50 
hộp khẩu trang cho Hội LHPN Gò Vấp; 
Phát động và ủng hộ kinh phí mua Vaccine 
ngừa Covid_19: 3.000.000đ; Khảo sát và 
đã kết nối hỗ trợ cho 66/98 chị đang mang 
thai từ tháng thứ 9,8,7 được nhận gói hỗ 
trợ kinh phí sanh con của Chương trình 
“Đồng hành phụ nữ vượt cạn” do Hội 
LHPN Thành phố phối hợp với Báo SGGP 
t ổ  c h ứ c  ,  v ớ i  m ứ c  n h ậ n 
3.000.000đồng/chị; Chủ động hỗ trợ miễn 
giảm không thu lãi suất 1 tháng trên dư nợ 
phải trả của các thành viên trong tháng 
7/2021, giãn cách kế hoạch thu hồi vốn 4 
tháng chia sẻ khó khăn với các hộ kinh 
doanh trong mùa dịch; Thực hiện mô hình 
“Giúp nhau đi chợ - hỗ trợ giao hàng” 
nhằm giúp bà con ổn định đời sống sinh 
hoạt và an tâm thực hiện giản cách theo chỉ 
đạo của Thành phố, người dân yên tâm và 
phối hợp cùng chính quyền ngăn chặn, đẩy 
lùi dịch bệnh covid-19. Kết quả đã có 102 
tình nguyện viên tham gia và hỗ trợ 11.000 
đơn mua hàng cho người dân trị giá 
khoảng 15 tỷ đồng; Tổ chức bán hàng lưu 

Các cơ sở hội đăng ký hưởng ứng thi đua năm 2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 phát động
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Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt 
được, đồng thời nâng cao hiệu quả công 
tác tuyên truyền, vận động và đồng hành 
với hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn 
trước ảnh hưởng của dịch Covid_19 trên 
địa bàn; trong thời gian tới, các cấp Hội 
tiếp tục vận dụng sáng tạo các giải pháp đã 
thực hiện; chú trọng hình thức tuyên 
truyền trên trang thông tin điện tử, các 
trang mạng xã hội; biên soạn tài liệu phù 
hợp từng nhóm đối tượng thông qua các 
sản phẩm truyền thông như: infographic, 
slideshow,…Quan tâm đời sống vật chất, 
tinh thần; trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện 
vọng của chị em; tạo điều kiện giúp đỡ chị 
em kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc 
sống. Tranh thủ các nguồn lực, hỗ trợ về 
vốn, kiến thức, khoa học kỹ thuật…. để tạo 
điều kiện cho chị em được tiếp cận với các 
nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi để phát 
triển kinh tế hộ gia đình.

động trên toàn địa bàn Quận: nhằm góp 
phần thực hiện tốt chỉ thị 16 của Chính phủ 
và cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm, 
nhu yếu phẩm kịp thời cho người dân trên 
địa bàn Quận, Hội LHPN Quận phối hợp 
Phòng Kinh tế, Sở công thương thực hiện 
32 điểm bán hàng lưu động trên địa bàn 
Quận; Vận động trao tặng 15 máy tính 
bảng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do 
dịch Covid_19 trên địa bàn, trao tặng 200 
phần quà và thuốc cho Hội viên, phụ nữ 
nhiễm Covid_19 (F0) khó khăn trên địa 
bàn, trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” 
đỡ đầu học tập cho 03 trẻ mồ côi có hoàn 
cảnh khó khăn hoàn thành chương trình 
cấp 3, mỗi em sẽ nhận mức học bổng hàng 
năm 10 triệu đồng. Đề xuất Hội LHPN 
Thành phố kết nối, hỗ trợ 16 trẻ em mồ côi 
do dịch bệnh Covid-19 có hoàn cảnh khó 
khăn nhận bảo trợ đến 18 tuổi từ Chương 
trình “Vòng tay yêu thương”, và đang tiếp 
tục đề xuất 31 trẻ mồ côi khác. Ngoài ra, 
Quận Hội chủ động chỉ đạo, hướng dẫn 
các cơ sở Hội xây dựng nhiều mô hình hỗ 
trợ hiệu quả trong công tác phòng, chống 
dịch Covid_19 như mô hình: “ATM oxy” 
của Hội LHPN Phường 14, “Chuyến xe 0 
đồng” của Hội LHPN Phường 13, “Trao 
yêu thương- Trao nụ cười” của Hội LHPN 
phường 7, “Túi thuốc F0 miễn phí” của 
Hội LHPN Phường 11, mô hình “Mắt sáng 
yêu thương” của Hội LHPN phường 10,.. 
đã hỗ trợ, giúp đỡ hơn 2.000 hộ gia đình 
hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 
trên địa bàn.

PTMH

Lường trước được những khó khăn ấy nên 
ba mẹ tôi đã có những kế hoạch ăn Tết 
Nguyên đán cụ thể ở quê nhà. Những ngày 
giãn cách, không đi làm, ngày nào ba mẹ 
cũng ra sau vườn nhà phát quang, nhổ cỏ, 
lên liếp đất. Tiếp đến là ba mẹ trồng những 
loại cây kịp vụ tết như: đu đủ, khổ qua, 
đậu, hoa vạn thọ, cúc, và nhiều loại rau cải 
khác. Chiếc ao nhỏ lọt thỏm trong vườn bỏ 
hoang nhiều năm được ba cải tạo để nuôi 
cá rô phi, cá lóc, thả ốc bươu đen… Ba 
cũng kịp mua về mấy chục chú gà nòi và 
một bầy vịt xiêm béo núc thả lan trong 
vườn. 
Cuối năm về quê ăn Tết, tôi không khỏi 
ngỡ ngàng vì ngôi nhà được ôm lấy bởi 
một mảng xanh mướt mắt. Ba đã tận dùng 
hàng rào để trồng các loại rau dây leo  nhìn 
mê đắm đuối. Những trái dưa leo, đậu 
rồng, đậu đũa non múp, nâng chúng lên 
mà không nỡ hái vì quá dễ thương. Hoa 

Tết Nhâm Dần 2022 là một cái Tết khá 
“đặc biệt”, khi mà cả nước rơi vào cơn 

đại dịch kinh hoàng COVID-19. Vì vậy, 
ngoài việc thực hiện nghiêm túc thông 
điệp 5K của Bộ Y tế thì gia đình tôi còn cố 
gắng ăn Tết tiết kiệm. Bởi lẽ sau nhiều 
tháng giãn cách xã hội, dù kinh tế đất nước 
đang dần phục hồi nhưng vẫn còn nhiều 
thách thức đang chờ ở phía trước. 

trồng dọc theo lối đi, thậm chí là vô chậu 
để dễ di chuyển, tỏa hương bát ngát. Ra 
thăm vườn vào cuối năm, cảm giác khoan 
khoái làm sao đâu. Sau một năm trời xa 
quê, sống trong thành phố ngột ngạt với vô 
số tòa cao ốc, âm thành xe cộ lẫn khói bụi, 
giờ mới cảm thấy bình yên đến lạ thường. 
Hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí 
trong lành, chao ôi nó như liều thuốc tiên 
bổ phổi: mát mẻ đê mê. Rồi cả nhà cùng 
nhau hái rau, nhổ hoa, làm gà để chuẩn bị 
làm bữa cơm giao thừa: tuy cực nhưng vui, 
ấm cúng. Hạnh phúc gia đình đến từ 
những điều bình dị như thế. Rau ba mẹ 
trồng nhiều lắm, ăn không hết nên mang 
đặt trước cửa nhà. Ai cần cứ tự nhiên đem 
về nhà dùng chứ không bán. Mẹ chu đáo 
hái rau củ quả cho vào từng bịch để gửi 
biếu ông bà nội, ngoại và họ hàng hai bên. 
 Bữa cơm chiều cuối năm thật ngon miệng. 
Ngon không phải vì cao lương mỹ vị mà 
bởi từ những món xanh sạch do chính tay 
ba mẹ trồng nên. Ba nhìn cả nhà trìu mến 
rồi bảo: “Năm nay nhà mình không phải 
tốn tiền mua thực phẩm để cúng ông bà 
trong mấy ngày Tết. Các con cần phải học 
điều này và nhớ, sống giản dị, tiết kiệm để 
khi lúc khó khăn, chúng ta có thể dễ dàng 
bước qua”. Tết tiết kiệm của gia đình tôi là 
thế đấy! VŨ THANH THANH
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Sớ táo Quân

Đội ngũ trí thức

Nhiệt tình tinh thông

Nguồn thu vượt trội

Góp phần ổn định

Công tác chống ngập

Hài lòng, giữ vững

Phát huy giá trị

Cộng đồng văn minh

Chất lượng môi trường

Chặt chẽ công khai

Đẹp đẽ khang trang

Văn hoá công vụ

Cấp phép xây dựng

Vệ sinh sạch sẽ

“5 phải , 3 không”

Cải cách hành chính

Năm qua quận mình

Văn hoá tầm cao

Từng bước đi lên
Giảm nghèo vững bền

Chính sách xạ hội

Quản lý đất đai

Tư duy sáng tạo
Hướng tới tầm cao

Không sai pháp luật

Bảo đảm khơi thông

Nét đẹp truyền thống

Thể dục thể thao
Phong trào sâu rộng

Phố phường đô thị

Quan tâm đúng mức

Vỉa hè , lòng đường

Tu dưỡng đạo đức

Chủ động kết nối

Toàn diện vững mạnh tầm cao

Theo đường Bác chọn

Ban ngành, đoàn thể phong trào đi lên ...

Chuyển biến toàn diện

Giữ trọn lòng dân
Cán bộ chuyên cần

Thành tích quận 11 ta

Hai ba tháng chạp tiễn đưa

Báo cáo văn sớ rõ ràng năm qua :

Thu nhiều thắng lợi thăng hoa tự hào

... Nối tiếp vững bền

Hợp lực tạo thành
Sức mạnh tập thể
Phát huy trí tuệ
Thông tin công nghệ
Biến khó thành dễ
Chuyển thể dài lâu
Đáp ứng yêu cầu

Hằng năm ông Táo lên thưa Ngọc Hoàng
Khi đi ông đã sẵn sàng

Xây nền kỹ cương

Trên dưới chung sức

An sinh xã hội
Đời sống nhân dân

Thành công hiệu quả

Thành quả quận mình

Nét đẹp văn minh
Kết tinh xây dựng

Nét đẹp chỉnh trang

Tất cả an khang

Hạ tầng cơ sở

Đường phố dọc ngang

Cộng đồng dân sinh ....

Chương trình phòng dịch
Chích ngừa cảnh giác

Vui sao nghĩa tình

Không có sót lọt 

Quy hoạch tầm xa

Hiệp đồng chặt chẽ

Công trình thoát nước
Bảo đảm khơi thông

Toàn quận chuyển mình

Công trình trọng điểm

Mau lẹ, văn minh

Gói quà cho dân

Đại dịch gây ra ....

Nhân dân đồng lòng

Trong tầm kiểm soát
Linh hoạt giúp dân

Nghiêm túc chỉ thị

Hài hoà hiện trạng

Thấu lý đạt tình

F0 hiệu quả ....!

Chào xuân năm mới

Mạng bốn chấm không

Trên dưới kiểm tra

Chương trình liên thông

Đi lên vững bước

Quý hơn vàng bạc

Toàn quận của ta

Trong thời gian qua

Ngăn chăn bùng phát
Tuân thủ "5k "

Thủ Tướng ban ra

Tổng thể khang trang

Món ăn tinh thần

Và của Thành phố

Không để sai sót
Chung tay góp phần 

Điều trị tại nhà

Chi tiết rõ ràng
Nhân dân phấn khởi

Noi gương đi đầu
Mưu cầu hạnh phúc

Lãnh đạo một lòng

Mọi nhà sung túc

Kinh doanh từng hộ

Chung tay góp phần

Cộng đồng nghĩa tình

Năm mới phát lộc
Táo xin cầu chúc

Tuỳ cơ ứng biến

Nâng tầm hoạt động...

Chính sách hậu phương
Tăng cường đồng bộ

Đi lên đổi đời
Vui xuân dân tộc

Rạng ngời quận ta
Tân Sửu đi qua

Công an , bộ đội

An sinh phát triển

Vượt qua khó khăn 

Khởi sắc bước đầu

Hoàn thành kế hoạch

Ổn định vui xuân...
Chỉ tiêu tuyển quân

Doanh nghiệp cùng nhau
Đầu tư phát triển

Toàn diện cách tân

Đoàn kết kỹ cương

Thần Táo tâm đắc

Kính chúc Ngọc Hoàng
Vạn lần tươi sáng

Rực rỡ vinhquang 
Phước lộc an khang

Đua nhau khoe sắc

Tống cựu nghênh tân
Kỳ vọng Nhâm Dần

Vạn tuế...! Vạn tuế ...!

Bước sang năm mới

Đẹp một rừng hoa

Thu nhiều thắng lợi ....!

Lê Thanh Sơn
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Người Việt Nam ta có cái thú chơi hoa 
trong sự tao nhã, tinh khiết, trầm lắng 
mang nét riêng, đậm đà phong cách 
phương Đông. Trong lịch sử thời Trần 
nước ta, Trương Hán Siêu sau khi từ quan 
đã trở về vùng núi non Ninh Bình trồng lên 
những sườn đồi bạt ngàn muôn loài hoa 
cúc với đủ màu sắc làm thế giới huyền diệu 
cho riêng mình. Nơi vùng Côn Sơn thanh 
tịnh vào thời Lê, Nguyễn Trãi đã trở về 
Thanh Hư động, trồng lên mảnh đất này 
những loài hoa đẹp và quí. Chỉ có hoa mới 
là nguồn giải toả, san sẻ cho cõi lòng thanh 
khiết trong nỗi buồn u tịch của Ức Trai. 
Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng và tiếng 
nói riêng mà mấy ai chia sẻ và nắm bắt 
được. Một thoáng hương của hoa hồng, đã 
xao động hồn thơ của thi nhân Hồ Chí 
Minh: “Hương hoa bay thấu vào trong 
ngục/ Kể với tù nhân nỗi bất bình”; bởi cái 
hồn của bông hoa ấy đã thấu tỏ Hồ Chí 
Minh là người yêu đời, yêu tự do. Nhà văn 

Từ ngàn xưa, hoa được coi là thông 
điệp của tâm hồn, là biểu tượng của 

cái đẹp. Có thi sĩ nào lại không yêu hoa và 
trân trọng vẻ đẹp của các loài hoa. Chẳng 
thế mà Đỗ Phủ - nhà thơ Trung Quốc đã 
thốt lên rằng: “Nhất phiếm hoa phi giảm 
khước xuân”(Mỗi cánh hoa rơi cũng làm 
giảm đi vẻ đẹp của mùa xuân).

Mùa xuân Nhâm Dần - 2022 đã đến bên 
cửa sổ. Hoa Mai miền Nam. Hoa Đào miền 
Bắc được vinh tôn là chúa của các loài hoa 
mùa xuân. Mai được coi là cốt cách của 
người quân tử vượt qua cô đơn giá lạnh mà 
vẫn nguyên mầu trắng trong. Đào, trong 
giá rét mùa xuân vẫn ửng thắm sắc hồng. 
Một cành mai trước ngõ, một cành đào 
ngoài sân lung linh … Ấy là lúc lòng ta 
dâng lên cảm xúc: Mùa xuân đã về…

Nguyễn Tuân từng thích thú khi ông đắm 
mình thưởng thức hương hoa lan và tiệc 
rượu “Thạch Lan Hương”. Đó là sự giao 
cảm lạ lùng giữa hoa và người. 
Cái thú chơi hoa của các bậc tiền bối xưa 
nay quả là cầu kỳ, thi vị… Thú vui ấy toát 
lên bản sắc văn hoá của một thời đại, một 
dân tộc và có khi của một con người; được 
thể hiện qua cách chơi đầy tinh tế. Hoa là 
tặng vật của tạo hoá ban cho con người. 
Mỗi cánh hoa mỏng manh, tinh trắng luôn 
thầm nói với chúng ta bao điều tuyệt vời … 
Người xưa có câu “Vua chơi lan, quan chơi 
trà”. Nào đâu có cần phải giàu sang phú quí 
mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp 
huyền diệu của mỗi loài hoa …Có yêu đời, 
yêu đất trời, yêu cỏ cây, hoa lá mới thưởng 
thức được vẻ đẹp trắng trong, thanh khiết 
của các loài hoa. 

Nguyễn Ngọc Cơ
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giàu 
mạnh

Xuân

Lê Thanh Sơn



Đó là vì chó sợ người nhặt đất đá ném, còn hổ không hiểu cái 
âm thanh chói tai chát chúa kia là tiếng gì nên sợ.

Hổ khôn ngoan nhưng đa nghi. Người ta lợi dụng điều ấy để 
chống lại hổ.. Chỉ cần cầm hai hòn đá đập vào nhau chát chát, 
hổ sẽ không dám đến gần. Cũng như khi bị chó đuổi, chỉ ngồi 
thụp xuống đất, chó sẽ bỏ chạy: Cẩu thứ thổ, hổ thứ thạch.

Thời Pháp thuộc,ở một số vùng ai giết hổ phải báo cho quan 
huyện. Một mặt quan thưởng số tiền kha khá, mặt khác nọc kẻ 
ấy ra trước công đường phạt roi! Quan làm thế cho "mát vong 
linh ngài hổ" để ngài đừng báo thù!

Sợ hổ- sợ cái sức mạnh và sự tàn bạo của hổ- người xưa, ở 
nhiều vùng phải gọi hổ là "ông", là "ngài". Hổ được phong 
thần, phong tước, được lập đền miếu để thờ. kẻ nào mạo phạm 
oai linh "ngài" sẽ bị trừng phạt. Mọi người truyền nhau bao 
chuyện kinh dị về hổ - hổ báo thù, hổ tu thành tinh, thành ma, 
chuyện người mọc lông hoá hổ.

Trong văn học dân gian, hổ là hình ảnh ẩn dụ để chì kẻ thống 
trị, chỉ các thế lực tàn bạo. Bài thơ khuyết danh Vịnh cọp sau 
đây là ví dụ:

Để lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với dân gian là khi hổ may 
mắn vớ được cái đó đơm cá. Nó đưa hai tay giữ đó xé toạc ra 
trút cá vào miệng: Ăn như hạm đổ đó.

Hổ là loài vật ăn thịt to lớn, dữ tợn nhất trong họ Mèo. Hổ 
có nhiếu tên: Cọp, Hùm,  Hạm, Kễnh, Khái., "Ông Ba 

mươi". Nó thích sống ở vùng lau sậy rậm rạp, ven sông suối, 
bìa rừng, đồng cỏ. Cha ông ta đã biết: Rừng già nhiều voi, 
rừng còi nhiều cọp.
Hổ ăn nhiều, ăn tạp từ thịt thú rừng tới ếch, nhái, cào cào. 
Người ta còn thấy hổ ăn cả trái cây. Mỗi lần nó ăn tới 20kg. 
Bởi vậy thành ngữ mới so sánh kẻ ăn bạo ăn nhiều là; Ăn như 
hạm.

Ấy là lối ăn của kẻ thô bỉ, tham lam, ăn chẳng kịp nhai, ăn 
không lựa món: Ăn tươi nuốt trộng (sống). 
Mặc dù là anh em cùng họ nhưng mèo và hổ có thói quen ăn 
uống khác nhau. Mèo ăn nhỏ nhẻ, rón rén. Bởi thế dân gian so 
sánh: Nam thực như hổ, nữ thực như miêu.
Hổ không chỉ có sức mạnh khủng khiếp mà còn là loài thú tàn 
bạo. Theo các nhà sinh vật phần lớn thú ăn thịt chỉ săn mồi để 
ăn, riêng hổ dù đã no nê nó vẫn thích săn giết mồi. Nó là hung 
thần của rừng núi. Tiếng gầm của hổ làm trăm loài sợ hãi tháo 
chạy. Thậm chí một chút hơi hướng của hổ cũng trở thành 
điều đáng sợ. Tục ngữ chẳng nói ngoa chút nào: Sợ hùm sợ cả 
cứt hùm.
Người nào chẳng may giữa rừng gặp hổ, "bốn mắt nhìn nhau" 
mà thoát chết cũng "hồn phi phách tán", làm ăn suy sụp cứ 
như bị "ma hổ" ám ảnh.Kiến hổ khổ ba niên.

           Sảnh rộng, thềm cao ngự bấy nay
          Một kiếp tàn hung hùm xám đó
          Muôn dân ghê rợn ác ôn này

           Kìa xem chú cọp vẻ vang thay

Câu tục ngữ: Cọp chết để da, người ta chết để tiếng cũng là sự 
gán ghép cho cọp. Cọp chẳng hề muốn để da cho người như 
người muốn lưu danh sử sách. Nhưng ý nghĩa câu tục ngữ lại 
rất nhân văn - là một lời khuyên tốt đẹp. Vậy thì cần gì phải 
chú ý tới chỗ khập khiểng trong so sánh này!

Đành rằng câu này muốn nói đến tình cảm mẹ con, cha con là 
bản năng khá phổ biến ở các loài động vật ăn thịt nhằm duy trì 
nòi giống khoẻ mạnh.

Kẻ thống trị tự hào về dòng giống con cháu thì gật gù; Hổ phụ 
sinh hổ tử.

          Trời sinh hùm chẳng có vây
          Hùm mà có cánh hùm bay lên trời.

Do bản chất hung ác nên hổ khó thuần dưỡng. Câu tục ngữ  
Dưỡng hổ di hoạ

Dĩ nhiên câu ấy cũng có thể là câu nịnh những kẻ có thân phận 
cầy sói đối với các "ông chủ cọp".của mình. Trường hợp kẻ 
mạnh lại có thêm tay chân, quyền lực người ví "Cọp thêm 
vây" hay "cọp có cánh". Cọp thêm vây để bơi lặn, cọp có cánh 
để bay lên thì muôn loài còn biết trốn vào đâu? May mà 
chuyện cọp có vây cánh không bao giờ xẫy ra.

Không chỉ nhắc nhở những kẻ nuôi hổ về bản chất phản trắc 
của hổ mà còn khuyên bảo những người đừng nuôi dưỡng 
những kẻ côn đồ nghịch tử, những kẻ dã tâm phản phúc, sẵn 
sàng lừa thầy phản bạn. Tuy nhiên, đôi khi tục ngữ cũng sai 
lầm. Chẳng hạn tục ngữ có câu: Hổ dữ không ăn thịt con.

“Kễnh” cũng là biệt danh của hổ.Do đó, kẻ có chút quyền 
hành lên mặt, vênh váo người đời cũng gọi là “ông kễnh”. Kẻ 
mượn danh, núp bóng người có thế lực để loè thiên hạ, mưu 
lợi riêng dân gian gọi là :Mượn hơi hùm nhát thỏ.

Người nào gặp cảnh khốn đốn đến đường cùng "quan tha, nha 
bắt", tục ngữ nói: Tránh hùm, mắc hổ.

          Mèo tha miếng thịt thì đòi

          Mưa gió lầm than đâu đấy mặc

          Hổ tha con lợn mắt coi trừng trừng
          Mèo tha miếng thịt xôn xao

Còn những câu ca dao này không chỉ phản ảnh một xã hội bất 
công, đầy nghịch lý mà còn là một lời bình mỉa mai cay đắng 
về xã hội ấy:

          Chầu hầu bao kẻ không gần mặt

          Hổ tha con lợn thì nào thấy chi.

          Thăm viếng nào ai dám bắt tay

          Phòng riêng ôm mộng tháng năm chầy.

  VŨ CHI
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Lê Thanh Sơn
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Đảng sáng trong, cơ đồ Hồng Lạc bền vạn thuở
Lê Thanh Sơn

Dân trung hiếu, đất nước Tiên Rồng vững ngàn thu

Lê Thanh Sơn
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Nêu cao đạo đức, coi trọng tài năng, hợp sức mạnh toàn dân xây sự nghiệp

Giữ vững kỷ cương, phát huy sáng tạo, kết niềm tin cả nước dệt tương lai.

Trọng dân sinh, xây nền móng giang sơn bền vạn thuở

Quý hiền tài, dựng lâu đài Tổ Quốc vững nghìn thu

Nhân dân, cán bộ mọi nơi

Cán bộ Đảng viên noi gương

Không để tham nhũng bung ra

Với Nghị quyết bốn thật là kỷ cương

Từ cơ sở đến Trung ương đồng lòng

Đồng tâm, tin tưởng sáng ngời Đảng ta

Đường đi cả nước triển khai kịp thời

Kỳ vọng năm mới thành công

Theo đường Bác chọn, non sông đổi dời

Chính trị ổn định xây nền tương lai

Chín hai xuân Đảng của ta

Đại hội mười Ba, chặng đường dài

Nước mạnh, dân giàu thắng lợi đi lên

Quân, dân tin yêu phấn khởi

Quốc phòng, an ninh vững bền

Dựng nước thành công trên đà đổi mới

Chín hai xuân, Đảng ta ơi!

Thật là vĩ đại, rạng ngời năm châu...

bảy

lợi

Chúc

tuổi,

thắng
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nước
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ết trong tôi là những ký ức Ttuổi thơ ngọt ngào ùa về 
với vô vàn hình ảnh đẹp. Nơi 
làng quên nghèo, người dân ăn 
Tết bằng cả tấm lòng, chất 
phác, giản dị... nhưng cũng 
nhiều nỗi lo toan. Tuy vậy, trên 
gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ 
cười như cánh mai vàng khoe 
mình trong nắng sớm.
Tết trong tôi là mùi hương của 
bánh mứt, của nồi bánh tết 
thơm lừng. Cứ tầm 20 tháng 
chạp mỗi năm là bà và mẹ lục 
đục đi chợ mua nếp, đậu xanh, 
thịt mỡ, bí đao, khoai lang... để 
làm bánh mứt. Mẹ kể, mới về 
làm dâu, mẹ chẳng biết sên 
mứt, gói bánh là gì. Nhưng nhờ 
sự chỉ dạy ân cần của bà nội mà 
giờ đây mẹ trở thành nàng dâu 
cả đảm đang, giỏi nữ công gia 
chánh hơn cả bà. Vào những 
ngày đầu năm, trong khi nhà 
nhà đều đãi khách bằng những 
món bánh mứt được mua từ 
chợ, siêu thị thì gia đình tôi lại 
tiếp khách bằng thứ mứt đặc 
trưng do đôi bàn tay khéo léo 
của mẹ và bà nội làm nên. 

Hương vị mứt không lẫn vào 
đâu được, thơm, ngọt, giòn... 
và có nhiều hình dáng, hoa văn 
trên đó trông rất bắt mắt. Chính 
tôi nghiện cái hương vị ấy ngay 
từ khi còn nhỏ. Cứ đợi lúc bà 
sên mứt, tôi đứng chờ chỉ để 
được ăn những mẩu mứt vụn 
còn thừa trên chảo. Hay những 
đêm giao thừa, tôi ngồi bó gối 
bên mẹ để chờ xem người ta 
đốt pháo giao thừa và được ăn 
thử những khoanh bánh tết 
nóng hổi đầu tiên.  Hương nếp 
quyện cùng khói bếp, phả vào 
trong gió xuân tạo nên cảm 
giác lâng lâng khó tả... Cũng đã 
nhiều năm ba đề nghị mẹ và bà 
đừng làm mứt nữa, cứ việc 
chạy ra chợ mua một loáng là 
xong ngay, chẳng phải bỏ ra 
nhiều công sức chi cho cực. 
Nhưng bà không đồng tình, 
cho rằng nó không hợp vệ sinh 
và không đậm đà bằng sản 
phẩm do chính tay mình làm 
ra. Có lẽ, mẹ và bà muốn giữ 
chút gì bản sắc còn sót lại ở cái 
tết cổ truyền thời nay.
Tết trong tôi là hương trầm, 

hương lộc biếc nồng nàn rong 
chơi trong gió mới. Từ lúc còn 
để chởm, cứ đầu năm là ba mẹ 
dắt tôi đi lễ chùa. Ba bảo: “làm 
gì thì làm nhưng đầu năm thì 
phải đi tạ lễ trời phật trước đã”. 
Tôi nhớ, lần đầu tiên lên chùa, 
tôi đã hỏi mẹ một câu vô cùng 
ngớ ngẩn: “Con khấn gì bây 
giờ mẹ?”. Mẹ tôi ân cần chỉ tôi 
chấp tay tâm niệm: “Cầu cho 
gia đình khỏe mạnh, bình an 

con nhé! Vì sức khỏe là vàng, 
con ạ”. Sân chùa có rất nhiều 
mai, từng nụ hoa, lộc non tơ 
mượt đang cựa mình khoe sắc 
trong ngày đầu tháng Giêng 
ấm áp. Bây giờ, tất cả đã trở 
thành những kỷ niệm đẹp của 
tuổi thơ tôi, không bao giờ phai 
nhạt. Để cứ mỗi độ xuân về, 
những kỷ niệm dễ thương ấy, 
không cần hồi tưởng, vẫn cứ ùa 
về trong nỗi nhớ miên mang.

NGUYỄN HOÀNG DUY

Lê Thanh SơnTân Sửu đã qua giành nhiều thắng lợi

Nhâm Dần đang đến quyết chí thành công

Đã qua dông bão triền miên

Công ơn của mẹ kể sao cho tày”

Công ơn mẹ, thước nào đo

Thắm màu non nước huy hoàng ngày mai.

Mẹ hy sinh trọn một đời

Ngày xưa... Nhớ lại những ngày

Quyết vì nghĩa lớn hy sinh

Tóc mây chở nặng con đò thời gian...

Mùa xuân nay đã vừa tròn tuổi tiên
Mẹ anh hùng của nước non

Sinh con mẹ lại tiễn con bao lần!

“Sông dài biển rộng núi cao

Giặc lùng, giặc bố đường thôn...

Hiếu trung - nào kể bản thân, gia đình

Mùa xuân của mẹ chứa chan

Nỗi lòng biển lớn đưa thuyền ra khơi

Mùa xuân của mẹ trong lời ca dao

Những vùng trắng, pháo bom bầy giặc tuôn!

Một lòng vì nước vì dân

Non sông là trọng phận mình chẳng lo!

Nguyễn Ngọc Cơ

quận nhà chào xuân
Kính tặng: Những Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Tết trong tôi
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Lê Thanh Sơn

Kinh tế vững vàng đang phát triển

Góp sức điểm tô đất nước nhà

Chào mừng Đảng bộ, Ủy ban ta!

Tiến lên, viết tiếp bản hùng ca!

Toàn Quận một lòng luôn đổi mới

Chung vai xây đắp nền dân chủ

Thị trường ổn định cố vươn xa

Nghĩa Đảng, tình dân mãi đậm đà
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