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Phó Chủ tịch UBND Quận 
Nguyễn Trần Bình đã báo cáo 
đánh giá tóm tắt tình hình kinh 
tế, văn hóa, xã hội, an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn quận trong Quý 1 
năm 2022. Trong quý I/2022, 
Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban 
Thường vụ Quận ủy Quận 11 
đã thực hiện tốt quy chế làm 
việc và chương trình công tác 
năm 2022; công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 
về phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh, công tác 
xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị; an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội được giữ 
vững; tập trung chỉ đạo thực 
hiện nghiêm túc, kịp thời các 
biện pháp “Thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19”. 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

hiều 6/4, Hội nghị lần tám CBan chấp hành Đảng bộ 
Quận 11 khóa XII nhiệm kỳ 
2020-2025 đã diễn ra tại Hội 
trường Trung tâm Bồi dưỡng 
Chính trị Quận 11. Tham dự có 
đồng chí Phó Bí thư Thành ủy 
TPHCM Nguyễn Hồ Hải.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn 
Hồ Hải đề nghị Quận 11 tiếp 
tục tập trung quan tâm triển 
khai việc thực hiện chủ đề năm 
2022 của thành phố đó 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”. Đồng chí nhấn 
mạnh địa phương cần đẩy 
mạnh công tác kích cầu cho 
doanh nghiệp, hỗ trợ các 
doanh nghiệp trong các khâu 
cải cách hành chính, tổ chức 
các hội nghị lãnh đạo quận gặp 
gỡ doanh nghiệp, đối thoại 
tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp, góp phần hỗ trợ các 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
từng bước phục hồi sản xuất, 
vực dậy nền kinh tế của quận 
nhà. Lãnh đạo quận và 16 
phường cần quan tâm công tác 
hỗ trợ giải quyết việc làm cho 
người lao động; quan tâm và 
đề ra các giải pháp hiệu quả 
trong công tác chăm lo hỗ trợ 
cho hộ nghèo, hộ cận nghèo,  
những hộ bị ảnh hưởng dịch 

Covid-19 để kịp thời trợ giúp. 
Bên cạnh đó, cần tạo môi 
trường, cơ chế phù hợp đối với 
các lực lượng tuyến đầu chống 
dịch ở cơ sở; quan tâm tạo điều 
kiện triển khai mô hình bác sĩ 
gia đình. Đây là một trong 
những chiến lược của thành 
phố về củng cố hệ thống chính 
trị cơ sở. Đối với công tác xây 
dựng Đảng, đồng chí Nguyễn 
Hồ Hải yêu cầu Quận 11 cần 
quan tâm bồi dưỡng, kết nạp 
đảng viên mới, nhất là lực 
lượng tham gia hỗ trợ trong 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19; rà soát quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kịp 
thời, đúng quy định; tăng 
cường công tác kiểm tra, giám 
sát để phòng ngừa những sai 
phạm của tổ chức Đảng và 
đảng viên. Qua thực tiễn để 
chúng ta đánh giá đúng tình 
hình, ra quyết sách đúng đắn, 
phù hợp cho nhân dân.
Bí thư Quận ủy Trương Quốc 
Lâm tiếp thu các ý kiến chỉ đạo 
của Phó Bí thư Thành ủy TP 
Nguyễn Hồ Hải, đồng thời lưu 
ý cần tập trung đánh giá lại 
hoạt động các doanh nghiệp 

trên địa bàn, rà soát các hộ khó 
khăn để hỗ trợ, phải hết sức 
tập trung quan tâm tháo gỡ 
khó khăn không để phát sinh 
các vấn đề xã hội khác xảy ra. 
Về công tác phát triển và 
chỉnh trang đô thị, đồng chí đề 
nghị trong 6 tháng đầu năm sẽ 
tổ chức sơ kết, đánh giá lại 
tình hình, có giải pháp điều 
chỉnh phù hợp vì đây cũng là 
một trong các chương trình 
trọng điểm của Ban chấp hành 
Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 
2020-2025. Liên quan công 
tác tăng chỉ tiêu phát triển 
đảng, đồng chí lưu ý cấp ủy 
các tổ chức cơ sở đảng cần tiếp 
tục tập trung tạo nguồn phát 
triển đảng, nhất là đối với 
công tác phát triển đảng trong 
các trường học. Bên cạnh 
công tác kiểm tra, giám sát 
theo định kỳ, đồng chí Trương 
Quốc Lâm yêu cầu cần tăng 
cường kiểm tra giám sát đột 
xuất không theo chuyên đề. 
Với trách nhiệm cao nhất, 
từng tập thể, nhất là người 
đứng đầu cần suy nghĩ đề xuất 
giải pháp, tập trung trí tuệ thực 
hiện tốt nhiệm vụ 2022.

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

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm
phát biểu kết luận tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND Quận Trần Thị Bích Trâm phát biểu
về công tác hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh tế sau dịch

Bác sĩ Hứa Khắc Sương Linh, Phó Giám đốc TTYT Quận
phát biểu về công tác củng cố hệ thống y tế tuyến cơ sở
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“Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”

CHUYÊN TRANG: CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY LÀM VIỆC VỚI QUẬN ỦY QUẬN 11 

về nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng; củng cố kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở; 

tăng cường công tác dân vận trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận 11

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm cho 
biết, “Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tại 
Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi trở 
lại trạng thái bình thường mới, tình hình 
hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở gặp 
khó khăn, và nhiều biến động về nhân sự, 
nhất là ở cơ sở. Hầu hết các đơn vị 
phường đều thiếu nhân sự, do một số cán 
bộ, công chức xin nghỉ việc, tại địa 
phương nhiều cán bộ, công chức nhiễm 
bệnh phải tập trung điều trị bệnh nên ít 
nhiều ảnh hưởng đến tình hình phòng 
chống dịch ở một số “pháo đài'. Trước 
tình hình trên, Thường trực Quận ủy, Ban 
Thường vụ Quận ủy đã nhanh chóng, kịp 
thời rà soát, bổ sung nhân sự ở các cơ sở 
phường nhằm đảm bảo lực lượng tham 
gia phòng chống dịch , qua đó giúp cơ sở 
kịp thời tăng cường nguồn nhân lực, nhất 
là kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch COVID-19 góp phần cùng 
Quận thực hiện tốt công tác kiểm soát 
dịch bệnh từng bước phục hồi, phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận 11. Tuy 
có nhiều giải pháp tích cực nhưng tình 
hình hệ thống chính trị ở cơ sở còn nhiều 
khó khăn, cần phải tăng cường công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo để kịp thời kiện toàn 
nhân sự gắn với công tác, nhất là đội ngũ 
cán bộ, công chức phường còn thiếu hụt 
chưa kịp thời bổ sung”.

Vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy 
TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã đến 

thăm và làm việc với Quận ủy Quận 11 
để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch 
số 87-KH/TU; Kế hoạch số 88-KH/TU; 
Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 24 tháng 
12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành 
ủy ngày 24 tháng 12 năm 2021 về nâng 
cao hiệu quả công tác tư tưởng; củng cố 
kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở; tăng 
cường công tác dân vận trong điều kiện 
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
Quận 11. 

Năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy ban 
hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc 
tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng 
COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại tại 
Quận 11 (đợt từ ngày 04/01/2022 đến 
15/01/2022) ; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra 
Quận ủy và cấp ủy cơ sở đảng xây dựng 
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 
2022 trong đó tiếp tục quan tâm kiểm tra, 

Bí thư Trương Quốc Lâm cho biết thêm, 
“Để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm, 
Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế 
hoạch về kiểm tra việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của 
Đảng ủy 16 phường, qua đó kịp thời chỉ 
đạo giải quyết các kiến nghị, khó khăn, 
vướng mắc của cơ sở; tăng cường và đổi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
trong triển khai nhiệm vụ chính trị, mà 
trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng an ninh, công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền, công tác 
dân vận năm 2022 gắn với việc “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”.”
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ 
Hải ghi nhận những nỗ lực thực hiện của 
quận 11 nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
tư tưởng; củng cố kiện toàn hệ thống 

giám sát công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - 
xã hội.  Qua kết quả kiểm tra, giám sát, 
Ban Thường vụ Quận ủy đã đánh giá kết 
quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 
COVID-19 của Đảng ủy 16 phường, phát 
huy các ưu điểm đồng thời chỉ đạo chấn 
chỉnh các hạn chế, khuyết điểm trong lãnh 
đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các 
địa phương. 

chính trị cơ sở; tăng cường công tác dân 
vận trong điều kiện thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn Quận 11. Đồng thời, đồng chí 
Nguyễn Hồ Hải lưu ý thêm, trong thời 
gian tới, Quận 11 cần tiếp tục rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp các tiêu chí 
phòng chống dịch thích ứng an toàn và 
linh hoạt nhằm kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19 trên địa bàn, không lơ là chủ 
quan để dịch bệnh bùng phát trở lại. Đồng 
chí đặc biệt đánh giá cao vai trò của các 
mô hình hay mà cơ sở đã triển khai, cần 
tiếp tục duy trì trong thời gian tới để phát 
huy hiệu quả. Trong đó, Bệnh viện điều trị 
và thu dung bệnh nhân Covid-19 Quận 11 
đã phát huy hiệu quả không những thu 
nhận và điều trị cho nhân dân trên địa bàn 
và nhân dân các khu vực lân cận, giảm tải 
công việc cho các cơ sở điều trị Covid-19 
tuyến trên. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề 
nghị tiếp tục tăng cường công tác truyền 
thông để nhân dân hiểu rõ, vì ý thức người 
dân đóng vai trò quan trọng trong công tác 
phòng chống dịch của địa phương. Song 
song đó, để phục hồi và phát triển kinh tế 
xã hội, Quận 11 cần đẩy mạnh công tác cải 
cách hành chính, tạo điều kiện thông 
thoáng cho doanh nghiệp, kích cầu kinh 
doanh nhằm giúp cho nền kinh tế quận 
nhà từng bước hồi phục, ổn định và phát 
triển. 

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm báo cáo với đoàn kiểm tra Thành ủy về tình hình 
phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế Quận 11 tại buổi làm việc

Mỹ Hạnh



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

CHUYÊN TRANG: CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, 
tăng cường công tác dân vận trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Sáng 18/3, Quận ủy Quận 
11 đã tổ chức Hội nghị 

triển khai Kế hoạch nâng cao 
hiệu quả công tác tư tưởng, 
củng cố, kiện toàn hệ thống 
chính trị cơ sở, tăng cường 
công tác dân vận trong điều 
kiện thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19, phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn quận 11. Tham dự và chủ 
trì hội nghị có các đồng chí: 
Trương Quốc Lâm, Bí thư 
Quận ủy; Nguyễn Tăng Minh, 
Phó Bí thư Thường trực Quận 
ủy; Trần Phi Long, Phó Bí thư 
Quận ủy, Chủ tịch UBND 
Quận 11. Hội nghị được tổ 
chức tại điểm cầu chính 
UBND Quận 11 và trực tuyến 
đến đầu cầu tại UBND 16 
phường trên địa bàn với sự 
tham dự của các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ Quận ủy 
và Thường trực Đảng ủy 16 
phường.
Đồng chí Huỳnh Kim Tuấn, 
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy 
đã thông qua Kế hoạch số 62-
KH/QU ngày 17/3/2022 của 
Ban Thường vụ Quận ủy về 
nâng cao hiệu quả công tác tư 
tưởng, củng cố, kiện toàn hệ 
thống chính trị cơ sở, tăng 
cường công tác dân vận trong 
điều kiện thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19, phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn quận 11. Với các nội 
dung cụ thể như: tiếp tục tập 
trung nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của cấp ủy Đảng, 
chính quyền, tổ chức chính trị - 
xã hội các cấp và từng địa 
phương, cơ quan, đơn vị thực 
hiện tốt công tác tư tưởng, 
củng cố, kiện toàn hệ thống 
chính trị cơ sở và tăng cường 
công tác dân vận trong điều 
kiện thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19, phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội của quận 

đi vào cuộc sống; phát huy vai 
trò, trách nhiệm, tính tiên 
phong, gương mẫu, chủ động, 
tự giác xông pha của đảng 
viên, của người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền, của đoàn 
viên, hội viên, cán bộ, công 
chức, viên chức; dám nghĩ, 
dám làm, dám đột phá, dám 
chịu trách nhiệm, sẵn sàng 
đương đầu với khó khăn, thử 
thách gắn với đảm bảo tính 
nguyên tắc trong tổ chức; chủ 
trương, chính sách cần phải 
nhanh chóng được triển khai 
thực hiện kịp thời, quyết liệt, 
chính xác, nhất là tại cơ sở; tiếp 
tục phát huy sức mạnh toàn 
dân đoàn kết, đồng lòng tiếp 
tục quyết tâm hành động quyết 
liệt vì mục tiêu cao nhất là bảo 
vệ tính mạng, sức khỏe của 
người dân theo phương châm 
“Chống dịch như chống giặc”; 
đảm bảo an sinh xã hội cho 
người dân, không để bất kỳ 
người dân nào bị thiếu ăn, 
thiếu mặc, thiếu chăm sóc y tế 
với tinh thần “Không để ai bị 
bỏ lại phía sau”.�
Các đại biểu tham dự hội nghị 
đã cùng trao đổi, thảo luận 
xoay quanh các nội dung trọng 
tâm về nhiệm vụ và giải pháp 
nhằm thực hiện tốt kế hoạch 
của Ban Thường vụ Thành ủy 

ngày 24/12/2021, kế hoạch của 
Quận ủy về triển khai công tác 
phòng chống dịch Covid-19 và 
phục hồi kinh tế trên địa bàn 
quận.
Ghi nhận và đánh giá cao 
những nỗ lực của từng địa 
phương đơn vị trong việc góp 
phần kiểm soát hiệu quả tình 
hình dịch Covid-19 trên địa 
bàn, đồng chí Trương Quốc 
Lâm nhấn mạnh các cấp ủy cơ 
sở đảng, đơn vị trực thuộc cần 
phải xác định việc triển khai kế 
hoạch này là nhiệm vụ trọng 
tâm, không chủ quan, lơ là 
trong phòng chống dịch. Bên 
cạnh đó, cần phát huy sức 
mạnh toàn dân trong phòng 
chống dịch. Phát biểu kết luận 
hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 
11 Trương Quốc Lâm đề nghị 
các tổ chức cơ sở đảng cần tập 
trung 4 nội dung lớn: Một là, 
tập trung quán triệt và triển 
khai thực hiện nghiêm túc các 
Kế hoạch của Ban Thường vụ 
Thành ủy; cấp ủy thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị trực thuộc 
Quận ủy cần tập trung tuyên 
truyền, quán triệt tư tưởng, 
quan điểm nhất quán, xuyên 
suốt của Đảng và Nhà nước 
“kiên định thực hiện mục tiêu 
kép phòng, chống dịch hiệu 
quả đồng thời phát triển kinh 
tế, chăm lo đời sống, bảo vệ 
sức khỏe nhân dân”; từng bước 
phục hồi phát triển kinh tế - 
văn hóa- xã hội một cách an 
toàn, thận trọng với phương 
châm “người dân là trung tâm 
phục vụ, là chủ thể trong phòng 
chống dịch”. Hai là, nâng cao 
hiệu quả tư tưởng trong điều 
kiện thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19, phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội; đồng chí 
đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, 
trách nhiệm, tự giác hành động 
của người đứng đầu, cán bộ 
quản lý đối với công tác tư 

tưởng, nâng cao hiệu quả, chất 
lượng công tác tuyên truyền, 
vận động, nắm bắt dư luận xã 
hội trong cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân. Ba là, tổ chức kiện 
toàn đội ngũ cán bộ quản lý, 
lãnh chỉ đạo và kiện toàn nhân 
sự cấp ủy chi bộ trực thuộc 
gắn với công tác nhân sự Đại 
hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-
2025; kiện toàn tổ chức bộ 
máy cơ quan MTTQ và các tổ 
chức chính trị - xã hội quận 
đảm bảo theo vị trí việc làm và 
biên chế được giao, thường 
xuyên rà soát các vị trí, chức 
danh công chức còn thiếu, 
nhất là ở các phường, kịp thời 
đăng ký nhu cầu tuyển dụng 
về Sở Nội vụ để Thành phố tổ 
chức kỳ thi tuyển dụng công 
chức. Ba là tiến hành rà soát 
bổ sung quy chế làm việc của 
cấp ủy, UBND, MTTQ và các 
tổ chức chính trị - xã hội 
phường; kịp thời kiện toàn, bổ 
sung, phân công nhiệm vụ, 
quy chế làm việc các Ban chỉ 
đạo của các chi bộ trực thuộc 
Đảng bộ phường, tăng cường 
đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng, tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát; công 
tác kết nạp đảng viên, quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, 
luân chuyển cán bộ; củng cố 
hệ thống y tế cơ sở, phát huy 
nguồn lực chăm sóc sức khỏe 
nhân dân. Bốn là, tăng cường 
công tác dân vận trong điều 
kiện thích ứng an toàn linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19, phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội; tăng 
cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác tuyên 
truyền, vận động, nắm tình 
hình nhân dân; thực hiện tốt 
quy chế dân chủ cơ sở trong 
đảm bảo các chính sách an 
sinh xã hội…

Bá Đức

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm phát biểu kết luận hội nghị

Quang cảnh hội nghị
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Cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Phường 5

Lê Quang Đệ
Tổ phó Tổ dân phố 17, Phường 3

MH(T/hiện theo TL. BTGQU)

Cán bộ, chiến sĩ Công an Phường 6

Dư Ích Tài
Công chức Văn hóa - Thông tin, Ủy ban nhân dân Phường 3

Lai Thị Quế Anh
Chi ủy viên Chi bộ Khu phố 4, Phường 2

Mỗi cán bộ, công chức 
luôn nhận thức tốt và 

nêu cao tinh thần “Tôn trọng 
dân, học ở dân, gần dân, lắng 
nghe dân và phục vụ nhân 
dân”; gương mẫu, đi đầu trong 
việc triển khai và thực hiện tốt 
việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức phong cách Hồ 
Chí Minh; đăng ký nội dung 
học tập, làm theo và tham gia 
tích cực các hoạt động phong 

trào tại địa phương; chủ động 
đề ra mô hình thiết thực trong 
thực hiện cải cách hành chính; 
huy động tiềm lực trong nhân 
dân và phối hợp cùng các tổ 
chức Mặt trận, đoàn thể 
phường, khu phố, tổ dân phố 
chăm lo tốt an sinh xã hội tại 
địa phương. Năm 2020 đơn vị 
được xếp loại hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ.

Thông qua việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh 
gắn với việc thi đua thực hiện 
06 điều Bác dạy, cấp ủy, ban 
chỉ huy đơn vị đã đưa ra nhiều 
giải pháp, tạo được khí thế thi 
đua sôi nổi trong đơn vị góp 
phần hoàn thành xuất sắc các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương 
trình, nghị quyết đề ra: Kéo 
giảm 05/09 vụ (55,56%) số vụ 
phạm pháp hình sự, khám phá 
04/04 vụ (100%); tuần tra, 
kiểm soát phát hiện và đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Phường 7

với 13 đối tượng không nơi cư 
trú nhất định và 03 đối tượng 
có nơi cư trú nhất định..., được 
người dân đã cung cấp 17 tin 
có giá trị có liên quan các vấn 
đề về an ninh trật tự, trong đó 
có 03 tin giúp Công an 
phường phát hiện 03 vụ tàng 
trữ trái phép chất ma túy. Công 
an phường được Giám đốc 
Công an thành phố tặng danh 
hiệu “Đơn vị Quyết thắng” 
năm 2020 và được Đảng bộ 
phường tặng danh hiệu tập thể 
chi bộ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ.Gắn việc học tập và làm 

theo Bác với thực hiện 
hiệu quả phong trào phụ nữ và 
hoạt động Hội với một số mô 
hình như: (1) “Phiếu gạo yêu 
thương”, vận động mạnh 
thường quân trao tặng 10 phần 
gạo hàng tháng đến hội viên, 
phụ nữ; (2) Công trình “Cùng 
em đến lớp” bán hàng gây quỹ 
hỗ trợ dụng cụ học tập và sách 
giáo khoa đến các em học sinh 
khó khăn; (3) Xây dựng 
chuyên trang “Bếp nhà mình” 
trên fanpage của Hội giới 
thiệu, chia sẻ kinh nghiệm nấu 

các món ăn ngon, bí quyết giữ 
gìn gian bếp nhà, đã kết nối 
chị em phụ nữ gần nhau hơn; 
(4) Mô hình quét mã QR giúp 
hội viên và người dân truy cập 
nhanh chóng và kết nối thông 
tin với fanpage của Hội; (5) 
Mô hình “Gian hàng 0 đồng” 
hỗ trợ hội viên, phụ nữ khó 
khăn... tạo được niềm tin, 
đồng hành cùng các chị em 
hội viên, phụ nữ khi tiếp cận 
các thông tin, hoạt động Hội 
cũng như chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước.

Có tinh thần chủ động, dám 
nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm trong công tác của 
khu phố và phối hợp với các tổ 
chức, đoàn thể chính trị thực 
hiện tốt công tác thu vận động 
trong dân. Tích cực tham gia 
công tác xây dựng Đảng, xây 
dựng chi bộ, chi hội phụ nữ 
khu phố hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao; cùng cấp 
ủy chi bộ lãnh đạo và vận động 
nhân dân thực hiện tốt các nội 
dung Chỉ thị 19-CT/TU của 
Thành ủy, tham gia bảo vệ môi 

trường, vẽ tranh cổ động từ 
kinh phí đóng góp của đảng 
viên và nhân dân khu phố; 
tuyên truyền, vận động cán bộ, 
đảng viên gương mẫu thực 
hiện tốt Chỉ thị 23-CT/TU của 
Thành ủy, không vi phạm về 
xây dựng. Luôn quan tâm theo 
dõi, kịp thời động viên các 
đoàn thể khu phố làm tốt công 
tác vận động quần chúng, công 
tác xã hội từ thiện, đặc biệt là 
công tác giáo dục thế hệ trẻ về 
truyền thống cách mạng và đạo 
đức xã hội.

Thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền phòng chống 

dịch Covid-19 trên hệ thống 
thông tin cơ sở bằng nhiều hình 
thức như: Xe loa phát thanh, 
niêm yết nội dung tuyên truyền 
tại các bảng thông tin phường, 
khu phố, tổ dân phố, treo băng-
rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ 
động chính trị tại các khu dân 
cư, cơ quan, doanh nghiệp trú 
đóng trên địa bàn. Tuyên 
truyền vận động 100% cán bộ, 

công chức của Ủy ban nhân 
dân phường và người dân đến 
Ủy ban nhân dân phường liên 
hệ công tác, cài đặt ứng dụng 
Bluezone trên điện thoại di 
động. Thường xuyên tuyên 
tuyền thông điệp “5K”, 
thường xuyên khử khuẩn tại 
cơ quan; cán bộ, công chức 
phải đeo khẩu trang và rửa tay 
thường xuyên bằng xà phòng 
hoặc dung dịch sát khuẩn để 
phòng chống dịch Covid-19.

Tích cực học tập vận động, 
tuyên truyền quần chúng 

thực hiện tốt các nghị quyết, 
chủ trương của Đảng, chính 
sách của Nhà nước ban hành. 
Tích cực tham gia các phong 
trào giảm nghèo bền vững, 
điều tra dân số, dữ liệu quốc 
gia, phong trào thi đua yêu 
nước, thực hiện Chỉ thị 19-
CT/TU của Thành ủy. Được 

Uỷ ban nhân dân phường trao 
tặng giấy khen về thành tích 
xuất sắc trong phong trào 
giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2016 - 2020 và thành tích 
xuất sắc 5 năm thực hiện cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”.

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



Kể chuyện Bác Hồ về bài học tự cường - một hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng ý nghĩa
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Thực hiện đẩy mạnh việc “ Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ 
Quận ủy phát động kể chuyện về Bác 
nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức ngày 
càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản 
và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư 
tưởng, đạo đức, phong cách của Người 
thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững 
chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn 
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc. Theo đó, mọi cơ quan, ban 
ngành đoàn thể trong quận đã và đang 
tích cực thi đua thực hiện bằng nhiều 
hình thức khác nhau. Định kỳ hàng tuần, 
Quận ủy - UBND quận đã tổ chức cho 
các chi bộ sử dụng các câu chuyện kể về 
Bác Hồ trong các buổi chào cờ đầu tuần 
nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo 
dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công 
chức cơ quan chính quyền, các ban 
ngành đoàn thể quận. 
Sáng 4/4, trong buổi chào cờ đầu tuần, 
báo cáo viên Ngô Trọng Định, Phó giám 
đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 
đã chia sẻ một mẩu chuyện hay về bài 
học tự cường của Bác Hồ. Theo quan 
điểm của báo cáo viên, từ lời dạy của Bác 
Hồ, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, việc 
học tập tinh thần tự cường và tự trọng 
thực sự rất cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc. 
Mỗi người phải luôn có ý thức nâng cao 
năng lực, phẩm chất, đạo đức, vị thế, uy 
tín của mình một cách thực chất, thông 
qua việc không ngừng học tập, rèn luyện, 

tu dưỡng, phấn đấu. Trong một nhiệm vụ 
hay vị trí công tác, mỗi người phải luôn 
thể hiện khao khát làm tốt hơn nữa, hiệu 
quả hơn nữa, thời gian sau phải có sự tiến 
bộ hơn trước.
“Trong bối cảnh “đất nước ta chưa bao 
giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy 
tín quốc tế như ngày nay” như Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, 
Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục 
tiêu: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đó chính là 
khát vọng hùng cường của đất nước, của 
dân tộc, của Đảng và đương nhiên của tất 
cả mỗi đảng viên. Đó cũng chính là 
chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh về “Ý chí tự lực, tự cường và khát 
vọng phát triển đất nước phồn vinh – hạnh 
phúc”. Để đạt được mục tiêu đó, mỗi 
người phải thực sự có tinh thần tự cường, 
tự trọng và có những hành động thể hiện 

Thông qua mỗi câu chuyện là một bài học 
hay mà mỗi cán bộ, công chức cần rút ra 
cho chính mình bài học của bản thân, để 
mỗi ngày chúng ta tự soi rọi, nhìn lại mình 
và cùng phấn đấu để hoàn thiện hơn. Cải 
tiến, đổi mới trong từng nội dung và hình 
thức buổi chào cờ là một công việc nên 
thực hiện trong tình hình hiện nay trong 
các cơ quan, đơn vị nhằm mang lại sự mới 
mẻ, thú vị và là động lực thúc đẩy sự sáng 
tạo cho từng cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động khi bước vào tuần 
làm việc mới.

rõ tinh thần tự cường, tự trọng.”, đồng chí 
Ngô Trọng Định nhấn mạnh.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 
11 cũng đã phát động trong toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao 
động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
đóng góp ủng hộ Quỹ vì biển đảo quê 
hương, vì tuyến đầu Tổ quốc năm 2022.

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị
dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2022

ừa qua, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ Vchức lớp Bồi dưỡng lý luận chính 
trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 
I năm 2022. Theo đánh giá của Ban Tổ 
chức lớp học, “Tổng số học viên được 

chiêu sinh là 94 học viên, kết thúc khóa 
học, có 79 học viên đủ điều kiện dự thi 
cuối khóa đạt 84%. Kết quả, hoàn thành 
khóa học có 7 học viên đạt loại giỏi chiếm 
tỷ lệ 8,8%; học viên đạt loại khá có 30 học 

viên chiếm tỷ lệ 38%, các học viên còn lại 
đạt 53,2% đủ điều kiện cấp giấy chứng 
nhận hoàn thành lớp học. Hầu hết học 
viên nắm bắt những vấn đề cốt lõi của nội 
dung chương trình, từ đó có định hướng 
tốt, có cơ sở lý luận tạo điều điện để 
nghiên cứu sâu hơn, có thể vận dụng trong 
công tác, phấn đấu sớm đứng vào ngũ 
những người chiến sĩ Cộng sản của Đảng 
Cộng sản Việt Nam”.
Phát biểu tại lễ bế giảng, Trưởng Ban Tổ 
chức Huỳnh Kim Tuấn chúc mừng 79 học 
viên đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và 
yêu cầu của khóa học đề ra. Đồng thời, 
đồng chí nhắc nhở mỗi học viên sau khi 
hoàn thành khóa học cần tiếp tục tu 
dưỡng, rèn luyện, không ngừng học tập, 
tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, vận 
dụng những kiến thức đã học vào thực 
tiễn công tác, gắn với nhiệm vụ cụ thể của 
từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị 
công tác và phấn đấu để sớm được đứng 
vào hàng ngũ của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Huỳnh Kim Tuấn trao giấy khen 
cho các học viên đạt thành tích cao tại lễ bế giảng

Song Quân

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

Đức Phạm



CHUYÊN TRANG: CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

QUẬN 11 TIẾP ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ VỀ 
“việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2021”

áng 15/3, Đoàn giám sát Scủa Đoàn đại biểu Quốc 
hội Thành phố đã có buổi làm 
việc với Ủy ban nhân dân 
Quận 11 về “việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trên địa bàn Thành phố giai 
đoạn 2016-2021”. Lãnh đạo 
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành 
phố gồm có các đồng chí: 
Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư 
Thành uỷ, Chủ tịch HĐND 
TP.HCM; Văn Thị  Bạch 
Tuyết, Phó Trưởng đoàn 
chuyên trách Đoàn ĐBQH 
TP.HCM. Về phía lãnh đạo 
quận 11, tiếp đoàn có các đồng 
chí: Nguyễn Tăng Minh, Phó 
Bí thư Thường trực Quận ủy; 
Trần Phi Long, Phó Bí thư 
Quận ủy, Chủ tịch UBND 
Quận; các đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND Quận là Nguyễn 
T r ầ n  B ì n h ,  T r ầ n  T h ú c 
Chương, Trần Thị Bích Trâm.
Theo Phó Chủ tịch UBND 
Quận 11 Trần Thị Bích Trâm 
báo cáo nhanh với đoàn công 
tác tại buổi làm việc: “Nhìn 
chung, công tác thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trên địa 
bàn quận trong thời gian qua 
đã có những chuyển biến tích 
cực; nâng cao nhận thức của 
cán bộ công chức, viên chức 
về tầm quan trọng của công tác 
thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; các chính sách tiết 
kiệm trong chi tiêu được các 
cơ quan nhà nước, tổ chức và 
cá nhân hưởng ứng tích cực 
góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn quận. Tinh 
thần trách nhiệm của thủ 

Trao đổi với đoàn Đại biểu 
Quốc hội Thành phố, Phó Bí 
thư Quận ủy, Chủ tịch UBND 
Quận 11 Trần Phi Long cho 
biết thêm, Quận 11 đã triển 
khai đầy đủ, kịp thời các chế độ 
chính sách của Thành phố 
chăm lo cho các đối tượng 
thuộc diện chăm lo, hỗ trợ; 
đảm bảo không bỏ sót, trùng 
lắp các đối tượng. Đồng thời, 
phối hợp giữa các ngành, 
MTTQ và các đoàn thể, tổ 
chức chính trị xã hội về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí 
bước đầu có chuyển biến tích 
cực, thường xuyên phối hợp 
trao đổi, cung cấp thông tin tài 

trưởng các cơ quan, đơn vị đối 
với công tác thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí ngày 
càng nâng cao; đã chủ động 
xây dựng chương trình, kế 
hoạch thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; thực hiện định 
mức, tiêu chuẩn, chính sách 
chế độ trong qui chế chi tiêu 
nội bộ của từng đơn vị đúng 
theo quy định.”

liệu, phối hợp các biện pháp 
đấu tranh phòng ngừa, ngăn 
chặn, xử lý các vụ việc vi phạm 
về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí. Bên cạnh đó, các cơ 
quan, đơn vị tăng cường kiểm 
soát chặt chẽ việc chi tiêu 
công, tiếp khách, tổ chức các 
hội nghị, hội thảo, việc điều 
hành ngân sách chặt chẽ và 
hiệu quả; thực hiện quản lý, sử 
dụng tài sản công, trang thiết bị 
làm việc, phương tiện đi lại 
đúng tiêu chuẩn; quản lý sử 
dụng ngân sách đúng mục 
đích, chế độ thông qua công tác 
lập, thẩm định, phê duyệt, 
phân bổ và giao dự toán ngân 
sách nhà nước đối với từng 
lĩnh vực theo chủ trương tiết 
kiệm, chống lãng phí.
Chủ tịch UBND Quận 11 Trần 
Phi Long chia sẻ thêm, “Sắp 
tới đây, để nâng cao hơn nữa 
tính chủ động phục vụ người 
dân, chủ trương của lãnh đạo 
quận quán triệt đến cán bộ, 
công chức phối hợp với MTTQ 
và các đoàn thể chủ động khảo 

Đồng chí cũng yêu cầu Quận 
11 tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin để tăng hiệu 
quả, chất lượng hoạt động 
công chức, đồng thời tăng 
cường cải cách hành chính để 
thực hiện hiệu quả nhất trong 
sử dụng ngân sách. 

Kết luận tại buổi giám sát, 
đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết 
ghi nhận và đánh giá cao Quận 
11 đã thực hiện hiệu quả chính 
sách, pháp luật về thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí trong 
giai đoạn 2016-2021. Đồng 
chí Văn Thị Bạch Tuyết đề 
nghị Quận 11 tiếp tục triển 
khai thực hiện tốt về thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí và 
chống tiêu cực; quan tâm công 
tác kiểm tra, thanh tra giám 
sát; thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền liên quan đến tiết 
kiệm, chống lãng phí.

Chủ tịch HĐND Thành phố 
Nguyễn Thị Lệ đề nghị quận 
cần phân tích làm rõ thêm đối 
với việc sắp xếp 22 địa chỉ tài 
sản công đã đề cập cụ thể 
trong báo cáo, qua đó, để tạo 
thuận lợi, là một trong nguồn 
thu và tái đầu tư lại trên địa 
bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ 
lưu ý Quận 11 cần phân tích cụ 
thể hơn đối với những vấn đề 
tồn tại, còn hạn chế, đối với 
các khó khăn, vướng mắc cần 
kiến nghị và đề xuất cụ thể.

sát đối với người dân chưa đến 
liên hệ để nắm bắt thêm yêu 
cầu, còn những bấp cập gì để 
tiếp tục điều chỉnh cho phù 
hợp.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM
phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Ông Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11 
phát biểu tại buổi tiếp đoàn

Song Quân

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



CHUYÊN TRANG: CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Nỗ lực phục hồi kinh tế song song với thích ứng linh hoạt phòng chống dịch Covid-19

Năm 2021 với sự nỗ lực trong 
công tác chỉ đạo điều hành 
lãnh đạo Quận đã triển khai 
nhiều giải pháp tích cực để 
thực hiện các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội... trong 
bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra 
hết sức phức tạp ảnh hưởng 
đến mọi mặt của đời sống nhân 
dân quận nhà. Kết quả, Quận 
cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu 
đề ra, song song đó, những khó 
khăn tồn tại đòi hỏi Quận 11 
phải nỗ lực nhiều hơn nữa để 
thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 

Vừa qua, Phó Chủ tịch 
UBND TPHCM Võ Văn 

Hoan làm trưởng đoàn cùng 
với đại điện các sở ngành 
Thành phố đã có buổi làm việc 
với UBND Quận 11 về kế 
hoạch thực hiện và giao nhiệm 
vụ năm 2022. Về phía lãnh đạo 
Quận 11 có đồng chí Nguyễn 
Tăng Minh,  Phó Bí  thư 
Thường trực Quận ủy cùng 3 
đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
Quận Nguyễn Trần Bình, Trần 
Thúc Chương, và Trần Thị 
Bích Trâm.

trọng tâm trong năm 2022.
Quận 11 đưa ra 13 chỉ tiêu phát 
triển trong năm 2022. Trong 
đó, hoàn thành dự toán thu 
ngân sách nhà nước là 1.071 tỉ 
đồng; tăng từ 4% giá trị sản 
xuất ngành công nghiệp – tiểu 
công nghiệp; giới thiệu và giải 
quyết việc làm cho 12.000 lao 
động; duy trì 100% trạm y tế 
phường có hai bác sĩ và có 21 
bác sĩ/10.000 dân; phấn đấu 
duy trì đánh giá cấp độ dịch 
định kì cấp độ dịch không cao 

hơn cấp độ dịch của TP; tỉ lệ 
người dân hài lòng đạt 95% trở 
lên...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, 
Phó Chủ tịch UBND TP Võ 
Văn Hoan đánh giá cao nỗ lực 
của Quận 11 cùng các địa 
phương đã góp phần tích cực, 
có ý nghĩa quan trọng giữ cho 
TP trở lại trạng thái bình 
thường mới. Trong điều kiện 
dịch bệnh khó khăn, Quận 11 
đã thực hiện tốt nhiệm vụ của 

mình, tích cực triển khai các 
giải pháp trước, trong và sau 
dịch để vực dậy các hoạt động 
kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Xác định năm 2022, tình hình 
dịch Covid-19 vẫn còn có 
những diễn biến khó lường, dù 
thực hiện chủ trương sống 
chung và chấp nhận sự tồn tại 
của nó, nhưng nếu như không 
có những giải pháp riêng để 
kiểm soát thì nguy cơ bùng 
phát là rất lớn.
“Chúng ta xác định năm 2022 
là phải hồi phục kinh tế, lấy lại 
đà phát triển kinh tế, nhịp độ 
phát triển kinh tế của TP bằng 
năm 2020”– đồng chí Võ Văn 
Hoan nhấn mạnh. Đồng chí 
cho biết đây là việc không 
phải đơn giản mà phải nỗ lực 
rất lớn, hồi phục kinh tế là cần 
phải hồi phục đồng bộ các lĩnh 
vực, nhu cầu. Giai đoạn 2, giai 
đoạn 2023-2025, TP sẽ tăng 
tốc, phát triển, giữ phong độ, 
đẩy nhanh hơn các nhiệm vụ, 
giải pháp, hoàn thành chỉ tiêu 
mà Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Thành phố đề ra.

Đại diện các Sở ngành Thành phố phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việcPhó Chủ tịch UBND Quận Nguyễn Trần Bình tiếp thu các ý kiến
của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan và đoàn công tác

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan kết luận 
tại buổi làm việc về giao nhiệm vụ UBND Quận 11 năm 2022

Mỹ Hạnh

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



CHUYÊN TRANG: KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910 - 8/3/2022) 
VÀ 1982 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (40 - 2022)

Lễ dâng hương Tượng đài Hai Bà Trưng và họp mặt 
nhân kỷ niệm 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Tr o n g  k h ô n g  k h í  t r a n g 
nghiêm, các đại biểu đã thành 
kính dâng hương, dâng hoa 
tưởng nhớ tri ân các vị tướng 
lĩnh tài ba, các nghĩa binh 
trung liệt của Hai Bà Trưng, 
những người đã viết nên 
những trang sử vàng của Việt 
Nam trong thời kỳ đầu dựng 
nước và giữ nước tại công viên 
Văn hóa Đầm Sen. 

Sáng 05/3, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Quận 11 đã tổ chức 

dâng hương tượng đài Hai Bà 
Trưng và họp mặt nhân kỷ 
niệm 1982 năm cuộc khởi 
nghĩa Hai Bà Trưng và 112 
năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 
Tham dự có các đồng chí: Trần 
Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành 
phố Hồ Chí Minh;  Nguyễn 
Thị Mai Trang, Ủy viên Ban 
Thường vụ Quận ủy, Trưởng 
Ban  Dân  vận  Quận  ủy ; 
Nguyễn Trần Bình, Ủy viên 
Ban Thường vụ Quận ủy, Phó 
Chủ tịch UBND Quận 11; Trần 
Thị Bích Trâm, Quận ủy viên, 
Phó Chủ tịch UBND Quận 11; 
Đoàn Thị Thanh Thủy, Quận 
ủy viên, Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Quận 11.

Phát biểu ôn truyền thống, Chủ 
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Quận 11 Đoàn Thị Thanh 
Thủy chia sẻ, “Trong không 

khí hân hoan, phụ nữ cả nước 
nói riêng và chị em trên toàn 
thế giới nói chung háo hức đón 
chào ngày kỷ niệm lớn nhất 
dành cho phái đẹp đó chính là 
ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 
tháng 3. Đây là dịp để cả thế 
giới tôn vinh vẻ đẹp cũng như 
khẳng định rõ ràng vai trò của 
người phụ nữ trong công việc 
cũng như trong cuộc sống. Tại 
Việt Nam, ngày mùng 8/3 còn 
là dịp để ôn lại truyền thống 
lịch sử vẻ vang đồng thời biểu 
dương tinh thần, lực lượng của 
phụ nữ trong công cuộc đấu 
tranh dành độc lập dân tộc, hòa 
bình và xây dựng xã hội tiến 
bộ. Nhân dịp này, Ban Thường 
vụ Hội LHPN Quận 11 tổ chức 
Chương trình họp mặt kỷ niệm 
1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai 
Bà Trưng thắng lợi và 112 năm 
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 gắn 
với hoạt động trình diễn áo dài 
hưởng ứng Lễ hội áo dài Thành 
phố Hồ Chí Minh năm 2022 
với mong muốn thiết thực lập 
thành tích chào mừng Đại hội 
đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần 
thứ XIII; trên cơ sở tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện hiệu quả 
phong trào thi đua “Xây dựng 
người Phụ nữ Thành phố Hồ 
Chí Minh đoàn kết, nhân văn, 
năng động, sáng tạo, khát vọng 
vươn lên, gia đình hạnh phúc” 

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội 
LHPN Quận 11 Đoàn Thị 
Thanh Thủy đã tiếp nhận danh 

và cuộc vận động “Xây dựng 
gia đình 5 không, 3 sạch, góp 
phần vun đắp giá trị gia đình 
Việt Nam”, gắn với đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, thực hiện chủ đề năm 
“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”; đồng thời, phát động 
hưởng ứng phong trào Ngày 
tiết kiệm vì phụ nữ nghèo lần 
thứ 27, năm 2022 trong cán bộ, 
hội viên, phụ nữ trên địa bàn 
quận”.

sách hội viên ưu tú giới thiệu 
sang Đảng bồi dưỡng, kết nạp 
trong năm 2022. Bằng những 
hoạt động, mô hình có ý nghĩa, 
thiết thực như tiết kiệm tương 
thân, tiết kiệm heo đất, tiết 
kiệm có địa chỉ, tiết kiệm chi 
hội, tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, 
tiết kiệm tích lũy từ các 
chương trình tín dụng, tiết 
kiệm điện, …, 100% chi Hội 
tiếp tục tổ chức tuyên truyền, 
hướng dẫn, vận động cán bộ, 
hội viên phụ nữ tích cực tham 
gia ít nhất 1 loại hình tiết kiệm 
đã được các cấp Hội phát 
động. Kết quả hưởng ứng năm 
2022 từ cán bộ hội viên phụ nữ 
20 cơ sỏ Hội là 298 triệu 500 
ngàn đồng. Đây cũng là dịp 
Ban Thường vụ Hội LHPN 
quận phát động đến 100% cán 
bộ, hội viên phụ nữ quận 11 
tham gia hưởng ứng hội thi 
Duyên dáng áo dài, Ảnh đẹp 
áo dài online, Đồng hành cùng 
áo dài Việt chọn áo dài là trang 
phục chính trong quá trình 
làm việc và trong các dịp lễ, sự 
kiện qua trọng gắn với thực 
hiện phong trào thi đua “ Xây 
dựng người phụ nữ Thành phố 
Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân 
văn, năng động, sáng tạo, khát 
vọng vươn lên, gia đình hạnh 
phúc” nhằm hưởng ứng các 
hoạt động của Lễ hội áo dài 
Thành phố Hồ Chí Minh lần 
thứ 8 năm 2022 với chủ đề 
“Tôi yêu áo dài Việt Nam” 
diễn ra từ ngày 01/3/2022 đến 
ngày 15/4/2022.

Chủ tịch HLHPN Quận 11 Đoàn Thị Thanh Thủy dâng hương 
tại buổi họp mặt

Lãnh đạo Quận tặng hoa chúc mừng Hội LHPN Quận 11 tại buổi họp mặt
SQ - HL

PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, BÌNH ĐẲNG, PHÁT TRIỂN
GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC
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Giới thiệu: Những Bông Hoa Đẹp Phụ Nữ Quận 11

Ở lứa tuổi ngoài 60, nhưng 
bà Hoa luôn tâm niệm 

“còn sức thì tôi còn làm, vì 
giúp đỡ mọi người giúp cho 
mình luôn cảm thấy hạnh phúc 
trong tâm hồn”. Bà Tô Thị 
Kim Hoa là người luôn năng 
nổ, nhiệt tình tham gia các 
phong trào hoạt động Hội và là 
cầu nối an sinh xã hội giữa các 
đơn vị với chính quyền và hội 
đoàn thể địa phương. Đối với 
công tác phong trào của địa 
phương phát động, bà tích cực 
tham gia các đợt ra quân tổng 
vệ sinh bảo vệ môi trường, 
gương mẫu thực hiện Cuộc 
vận động “Xây dưng gia đình 5 
không 3 sạch”; tham gia Câu 
lạc bộ dưỡng sinh, kêu gọi mọi 
người thường xuyên tập thể 
dục để bảo vệ sức khỏe; với vai 
trò trong công tác hội của 
mình, bà luôn thông tin kịp 
thời các vấn đề liên quan đến 
quyền lợi phụ nữ và trẻ em về 
Hội cho đông đảo bà con hội 
viên và nhân dân. Không 
những thế, bà cũng thường 
xuyên đóng góp ý kiến, phản 
ánh dư luận xã hội có hiệu quả 
trong các cuộc họp chi bộ, sinh 

Chị Trang Tuyết My đã trở 
thành người mẹ thứ hai của bé 
Dương Nguyên Khang trong 

ịch Covid-19 bùng phát Dđã làm ảnh hưởng thay 
đổi cuộc sống của rất nhiều 
người. Trong đó, sự mất mát 
lớn lao nhất mà không gì có thể 
bù đắp nỗi đó chính là sự ra đi 
vĩnh viễn của những người 
thân trong gia đình. Có những 
người mẹ vừa sinh con ra chưa 
một lần được ôm con vào lòng 
và nhìn thấy mặt con khi con 
vừa cất tiếng khóc chào đời…

Bà Tô Thị Kim Hoa, Phó chủ tịch Hội bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố - 

Đảng viên chi bộ khu phố 1 - Hội viên phụ nữ phường 7 quận 11.

hoạt chi Hội phụ nữ như: tình 
hình an ninh trật tự, tuyên 
truyền phòng, chống dịch 
Covid-19… nhằm giúp cho 
các cấp ủy chi bộ khu phố nơi 
bà sinh hoạt kịp thời nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng của quần 
chúng nhân dân. 
Ngoài ra, bà Hoa cũng thường 
xuyên tham gia hỗ trợ trong 
công tác an sinh xã hội, các 
hoạt động từ thiện tại địa 
phương. Hàng năm bà vận 
động mạnh thường quân trao 
quà cho các chị em hội viên và 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 
Năm 2021 vừa qua là một năm 
đặc biệt khi toàn thành phố tập 
trung chung tay phòng, chống 
dịch Covid-19, bà Hoa đã đóng 
góp ủng hộ kinh phí mua vắc-
xin phòng Covid, hỗ trợ tập, 
quà đến trẻ em mồ côi, F0, trẻ 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn phường. Bà còn vận động 
mạnh thường quân bảo trợ các 
em mồ côi cha, mẹ do Covid-
19 học bổng bảo trợ đến năm 
18 tuổi, trung bình 3 triệu 
đồng/em/năm học; ngoài ra 
còn vận động hỗ trợ 1 tấn gạo 

tặng hội viên, phụ nữ khó khăn 
và 3 triệu đồng vào Bếp ăn từ 
thiện “Phần cơm nghĩa tình – 
san sẻ yêu thương”, trao tặng 
100 phần cơm miễn phí mỗi 
ngày đến hộ nghèo, hộ cận 
nghèo và người dân bị ảnh 
hưởng trong đợt cao điểm giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị 16. 
Không những thế, với tài hoa 
của mình, bà Hoa còn vẽ tranh 
bán gây quỹ hỗ trợ các em nhỏ 
vùng sâu vùng xa, các em bị 
bệnh nan y và trẻ em khuyết 
tật. Mọi người còn biết đến bà 
như là người đi đầu triển khai 
thực hiện mô hình “Kết nối 
kinh doanh nhà Hội”, “Phiên 
chợ xanh nghĩa tình” để giới 

Chị Trang Tuyết My, Hội viên Hội LHPN Phường 10

hoàn cảnh 
n h ư  t h ế . 
Trong thời 
điểm đỉnh 
dịch bùng 
p h á t  v à o 
cuối tháng 
7 đầu tháng 
8  n ă m 
2021, thấy 
không gian 
s ố n g  v à 
hoàn cảnh 
c ủ a  b ạ n 
m ì n h  r ấ t 
k h ó  k h ă n 
thế là chị đã 
đ ó n  b ạ n 
m ì n h  v ề 

nhà mình ở tạm chờ đến ngày 
bạn chị sinh nở nhưng không 
may bạn chị nhiễm Covid-19 
trong lúc mang thai tuần thứ 
34. Hoàn cảnh lúc đó buộc 
lòng bạn chị phải chọn biện 
pháp an toàn là sinh bé ra, cuối 
cùng bé trai 2,4kg chào đời tại 
bệnh viện Hùng Vương. Niềm 
vui nhanh chóng qua đi khi 
nghe tin bé bị bệnh tim nặng, 
phải chuyển bé qua Bệnh viện 
Nhi đồng 2 để chăm sóc và 
chữa trị. Cùng lúc đó mẹ bé 

Ba của bé Khang cho biết, “do 
kinh tế gia đình khó khăn, giờ 

phải vào khu cách ly tập trung 
nhưng do nhiễm bệnh nặng, 
mẹ bé đã mất khi chưa một lần 
ôm con vào lòng. Chị My bằng 
một trái tim người mẹ và cũng 
vì hoàn cảnh mà ba của bé 
không thể nào chăm sóc được 
nên chị đã nhận bé về nuôi mặc 
dù chị có một gia đình nhỏ và 
công việc khá bận rộn. Có lẽ vì 
tình bạn, vì thấu hiểu hoàn 
cảnh và đặc biệt hơn là trái tim 
nhân hậu của một người phụ 
nữ mách bảo và vì tình yêu của 
chị dành cho bé Khang, chị đã 
không ngại khó khăn, bỏ công 
sức lẫn tiền bạc để nuôi một 
đứa trẻ vừa lọt lòng đã mất mẹ. 
Trái tim của chị My đã hòa 
cùng nhịp đập với bé Khang 
trong những tháng ngày chị 
chăm sóc bé trong bệnh viện 
chữa trị bệnh tim cho bé. Đến 
nay, bé Khang đã được 7kg, 
trông rất bụ bẫm và đáng yêu. 
Chị My tâm sự, “Em mong 
từng ngày con đủ 10 kg, để có 
thể tiếp tục chữa bệnh tim cho 
con, mong con có thể chữa hết 
hẳn bệnh tim mang lại cuộc 
sống thật khỏe mạnh cho con”. 

không có vợ ở bên cạnh nên 
việc vừa chăm sóc con nhỏ 
vừa chào đời vừa đi làm tôi 
không gồng gánh nổi, may 
mắn là vợ tôi có người bạn 
thân đã giúp đỡ gia đình chúng 
tôi rất nhiều. Không những 
giúp đỡ trông bé để tôi đi làm 
kiếm tiền chữa bệnh cho con, 
chị còn giúp đỡ cả về vật chất, 
sữa, tã và thậm chí là nếu gia 
đình không lo đủ tiền chữa trị, 
chị cũng sẵn lòng góp thêm để 
giúp bé Khang chữa bệnh. Bé 
Khang không may mất mẹ là 
nỗi đau vô cùng lớn của gia 
đình, tôi mừng vì con có một 
người mẹ thứ hai như chị My. 
Nhờ vậy mà tôi an tâm gửi con 
để kiếm tiền chữa bệnh cho 
con. Tuy công việc lao động 
của tôi thu nhập không cao, 
nhưng tôi chỉ mong mình đủ 
sức khỏe và kiếm đủ tiền cho 
con chữa bệnh”.
Ở người phụ nữ ấy, trái tim của 
một người mẹ đã mách bảo chị 
những việc nên làm. Nghĩa cử 
và hành động của chị sẽ được 
lan tỏa khắp nơi để những đứa 
trẻ không may mắn được yêu 
thương và che chở. 

thiệu các sản phẩm, hàng hóa 
đa dạng, giúp hội viên phụ nữ 
có thêm nhiều sự chọn lựa và 
yên tâm khi mua sắm, bảo vệ 
sức khỏe gia đình. Là thành 
viên trong tổ tư vấn cộng 
đồng, tổ hòa giải, bà Hoa sẵn 
sàng hỗ trợ, tư vấn, vãng gia 
thăm hỏi các chị em khi cần 
trợ giúp pháp lý miễn phí. 
Bà Tô Thị Kim Hoa luôn 
khiến người đối diện cảm 
nhận được sự mới mẻ, nghị 
lực đầy sức sống từ bà. Từ đó, 
bà truyền ngọn lửa nhiệt huyết 
đến mọi người, góp phần thực 
hiện thêm nhiều việc làm tích 
cực lan tỏa yêu thương trong 
xã hội. 

Chủ tịch HLHPN Quận 11 Đoàn Thị Thanh Thủy (phải) 
trao thư cảm ơn mạnh thường quân Bà Tô Thị Kim Hoa (trái)

PTMH

Song Quân

PHỤ NỮ VIỆT NAM PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
“ANH HÙNG, BẤT KHUẤT, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG”
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Tăng cường công tác phối hợp, đổi mới phương thức 
và nội dung hoạt động giữa các ban ngành đoàn thể quận 11

Vừa qua, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Quận 11 tổ chức 

lễ ký kết chương trình phối 
hợp với 12 ban, ngành, đoàn 
thể, đơn vị trong năm 2022 
gồm: Hội Bảo vệ trẻ em 
TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam quận 11,  Phòng tư pháp, 
Phòng giáo dục và đào tạo, 
Viện kiểm sát nhân dân quận 
11,  Hội Luật gia, Phòng Văn 
hóa -Thông tin quận, Hội Cựu 
chiến binh quận, Quận Đoàn, 
Bảo hiểm xã hội quận, Công 
viên văn hóa Đầm Sen, Công 
ty cổ phần Bánh kẹo Á Châu. 
Tham dự lễ ký kết, có sự tham 
dự của các đồng chí: Nguyễn 
Tăng Minh,  Phó Bí  thư 
Thường trực Quận ủy; Nguyễn 
Thị Mai Trang, Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng Ban Dân 
vận Quận ủy; Đào Thanh 
Long, Ủy viên Ban Thường 
vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam Quận 11; Trần Thúc 
Chương, Ủy viên Ban Thường 

Cụ thể, theo kế hoạch ký kết 
trong năm 2022, các đơn vị sẽ 
tổ chức nhiều hoạt động như: 
Ngày hội “Phụ nữ nhân ái – 
đoàn kết –nghĩa tình”; tổ chức 
tuyên truyền pháp luật về 
phòng chống bạo lực gia đình, 
tổ chức phiên tòa giả định cho 
học sinh trung học phổ thông; 
Ngày phụ nữ và pháp luật; giao 
lưu Câu lạc bộ gia đình hạnh 
phúc kỷ niệm Ngày Quốc tế 
hạnh phúc; truyền thông giáo 
dục làm cha mẹ, phòng chống 
bạo lực trên cơ sở giới; hội thi 
Karaoke “Tiếng hát  mãi 
xanh”; vận động ít nhất 1.000 
hội viên phụ nữ, nữ thanh niên 
tham gia lớp trực tuyến bồi 

vụ, Phó Chủ tịch UBND Quận 
cùng đại diện lãnh đạo của 13 
đơn vị ký kết; đại diện Thường 
trực MTTQ, Hội CCB, Hội 
LHPN, Đoàn Thanh niên, 
chuyên trách tư pháp, chuyên 
trách công tác gia đình 16 
phường trên địa bàn quận 11.

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa HLHPN Quận với các ban ngành đoàn thể Quận

dưỡng kiến thức tiền hôn nhân 
trên cổng Đào tạo trực tuyến 
Hội LHPN TPHCM; tuyên 
truyền chính sách Bảo hiểm xã 
hội; hỗ trợ giải quyết việc làm, 
học nghề làm bánh cho 100 
phụ nữ, ưu tiên người bị mất 
việc do dịch bệnh Covid-19...
Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng 
chí Nguyễn Tăng Minh – Phó 
Bí thư Thường trực Quận ủy 
đánh giá cao vai trò chủ động 
của Hội LHPN Quận 11 trong 
việc phối hợp, đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động. 
Hội LHPN Quận đã mở rộng 
tính liên hiệp, phối hợp với các 
hình thức phù hợp trong đổi 
mới nội dung, phương thức 
hoạt động. Đồng chí Nguyễn 
Tăng Minh nhấn mạnh, “Các 
đơn vị đã ký kết phối hợp cần 
chủ động phát huy vai trò của 
từng cơ quan đơn vị trong việc 
đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động, giáo dục, hỗ 

trợ xây dựng gia đình no ấm, 
tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; 
mở rộng, nâng cao chất lượng 
hoạt động tuyên truyền pháp 
luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn 
hỗ trợ hôn nhân và gia đình; 
thực hiện đồng bộ các giải 
pháp bảo vệ, chăm sóc sức 
khoẻ phụ nữ và trẻ em; quan 
tâm công tác giáo dục tiền hôn 
nhân; công tác giám sát chủ 
trương, chính sách liên quan 
đến phụ nữ; công tác hỗ trợ 
khởi nghiệp, khởi sự kinh 
doanh; công tác chăm lo an 
sinh xã hội... Đây là một hoạt 
động theo hướng thiết thực, 
chuyên nghiệp, đa dạng hoá 
hình thức tập hợp, Phó Bí thư 
Thường trực Quận ủy Nguyễn 
Tăng Minh đề nghị các đơn vị 
tham gia ký kết hôm nay sẽ 
chủ động thực hiện tốt các nội 
dung ký kết, góp phần xây 
dựng Đảng bộ, Chính quyền 
vững mạnh.

Song Quân

10 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910 - 8/3/2022)
VÀ 1982 NAM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (40 - 2022)
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VÀ 1982 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (40 - 2022)

Bế mạc Hội thi thời trang “Duyên dáng áo dài” Quận 11 - Năm 2022 

Chiều  25/3, Liên đoàn Lao 
động Quận 11 phối hợp 

cùng Phòng Giáo dục &Đào 
tạo Quận 11 tổ chức Lễ bế mạc 
hội thi thời trang “Duyên Dáng 
Áo Dài” Quận 11 - Năm 2022. 
Tham dự lễ bế mạc có đồng chí 
Trần Thúc Chương, Ủy viên 
Ban Thường vụ Quận ủy, Phó 
Chủ tịch UBND Quận 11.
Áo dài là hiện thân của dân tộc 
Việt, một vẻ đẹp mĩ miều 
nhưng đằm thắm, dịu dàng 
thướt tha, là niềm kiêu hãnh 
của người Việt Nam. Cho đến 
nay, vẫn chưa biết được nguồn 
gốc chính xác của chiếc áo dài 
nhưng trải qua các thời kỳ có 
sự biến đổi với nhiều kiểu 
dáng, màu sắc, chất liệu từ 
hiện đại đến phá cách… Áo 
dài không chỉ được mặc trong 
dịp lễ, hội, cưới hỏi, mà còn là 
trang phục, đồng phục của 
trường học và công sở…. 
Chính vì vậy, người cán bộ 
công đoàn chúng ta cũng chọn 
trang phục áo dài trong những 
dịp quan trọng như lễ, hội… 

Được biết, Hội thi đã diễn ra 
vòng sơ khảo trong 2 ngày 17-
18/3 với 118 đôi thí sinh Công 
đoàn cơ sở trực thuộc đại diện 
cho 107 CĐCS trên địa bàn 
quận 11, được chia làm 02 
bảng, bảng A dành cho các đôi 
thí sinh đến từ CĐCS khối các 
Trường học, bảng B dành cho 
các đôi thí sinh đến từ CĐCS 
các khối Phường, HCSN và 
khối Ngoài Nhà Nước. Từ 
Vòng Sơ kết, Ban giám khảo 
đã chọn ra 29 đôi xuất sắc nhất 
để tranh tài ở Vòng Chung kết 
xếp hạng ngày 25/3/2022.

nhằm tôn lên vẻ đẹp đằm thắm 
mà không kém phần sang 
trọng. Chiếc áo dài đã hòa 
cùng dòng chảy thời gian, 
không gian để hội nhập, vẫn 
mãi sẽ là tâm hồn Việt, văn hóa 
Việt, là tinh thần Việt và là 
trang phục truyền thống mang 
đậm tính lịch sử lâu đời của 
nước Việt ngàn năm văn hiến.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn 
Lao động Quận 11 Phan Thị 
Minh Duyên cho biết, đây là 

hoạt động hưởng ứng Lễ hội 
Áo dài Thành phố lần 8 năm 
2022, chào mừng Đại hội đại 
biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 
XIII, kỷ niệm 112 năm ngày 
Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-
08/3/2022) và 1982 năm cuộc 
khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hội 
thi thời trang “Duyên dáng Áo 
dài” trong CNVC-LĐ Quận 11 
- Năm 2022 nhằm tạo sân chơi 
lành mạnh bổ ích cho CNVC-
LĐ, đoàn viên công đoàn thư 
giản sau những giờ công tác và 
lao động sản xuất.
Đồng chí Phan Thị Minh 
Duyên chia sẻ, “Trong tất cả 
các cuộc thi luôn luôn xuất 
hiện những nhân tố xuất sắc 
nổi bật nhất và mục đích của 
mỗi cuộc thi là tìm ra những 
nhân tố xuất sắc đó. Các thí 
sinh tham gia hội thi là dịp giao 
lưu văn hoá trên tinh thần 
Đoàn kết – Tự tin - Giao lưu – 
Học hỏi là chủ yếu; thành tích 
chỉ là thứ yếu. Ban tổ chức 
mong rằng tất cả thí sinh đến 

Kết quả, giải nhất Bảng A 
thuộc về cặp đôi đến từ CĐCS 
Trường Tiểu học Lạc Long 
Quân; giải nhì Bảng A thuộc 
về cặp đôi đến từ CĐCS 
Trường Mầm non Phường 10; 
giải 3 thuộc về cặp đôi đến từ 
CĐCS Trường THCS Chu 
Văn An.

với hội thi luôn thể hiện hoà 
khí vui tươi tự tin và tiêu chí 
chính của hội thi: Phải thật sự 
duyên dáng trong tà áo dài”. 
Ban tổ chức tin tưởng rằng 
mỗi thí sinh dự thi sẽ là người 
đại diện cho chính đơn vị 
mình, vì phong trào của đơn vị 
mình, mà thể hiện hết khả 
năng của mình, gặt hái được 
nhiều kết quả tốt.

Ở Bảng B, giải nhất thuộc về 
cặp đôi đến từ CĐCS Công ty 
Dịch vụ công ích Quận 11; 
giải nhì thuộc về cặp đôi đến 
từ CĐCS Bệnh viện Quận 11; 
giải 3 thuộc về cặp đôi đến từ 
CĐCS Công viên Nước Đầm 
Sen. 

Các đồng chí lãnh đạo trao giải cho cặp đôi thí sinh giải nhất 
và giải nhì của Bảng A.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải cho cặp đôi thí sinh giải nhất 
và giải nhì của Bảng B.

Mỹ Hạnh

PHỤ NỮ QUẬN 11 TÍCH CỰC HỌC TẬP, LAO ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
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Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với thanh niên năm 2022 với chủ đề 
“Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, tham gia xây dựng Quận 11 phát triển nhanh và bền vững”

Sáng 24/3, Tổ đại biểu HĐND Thành 
phố đơn vị số 12 đã phối hợp cùng 

Quận ủy - Ủy ban nhân dân Quận 11 tổ 
chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với 
thanh niên năm 2022 với chủ đề "Thanh 
niên sáng tạo, khởi nghiệp, tham gia xây 
dựng quận 11 phát triển nhanh và bền 
vững”. Tham dự có các đồng chí: Trần 
Quang Thắng, Viện Trưởng Viện Kinh tế 
và Quản lý Thành phố, Đại biểu HĐND 
Thành phố đơn vị bầu cử số 12; Trương 
Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11, Đại 
biểu HĐND Thành phố đơn vị bầu cử số 
12; Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư 
Thường trực Quận ủy Quận 11 đồng chủ 
trì hội nghị.
Tại hội nghị đã thu hút 14 ý kiến tham gia 
đối thoại tại hội trường của các đoàn viên 
thanh niên quận 11 xoay quanh các vấn 
đề như các chương trình hỗ trợ thanh 
niên khởi nghiệp, lập nghiệp; các mô 
hình giải pháp sáng tạo của thanh niên 
trong giai đoạn hiện nay; các chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - 
hành chính cho giáo viên trẻ, tạo điều 
kiện cho các bạn trẻ tiếp cận với các chức 
danh được quy hoạch; công tác bảo vệ 

Đại biểu Trần Quang Thắng đánh giá cao 
việc đóng góp ý kiến trao đổi của các lực 
lượng đoàn viên, thanh niên kiến nghị với 
lãnh đạo quận về nhiều vấn đề trong xã 
hội, đồng thời đồng chí cho rằng vấn đề 
sức khỏe là vấn đề quan trọng, vì có sức 
khỏe chúng ta mới tiếp tục làm việc và 
cống hiến, bên cạnh đó là công tác bảo vệ 
môi trường cũng cần được các bạn đoàn 
viên thanh niên tiếp tục thực hiện, cần 
thực hiện các công việc ngày càng nâng 
cao về chất lượng theo hướng tinh gọn 
trong từng khâu nhưng vẫn đảm bảo tính 
hiệu quả trong công việc, đặc biệt là trong 
tạo ra thành phẩm trong kinh doanh sản 
xuất, phải đảm bảo sản phẩm đủ chuẩn 
chất lượng. Ông cũng bày tỏ sự quan tâm 
đối với công tác tạo điều kiện cho thanh 
niên quận nhà khởi nghiệp, ông cũng gợi 
ý về việc xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ các 
đoàn viên, thanh niên có ý tưởng khởi 
nghiệp được đánh giá là khả thi nhằm thúc 
đẩy các bạn trẻ mạnh dạn khởi nghiệp, 
dám nghĩ dám làm. 

môi trường; xây dựng các mô hình hay 
trong giới trẻ về những vấn đề thu hút bạn 
trẻ quan tâm và nhiều vấn đề trọng tâm 
khác...

Đối với tổ chức đoàn, cần giáo dục đoàn 
viên thanh niên nhận thức rõ định hướng 
phát triển của địa phương theo hướng như 
thế nào, để từ đó xây dựng chương trình 
hành động của từng đoàn viên thanh niên 
và các tổ chức đoàn phù hợp. Tổ chức 
đoàn hội phải bắt đầu từ những vấn đề 
nhỏ, đồng thời phải luôn học tập kinh 
nghiệm của các anh chị doanh nghiệp đã 
khởi nghiệp thành công là tấm gương tự 
soi mình để phấn đấu vươn lên.

Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Trương 
Quốc Lâm nhấn mạnh đoàn viên thanh 
niên quận nhà cần tiếp tục phát huy sức trẻ 
của mình, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, 
mạnh dạn đóng góp ý kiến để xây dựng 
quận nhà ngày phát triển. Từng đoàn viên 
thanh niên phải không ngừng năng động, 
nhiệt huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, củng 
cố niềm tin, lý tưởng, tâm huyết cống hiến 
vì mục tiêu lớn nhất là phục vụ lợi ích cho 
nhân dân. Đồng thời, đồng chí Trương 
Quốc Lâm cũng nhắc nhở các đoàn viên 
thanh niên phải chú ý an toàn sức khỏe, 
bởi vì không có sức khỏe thì chúng ta 
không thể nào có kích thích tư duy sáng 
tạo được.

Đại biểu Trần Quang Thắng, Viện Trưởng Viện Kinh tế và Quản lý 
Thành phố phát biểu tại hội nghị tiếp xúc.

Đại biểu HĐND Thành phố, Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm 
phát biểu kết luận tại buổi đối thoại với thanh niên Quận 11.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ý kiến, đối thoại với các đồng chí lãnh đạo tại hội nghị.

Mỹ Hạnh

2 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2022)
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CÔNG BỐ BIỂU TRƯNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN 11 LẦN THỨ XIII, 
NHIỆM KỲ 2022-2027 VÀ CA KHÚC TUỔI TRẺ QUẬN 11 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI

Tối 26/3, Ban Thường vụ Quận Đoàn 
11 đã long trọng tổ chức Chương 

trình Họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/03/1931 – 26/03/2022), và công bố 
biểu trưng chính thức, ca khúc tuổi trẻ 
Quận 11 chào mừng Đại hội đại biểu 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 11 lần 
thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến 
tham dự chương trình có các đồng chí: 
Mai Kim Tuyền, Phó Trưởng Ban Tuyên 
giáo - Đối ngoại Thành Đoàn; Trương 
Quốc Lâm, Bí thư Quận uỷ Quận 11; 
Nguyễn Trần Bình, Ủy viên Ban Thường 
vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND Quận. 
Phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt, Bí 
thư Quận ủy Trương Quốc Lâm đánh giá 
cao những đóng góp của tuổi trẻ quận 11 
trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các 
bạn trẻ đã phát huy tốt vai trò xung kích, 
tiên phong trong mặt trận chống dịch, 
tích cực hỗ trợ người dân trong công tác 
khai báo y tế đăng ký tiêm chủng, tham 
gia các đội hình tình nguyện đi chợ giúp 
dân, hỗ trợ vận chuyển oxy cho bệnh 
nhân chuyển nặng, hỗ trợ nhiều đơn vị 
phát nhu yếu phẩm, trợ giúp an sinh xã 
hội cho người dân, vận động mạnh 
thường quân trao tặng phương tiện học 
tập và học bổng bảo trợ cho các em học 
sinh mồ côi cha mẹ do Covid-19, các em 
có hoàn cảnh khó khăn… Đồng chí 
Trương Quốc Lâm mong muốn thời gian 
tới, với sức trẻ của mình các bạn sẽ tiếp 
tục hành trình dấn thân và cống hiến vì 

cộng đồng, tích cực chuẩn bị tốt cho Đại 
hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Quận 11 trong thời gian tới.
Thay mặt các bạn trẻ quận nhà, Phó Bí thư 
Quận đoàn 11 Đặng Hiếu cho biết sẽ tiếp 
tục phát huy vai trò là thủ lĩnh thanh niên 
trong các phong trào của địa phương, 
năng động, tích cực, sáng tạo, mạnh dạn 
đổi mới góp phần mang lại những thành 
tích mới xây dựng địa phương ngày càng 
phát triển. Đây cũng là giai đoạn chuẩn bị 
để thanh niên Quận 11 thực hiện nhiều 
công trình, phần việc thiết thực chào 
mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại 
hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Quận 11 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 
2027. 

Tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Quận 
Đoàn đã công bố biểu trưng chính thức và 
ca khúc tuổi trẻ Quận 11 chào mừng Đại 
hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Quận 11 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 
2027.
Dịp này, Ban Thường vụ Quận đoàn đã 
trao tặng 34 phần học bổng cho trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn do các mạnh thường 
quân và quỹ học bổng EMMAUS Group 
trao tặng; tuyên dương 16 “Chi đoàn Khu 
phố tiêu biểu Quận 11” năm 2022 và 18 
gương “Dân quân tự vệ trẻ giỏi, tiêu biểu 
Quận 11” năm 2022 và trao danh sách 
đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng.

Lãnh đạo quận tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Quận đoàn tại buổi họp mặt

Lãnh đạo quận tuyên dương gương dân quân tự vệ trẻ, giỏi, tiêu biểu Lãnh đạo quận tuyên dương các chi đoàn khu phố tiêu biểu 

Công bố biểu trưng chào mừng Đại hội Đại biểu 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 11, nhiệm kỳ 2022-2027

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Song Quân

3“ĐÂU CẦN THANH NIÊN CÓ - VIỆC GÌ KHÓ CÓ THANH NIÊN” - (Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh)



4 TUỔI TRẺ QUẬN 11 YÊU NƯỚC, NÂNG CAO Ý THỨC CÔNG DÂN TRAU DỒI LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG
RÈN ĐỨC, LUYỆN TÀI VÌ THÀNH PHỐ VĂN MINH HIỆN ĐẠI, THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Đoàn viên thanh niên Quận 11 tích cực hưởng ứng hoạt động gây quỹ 
chăm lo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận

CHUYÊN TRANG: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN 11 LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

Sáng 9/4, Quận đoàn 11 đã 
tổ chức giải chạy bộ 

Olympic Quận 11 gây quỹ 
chăm lo cho đoàn viên, thanh 
thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn Quận 11. 
Đến tham dự chương trình có 
các đồng chí: Quách Thị Liên 
Hai, Phó Trưởng phòng Tổng 
hợp - Hành chính, Ban Dân 
vận Thành ủy; Nguyễn Tăng 
Minh, Phó Bí thư Thường trực 
Quận ủy; Nguyễn Trần Bình, 
Ủy viên Ban Thường vụ Quận 
ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận; 
Nguyễn Thị Mai Trang, Ủy 
viên Ban Thường vụ Quận ủy, 
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; 
Nguyễn Minh Triết, Phó 

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; 
Lê Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam 
Quận.
Phát biểu tại buổi phát động, 
Phó Bí thư Quận đoàn Quận 11 
Đặng Hiếu cho biết, “Đây là 
hoạt động thiết thực chào 
mừng Đại hội Đại biểu Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh Quận 11 
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 
2027 tiến tới Đại hội Đại biểu 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. 
Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại 
hội Đại biểu toàn quốc Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 
XII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban 
Thường vụ Quận đoàn tổ chức 
giải chạy bộ Olympic Quận 11 

nhằm thực hiện công trình gây 
quỹ chăm lo đoàn viên, thanh 
thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn với chủ đề “Chạy để khỏe 
- Chạy để sẻ chia”. Toàn bộ số 
tiền quyên góp, ủng hộ sẽ được 
dùng để thực hiện các hoạt 
động chăm lo cho đoàn viên, 
thanh thiếu nhi có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn quận từ 
lúc gây quỹ cho đến khi tổ chức 
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh Quận 11 lần thứ 
XIII nhiệm kỳ 2022-2027 dự 
kiến sẽ tổ chức vào tháng 7 sắp 
tới. Đồng thời cũng là dịp để 
phát động các bạn đoàn viên, 
thanh niên và đông đảo nhân 
dân trên địa bàn tham gia tập 
luyện thể thao, nâng cao sức 
khỏe thể chất, khỏe để học tập, 
lao động, sản xuất… hưởng 
ứng chương trình “Mỗi thanh 
niên 10.000 bước chân mỗi 
ngày”, cuộc vận động “Toàn 
dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại” và 
“Khỏe để lập nghiệp và giữ 
nước”. Giải chạy bộ Olympic 
Quận 11 với tinh thần chạy để 
khỏe, chạy để sẻ chia còn là 
một sân chơi bổ ích cho các 
bạn đoàn viên, thanh niên, 
người dân trên địa bàn”.
Tại buổi lễ, Quận Đoàn đã tiếp 
nhận phần hỗ trợ chăm lo cho 
đoàn viên, thanh thiếu nhi có 

hoàn cảnh khó khăn đến từ các 
đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam – Ban Vận 
động “Vì người nghèo” Quận 
11 trao tặng 60.000.000 đồng; 
Công ty cổ phần Dịch vụ du 
l ịch  Phú Thọ t rao  tặng 
3.000.000 đồng và 600 vé 
tham quan công viên Văn hóa 
Đầm Sen; Công ty Điện lực 
Phú Thọ trao tặng 5.000.000 
đồng; Đoàn Thanh niên Bệnh 
viện Chợ Rẫy trao tặng 
3.000.000 đồng. Trong sáng 
cùng ngày, Ban Tổ chức đã 
tiếp nhận những quyên góp, 
hỗ trợ từ quý vị đại biểu, các 
đơn vị bạn, các cơ sở đoàn và 
các bạn đoàn viên thanh niên 
tham gia giải chạy. Tính đến 
thời gian kết thúc giải tổng số 
tiền quyên góp ghi nhận là: 
91.470.000 đồng và Quận 
Đoàn cũng sẽ tiếp tục tiếp 
nhận những phần quyên góp 
hỗ trợ đến thời điểm tổ chức 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh Quận 11 lần thứ 
XIII.
Kết thúc giải chạy, Ban Tổ 
chức đã trao huy chương cho 
các vận động viên hoàn thành 
đường chạy và trao giải cho 
các vận động viên có thành 
tích xuất sắc trong giải chạy ở 
cả 02 bảng nam và nữ. 

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh quyên góp 
ủng hộ Quỹ chăm lo đoàn viên, thanh thiếu niên khó khăn.

PTMH

GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2022)

Sau 02 ngày 10 và 11/3/2022, tại Sân 
bóng đá trường Tiểu học Lạc Long 

Quân, Quận đoàn 11 đã phối hợp Trung 
tâm Văn hóa Thể thao Quận 11 tổ chức 
giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 91 năm 
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), đồng thời 
kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống thể 
thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2022), 
với sự tham dự của các đồng chí: Đặng 
Hiếu, Phó Bí thư Quận Đoàn, Chủ tịch 
Hội LHTN Việt Nam Quận; Đỗ Thiên 
Chi, Phó Giám đốc TTVH - TT Quận và 
20 đội bóng đến từ các cơ sở Đoàn. 
Theo Phó Bí thư Quận đoàn Đặng Hiếu 
cho biết, “đây là hoạt động nằm trong 
chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên 
năm 2022 và chào mừng kỷ niệm 91 năm 
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), với khí 
thế sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ, các 
vận động viên tham dự giải bóng đá đều 
quyết tâm để tạo nên những trận cầu đỉnh 
cao và tinh thần thể thao cao thượng. 

Đồng thời giải bóng đá là một trong 
những hoạt động thể thao mang nhiều ý 
nghĩa, là dịp để đoàn viên, thanh niên giữa 
các đơn vị gặp gỡ, giao lưu tăng cường 
tình đoàn kết, tạo sân chơi thể thao lành 
mạnh”. Về kết quả giải đấu: Huy chương 

Vàng thuộc về Đoàn Bệnh viện Quận; 
Huy chương Bạc thuộc về Đoàn phường 
16; Huy chương Đồng gồm có Đoàn 
phường 5 và Chi Đoàn Quân sự Quận.

Các đồng chí lãnh đạo trao cúp cho đơn vị Đoàn Bệnh viện Quận 11 
đạt Huy chương vàng tại giải đấu

Lê Diệp Thành



Nhiều giải pháp nâng cao sức khỏe, vận động và thu hút người dân 
tham gia tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực

Chiều 24/3, Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao Quận 11 đã tổ chức Họp mặt kỷ 

niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành 
Thể dục Thể thao, Ngày Bác Hồ viết bài 
“Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào 
tập thể dục (27/3/1946-27/3/2022). 
Tham dự có đồng chí Trần Thị Bích 
Trâm, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND Quận 11.
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao Quận 11 Đỗ Thiên Chi cho biết, 
“Quận 11 đã cung cấp nhiều vận động 
viên thành tích cao thi đấu tại Quốc tế 
như Vận động viên Nguyễn Quốc Huân 
(Olympic Athen 2004 môn Taekwondo), 
Vận động viên Nguyễn Tiến Nhật  
(Olympic Luân Đôn 2016 môn Kiếm), 
Vận động viên Khổng Mỹ Phượng (Huy 
chương vàng trẻ Châu Á), Lạc Chí Đức 
(Huy chương vàng đồng đội Thế giới)… 
Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng là một 

trong những địa chỉ tin cậy được thành 
phố giới thiệu là địa điểm tổ chức nhiều 
giải đấu lớn của thành phố và toàn quốc 
như giải Judo tại Seagames lần thứ 22, 
môn Bóng Rổ 3 người tại Đại hội Thể 
thao Châu Á lần thứ 3 mà Việt Nam là 
nước đăng cai…”
Phát biểu chúc mừng buổi họp mặt, Phó 
Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Thị Bích 
Trâm đánh giá cao những đóng góp của 
tập thể cán bộ, viên chức, huấn luyện 
viên, vận động viên và những người đang 
công tác trong ngành TDTT quận nhà đã 
góp phần đưa phong trào thể dục thể thao 
của quận nhà ngày càng đi vào chiều sâu, 
thu hút đông đảo người dân tham gia tập 
luyện thể thao nâng cao sức khỏe, tăng 
cường thể lực. Từng cán bộ, viên chức, 
huấn luyện viên, vận động viên đã vượt 
qua những khó khăn, nỗ lực, cống hiến tài 
năng, trí tuệ của mình đem vinh quang, 

Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Thị 
Bích Trâm đề nghị thời gian tới, Trung 
tâm Văn hóa - Thể thao tiếp tục phối hợp 
với các ban ngành, đoàn thể, Ban Chỉ huy 
Quân sự quận, Công an quận, các cơ 
quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 
phường thông qua các ký kết liên tịch về 
hoạt động TDTT theo từng năm, từng giai 
đoạn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức 
của các cấp chính quyền và nhân dân về 
tập luyện thể dục thể thao; ngày càng 
nhiều giải pháp nâng cao sức khỏe, vận 
động và thu hút người dân tham gia tập 
luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp 
mà mình ưa thích để nâng cao sức khỏe, 
tăng cường thể lực, phục vụ tốt cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp 
tục huy động sức mạnh của toàn thể xã hội 
chăm lo phát triển sự nghiệp thể dục thể 
thao; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển 
đa dạng các loại hình tổ chức tập luyện thể 
dục thể thao ở cơ sở gắn với chỉ đạo thực 
hiện cuộc vận động phong trào "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại 
quận; song song đó quan tâm hơn nữa 
trong công tác tuyển chọn, cung cấp nhiều 
lực lượng VĐV triển vọng cho thành phố, 
quốc gia tham gia thi đấu các giải toàn 
quốc, quốc tế đặc biệt là vòng chung kết 
Đại hội TDTT thành phố, toàn quốc lần 
thứ IX năm 2022.  
Đại diện các Huấn luyện viên, Trọng tài, 
Vận động viên quận 11 bày tỏ sẽ tiếp tục 
nỗ lực, rèn luyện từng bước đóng góp 
nhiều hơn nữa cho bề dày thành tích thể 
thao của quận nhà, góp phần vào sự phát 
triển chung cho phong trào thể dục thể 
thao quận 11, thành phố và toàn quốc 
trong thời gian qua vì mục tiêu nâng cao 
tầm vóc và thể lực của người dân Việt 
Nam.

thành tích về cho quận nói riêng và Thành 
phố nói chung.

Lãnh đạo quận tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 11 
tại buổi họp mặt kỷ niệm

Song Quân

CHUYÊN TRANG: KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀNH THỂ THAO VIỆT NAM (27/3/1946 - 27/3/2022)

5ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO VÌ SỨC KHỎE NHÂN DÂN
VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC



6 KHỎE ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

CHUYÊN TRANG: KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀNH THỂ THAO VIỆT NAM (27/3/1946 - 27/3/2022)

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn Quận 11 năm 2022

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch 
UBND Quận 11 Nguyễn Trần Bình nhấn 
mạnh, “Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động 
“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 
Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Khỏe để lập 
nghiệp, khỏe để giữ nước” cho thế hệ trẻ 
của chúng ta, góp phần nâng cao sức 
khỏe để phục vụ, học tập và lao động, 
khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
Quận 11 đã phát động phong trào toàn 
dân rèn luyện thân thể theo gương bác 
Hồ vĩ đại. Thông qua đó nhằm tuyên 
truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý 
nghĩa, tác dụng của việc tập luyện thể 
dục thể thao trong việc nâng cao sức 
khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân 
dân, chất lượng nguồn nhân lực, xây 
dựng môi trường văn hóa và lối sống 

Sáng 27/3, UBND Quận 11 đã tổ chức 
khai mạc Lễ khai mạc Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân Quận 11 
năm 2022. Tham dự có các đồng chí: 
Nguyễn Trần Bình, Ủy viên Ban Thường 
vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 
11.

lành mạnh góp phần củng cố khối đại 
đoàn kết toàn dân”.
Sự kiện thu hút khoảng 1.200 người tham 
gia trên toàn địa bàn gồm nhiều lực lượng 
cán bộ, công chức viên chức và người lao 
động các cơ quan ban ngành đoàn thể và 
16 phường, cán bộ, chiến sĩ công an, quân 
sự... Lộ trình chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân Quận 11 gồm: Xuất phát từ nhà 
thi đấu TDTT Phú Thọ (cổng Lý Thường 
Kiệt) qua các tuyến đường Lý Thường 
Kiệt - 3 Tháng 2 - Lê Đại Hành -  Nguyễn 
Thị Nhỏ - Đường C chung cư AB Phú 
Thọ - Đường Lữ Gia - Đích đến tại nhà thi 
đấu TDTT Phú Thọ (vào cổng số 1 đường 
Lữ Gia). Hoàng Luân

Bế mạc Giải vô địch các câu lạc bộ Bóng ném toàn quốc năm 2022

Tham dự tại lễ bế mạc có các đồng chí: 
Nguyễn Nam Nhân, Trưởng Phòng Quản 
lý TDTT Sở VH&TT Thành phố, Trưởng 
Ban Tổ chức giải; Nguyễn Hùng Quân, 
Phó Chủ tịch LĐ Bóng ném Việt Nam, 

Tối 12/3, tại Nhà thi đấu Lãnh Binh 
Thăng, Liên đoàn Bóng ném Việt 

Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể 
thao TPHCM tổ chức lễ bế mạc Giải vô 
địch các câu lạc bộ Bóng ném toàn quốc 
năm 2022. Từ ngày 06/3 đến ngày 12/3, 
Giải vô địch các câu lạc bộ Bóng ném 
toàn quốc năm 2022 đã diễn ra sôi nổi với 
18 đội tham gia tranh tài quy tụ đông đảo 
vận động viên tham gia với nhiều đội nổi 
bật như: Hà Nội, Hà Giang, Bình Định, 
Yên Bái và chủ nhà Thành phố Hồ Chí 
Minh…

Giải vô địch các câu lạc bộ Bóng ném 
toàn quốc năm 2022 là giải đấu quan 
trọng trong năm của bộ môn bóng ném 
Việt Nam, nằm trong hệ thống thi đấu thể 
thao thành tích cao của quốc gia, được tổ 
chức nhằm kiểm tra, đánh giá thành tích 
tập luyện của các vận động viên trẻ trên 
toàn quốc. Đây cũng là dịp để các vận 
động viên được thi đấu, cọ xát, học hỏi 
kinh nghiệm, từ đó tích cực luyện tập 

Phó Ban Tổ chức giải; Đào Đức Kiên, 
Trưởng Bộ môn Bóng ném Tổng cục 
TDTT, Phó Ban Tổ chức giải; Cao Hoàng 
Khương, Quận ủy viên, Trưởng Phòng 
Văn hóa và Thông tin Quận 11; Nguyễn 
Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao Quận 11, Phó Ban Tổ chức 
giải.

nâng cao thành tích thi đấu. Thông qua 
giải đấu nhằm tuyển chọn những vận 
động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển 
của các tỉnh, thành phố và quốc gia.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải 
Nhất ở các nội dung nữ cho đội CLB 
Bóng ném Hà Nội; giải nhì thuộc về CLB 
Bóng ném Bình Định; đồng hạng Ba 
thuộc về CLB Bóng ném Nguyễn Tri 
Phương - TPHCM và CLB Bóng ném Hà 
Giang; ở nội dung nam, giải nhất thuộc về 
CLB Bóng ném Hà Nội; Giải nhì thuộc về 
CLB Bóng ném Quận 10 - TPHCM; đồng 
hạng Ba thuộc về CLB Bóng ném Nguyễn 
Tri Phương - TPHCM và CLB Bóng ném 
Yên Bái. 
Phó Ban Tổ chức giải, Giám đốc Trung 
tâm Văn hóa - Thể thao Quận 11 Nguyễn 
Thanh Nhàn cho biết thêm, “Giải vô địch 
các Câu lạc bộ bóng ném toàn quốc năm 
2022 lần này TPHCM đăng cai tổ chức 
giải đấu này nhằm chuyển tải thông điệp 
về chủ trương thực hiện mục tiêu kép của 
Chính phủ: Vừa đẩy mạnh phòng, chống 
dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã 
hội, là hoạt động thiết thực hưởng ứng 
tinh thần chủ động với cuộc sống trong 
trạng thái bình thường mới. Bắt đầu từ sau 
tết đến nay, nhiều đơn vị như Bệnh viện 
Quận 11, Trung tâm Y tế Quận 11, Quận 
Đoàn 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 
và nhiều đơn vị cơ sở đã phối hợp tổ chức 
các hội thao, đồng diễn dân vũ, giải bóng 
đá chào mừng các Ngày lễ kỷ niệm thành 
lập ngành… Kỷ niệm Ngày truyền thống 
của Ngành Thể thao Việt Nam 27/3, Ngày 
chày Olympic vì sức khỏe toàn dân trên 
địa bàn quận được tổ chức đúng 27/3 khởi 
động cho nhiều chuỗi hoạt động thể thao 
sôi nổi diễn ra trên địa bàn quận trong 
năm nay”.

Các đồng chí lãnh đạo trao cúp cho các đơn vị đạt thành tích cao tại giải đấu

Song Quân



7DÂN CƯỜNG THÌ QUỐC THỊNH, TÔI MONG ĐỒNG BÀO AI CŨNG GẮNG TẬP THỂ DỤC
TỰ TÔI NGÀY NÀO CŨNG TẬP (Chủ tịch Hồ Chí Minh)

CHUYÊN TRANG: KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀNH THỂ THAO VIỆT NAM (27/3/1946 - 27/3/2022)

Lễ ra mắt CLB Bóng bàn Quận 11 nhiệm kỳ 2022-2023

Vừa qua, Trung tâm Văn hóa – Thể 
thao quận đã tổ chức Lễ ra mắt câu 

lạc bộ Bóng bàn Quận 11 nhiệm kỳ 2022-
2023. Theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, 
Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
Quận 11 cho biết, “Nhằm thực hiện tốt 
chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực Thể 
dục thể thao, Ban giám đốc Trung tâm 
Văn hóa – Thể thao quận 11 đã định 
hướng về việc thành lập một số câu lạc 

1200 học sinh tranh tài tại Giải Vovinam Việt Võ Đạo Cúp Nestlé MILO 2022
gày 9/4, giải Vovinam Việt Võ Đạo NCúp Nestlé MILO lần thứ 5 chính 

thức khai mạc tại Nhà thi đấu Lãnh Binh 
Thăng (Quận 11, TP. Hồ Chí Minh), chào 
đón sự tranh tài của 1.200 vận động viên 
học sinh. Tham dự lễ khai mạc có Phó Bí 
thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng 
Minh, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 
Nguyễn Trần Bình. Giải do Sở Văn hóa 
và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và 
Đào tạo TPHCM, Liên đoàn Vovinam 
Việt Võ Đạo Thành phố, Trung tâm Văn 
hoá - Thể thao Quận 11 tổ chức, nhằm 
tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào 
“Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 
vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030; Chào 
mừng kỷ niệm 84 năm thành lập Môn 
phái Vovinam Việt Võ Đạo (1938 - 
2022); Chào mừng sự kiện môn Vovinam 
được đưa vào chương trình thi đấu chính 
thức tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 
(SEA Games) lần thứ 31 sẽ được tổ chức 
vào tháng 5/2022 do Việt Nam đăng cai.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Giám đốc 
Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận 11 
cho biết, “Giải Vovinam Việt Võ Đạo 
Cúp Nestlé MILO 2022 diễn ra từ ngày 
09/04 đến ngày 12/04 với sự tham gia 
của các vận động viên học sinh đến từ 
145 trường phổ thông thuộc 22 quận, 
huyện và TP. Thủ Đức cùng hai trường 
Năng khiếu Thể dục Thể thao tại TP. Hồ 
Chí Minh. Không chỉ là sự kiện thường 
niên của chương trình Năng Động Việt 
Nam, Giải Vovinam Việt Võ Đạo Cúp 
Nestlé MILO năm nay còn mang ý nghĩa 
tái khởi động phong trào thể thao trường 
học sau thời gian nhiều hoạt động bị gián 
đoạn do dịch Covid-19. Ảnh hưởng dịch 
Covid-19 trong vòng 2 năm trở lại đây 

khiến nhiều hoạt động thể dục thể thao bị 
ngưng nghỉ, đây là bước đầu khởi sắc cho 
hoạt động thể dục thể thao nói chung, 
trong đó có thể dục thể thao của quận nhà. 
Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Quận 11) 
vinh dự là nơi phối hợp tổ chức nhiều giải 
đấu thành phố, toàn quốc, việc khởi động 
tháng thể thao với nhiều hoạt động sôi nổi 
của các cấp khiến cho hoạt động của nhà 
thi đấu trở nên sôi nổi và nhộn nhịp hơn 
bao giờ hết. Hy vọng đây sẽ là tín hiệu vui 
để khởi động phong trào thể dục thể thao 
quận nhà ngày càng phát triển ổn định và 
bền vững”.
Trong buổi lễ khai mạc, các đồng chí lãnh 
đạo Quận ủy - UBND Quận cũng đã đến 
động viên các vận động viên và trao cờ 
lưu niệm để chúc các đội dự thi sẽ nỗ lực, 
phấn đấu và hoàn thành xuất sắc phần thi 
đấu của mình. Mong rằng các vận động 

Ban tổ chức cho biết, quy mô giải đấu cho 
thấy phong trào Vovinam học sinh trên 
địa bàn thành phố có sự phát triển mạnh 
mẽ. Qua đó, góp phần khích lệ tinh thần 
rèn luyện sức khỏe, khơi gợi tinh thần yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc Việt Nam trong 
học sinh phổ thông khi tham gia tập 
luyện, thi đấu môn Vovinam “Học võ Việt 
– Yêu nước Việt” nhằm phục vụ tốt cho 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Đồng thời, qua giải, thành phố sẽ tuyển 
chọn các vận động viên học sinh xuất sắc 
nhất nhằm chuẩn bị lực lượng tham gia thi 
đấu đạt nhiều thành tích cao và bảo vệ 
ngôi hạng Nhất toàn đoàn tại giải vô địch 
học sinh Vovinam toàn quốc năm 2022 tổ 
chức tại tỉnh Bến Tre.

viên Quận 11 sẽ gặt hái thêm những thành 
tích mới, đóng góp thêm vào bề dày thành 
tích thể dục thể thao của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo động viên vận động viên Quận 11 trước giải đấu

bộ thể thao quần chúng phù hợp với sở 
thích của người dân trên địa bàn trong 
năm 2022; trong đó có câu lạc bộ Bóng 
bàn, với mục đích là tập hợp những người 
yêu thích tập luyện môn Bóng bàn qua đó 
tạo một sân chơi lành mạnh, nâng cao sức 
khỏe cho người dân. Qua thời gian chuẩn 
bị, đến nay đã vận động và kết nạp được 
31 hội viên đăng ký tham gia sinh hoạt 
trong câu lạc bộ trong đó có 01 hội viên 

Sau công bố Quyết định thành lập câu lạc 
bộ Bóng bàn Quận 11 Nhiệm kỳ 2022-
2023 và chuẩn y danh sách Ban chủ 
nhiệm, ông Hà Quang Phát, Chủ nhiệm 
CLB Bóng bàn Quận 11 đã thông qua kế 
hoạch hoạt động của CLB trong năm 
2022 nhân dịp chuẩn bị tiến tới Đại hội 
Thể dục Thể thao Quận 11 lần thứ 9 sắp 
tới đây.

danh dự. Tất cả đều thống nhất qui chế và 
đề xuất Ban chủ nhiệm để điều hành hoạt 
động của câu lạc bộ”.
Phát biểu chúc mừng nhân dịp lễ ra mắt 
CLB Bóng bàn Quận 11, Phó Giám đốc 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 11 
Đỗ Thiên Chi mong muốn Ban chủ nhiệm 
CLB Bóng bàn Quận 11 sẽ tiếp tục phát 
triển thêm nhiều hội viên mới trong năm 
2022, đồng thời đẩy mạnh phong trào 
TDTT quần chúng trên địa bàn Quận, gắn 
với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện 
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ”, góp 
phần nâng cao thể lực tầm vóc của người 
dân, tạo nền tảng phát triển thành tích cao 
cho Quận và Thành phố. 

Lê Diệp Thành

Song Quân



CHUYÊN MỤC: CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2022)

Sôi nổi hội thi kéo co chào mừng Ngày truyền thống Dân quân tự vệ

Phó Ban Tổ chức giải, Phó Giám đốc 
Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận 11 Đỗ 
Thiên Chi cho biết, “tiếp tục hưởng ứng 
kế hoạch Cuộc vận động “Toàn dân rèn 
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 
giai đoạn 2021-2030, thiết thực chào 
mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập 
Dân quân tự vệ, việc tổ chức hội thao 
nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, 
rèn luyện thể lực cho các lực lượng quân 
nhân, dân quân, tự vệ qua đó phát triển 
phong trào TDTT quần chúng. Thông 
qua hội thi, Ban Tổ chức mong muốn tích 
cực tuyên truyền vận động trong toàn thể 
lực lượng vũ trang quận 11 ý thức tự giác 
với phương châm “mỗi người lựa chọn 
cho mình một môn thể thao hoặc một 
hình thức tập luyện để tăng cường sức 
khỏe” góp phần tạo sân chơi lành mạnh 
để các cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ có 
điều kiện giao lưu, đoàn kết, gắn bó trong 
công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao.

Sáng 23/3, Ban chỉ huy quân sự Quận 
11 đã phối hợp với Trung tâm Văn 

hóa Thể thao Quận 11 tổ chức “Hội thi 
kéo co” nhân kỷ niệm 91 năm Ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2022) đồng thời kỷ 
niệm 87 năm Ngày truyền thống Dân 
quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2022). 

Kết quả, Giải nhất thuộc về đơn vị Ban chỉ 
huy Quân sự Quận 11, Hạng II thuộc về 
đơn vị Phường 13, đồng hạng III thuộc về 
đơn vị Phường 5 và Phường 3. Đây là hoạt 
động phối hợp thường xuyên giữa lực 
lượng vũ trang quận 11 và Trung tâm Văn 
hóa Thể thao Quận 11 theo Kế hoạch liên 
tịch về “Đẩy mạnh các hoạt động TDTT 

trong lực lượng vũ trang quận” giai đoạn 
2021-2025. Hoạt động nhằm nêu cao tinh 
thần đoàn kết, gắn bó đoàn viên thanh 
niên giữa các đơn vị trong lực lượng vũ 
trang Quận 11. Đồng thời, ôn lại truyền 
thống lịch sử vẻ vang của lực lượng Dân 
quân và tạo phong trào thi đua sôi nổi 
trong Tháng thanh niên năm 2022. MH

CHUYÊN MỤC: CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG TNXP TPHCM (28/3/1976 - 28/3/2022)

Cựu TNXP Quận 11 
- Mãi mãi tự hào về tuổi trẻ xung phong !

Trong giai đoạn mới, lực lượng TNXP vẫn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hết 
lòng thương yêu đồng đội, đồng chí, đồng bào, sống lạc quan yêu đời, luôn vững tin 
vào sự lãnh đạo của Đảng, để chiến thắng kẻ thù trên mọi phương diện. Phát huy truyền 
thống cần cù học tập, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn sản xuất để trở thành 
những công dân tốt, cán bộ tốt phục vụ tốt, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đến nay, họ ở nhiều giai tầng khác nhau nhưng 
vẫn giàu lòng nhân ái, vẫn không nguôi nghĩ đến cộng đồng và đồng đội. 

Từ thực tiễn cuộc kháng chiến trường kỳ, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 
lược đất nước ta suốt ba thập kỷ trong thế kỷ XX, cùng với sức mạnh tổng hợp của 

toàn dân tộc, lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) nước ta đã đóng góp xứng 
đáng vào những chiến công vĩ đại, oanh liệt của dân tộc Việt Nam. Có thể nói, đây là 
lực lượng xung kích của các thế hệ thanh niên với phẩm chất cao đẹp, không ngại gian 
khổ sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; góp phần làm nên những chiến công 
rực rỡ mang tầm vóc thời đại; là một trong những trang sử chói ngời nhất về chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, về ý chí và tinh thần bất khuất, ngoan cường dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và Bác Hồ kính yêu. Lực lượng TNXP nước ta đã làm nên những bản anh hùng ca 
bất hủ, tuyệt đẹp trong thời đại Hồ Chí Minh.
Có thể tự hào khẳng định dù bất cứ nơi đâu, trong bất cứ mặt trận nào lực lượng TNXP 
cũng có mặt và tỏ rõ tính xung kích, ý chí bất khuất, kiên cường, chủ động, quyết tâm 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm tháng qua đi, những địa danh lịch ghi 
đậm chiến công của lực lượng TNXP cả nước như: Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn, cầu 
Hàm Rồng, Cổng Trời… mãi mãi là niềm tự hào, là sự cổ vũ lớn lao đối với thế hệ tuổi 
trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Trong giai đoạn khó khăn vừa qua, Cựu TNXP Quận 11 lại càng thể hiện rõ tình yêu 
thương cộng đồng và đồng đội. Dù mỗi người mỗi hoàn cảnh, cùng khó khăn về kinh tế 
như nhau, nhưng các chị em cựu TNXP Quận 11 lại cùng nhau gom góp, ai có ít góp ít, 
ai có nhiều thì góp nhiều, cùng với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân thế là giúp các 
chị em hội viên quận 11 nhận thêm chút ít gạo nghĩa tình, chi phí để trang trải cuộc sống 
đối với đồng đội khó khăn, thế là mọi người cứ cùng nhau mà chia sẻ gánh vác. Ở họ, 
cái bản chất của những cựu TNXP một thời cống hiến tuổi thanh xuân cho quê hương 
vẫn luôn nguyên vẹn… Hơn bao giờ hết cựu TNXP ngày càng vươn lên trong phát 
triển kinh tế, giáo dục con cái, ra sức góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, phòng 
chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội để xây dựng nên cuộc sống bình yên, 
hạnh phúc... Họ luôn tự hào vì màu áo xung phong!

18 THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ KHÔNG NGỪNG RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU VƯƠN LÊN
GÓP PHẦN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ CHẤT LƯỢNG SỐNG TỐT, VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, NGHĨA TÌNH

BBT
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CHUYÊN MỤC: LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (MÙNG 10 THÁNG 3 ÂM LỊCH)

LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2022 TẠI CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN

Sáng 10/4 (nhằm ngày Mùng 10 tháng 
3 năm Nhâm Dần),  Quận ủy – 

UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 
11 long trọng tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ 
Hùng Vương, dâng hương tưởng nhớ Tổ 
tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua 
Hùng, các bậc tiên liệt đã khai phá, dựng 
nên đất nước Việt Nam. Tham dự có các 
đồng chí: Phan Kiều Thanh Hương, Phó 
chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành 
phố Hồ Chí Minh; Trịnh Thị Thanh, Phó 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành 
phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Tăng Minh, 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; 
Nguyễn Trần Bình, Ủy viên Ban Thường 
vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 
11; Đào Thanh Long, Ủy viên Ban 
Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam Quận; Nguyễn Quốc 
Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
DVDL Phú Thọ; Hoàng Văn Bá, Giám 
đốc Công viên văn hoá Đầm Sen cùng 
các vị trong Ban Thường vụ Quận ủy; 
lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Quận ủy, 
Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc 
UBND Quận, các vị Ủy viên Ủy ban 
MTTQ Việt Nam quận, các vị chức sắc 
tôn giáo cùng đông đảo đồng bào các 
giới, các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp 
Nhân dân quận 11 cùng tham dự. 
Phát biểu khai mạc Lễ Giỗ Quốc Tổ 
Hùng Vương năm 2022, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam quận Đào Thanh Long 
bày tỏ: “Chúng ta thật sự phấn khởi, tự 
hào đã làm trọn lời căn dặn của Bác Hồ 
kính yêu: “Các Vua Hùng đã có công 
dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau 
giữ lấy nước”. “Giữ lấy nước” là bảo vệ 
toàn vẹn giang sơn, nòi giống; còn là 
phải ra sức xây dựng đất nước ngày càng 
“đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”; tiếp tục 
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt 
đẹp của dân tộc Việt Nam; tiếp thu có 
chọn lọc tinh hoa văn hóa của thế giới 
trong xu thế hội nhập, đồng thời chống 

Tự hào về cội nguồn thiêng liêng và đất 
nước ngàn năm Văn hiến, nhân dân quận 
11 nguyện sống xứng đáng với công ơn 
dựng nước của Tổ tiên, tiếp tục giữ gìn và 
vun bồi truyền thống yêu nước và các giá 
trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nêu cao ý 
thức tự lực, tự cường, tiếp tục công cuộc 
đổi mới, giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa, khai thác mọi nguồn  lực, cần kiệm 
trong sản xuất và tiêu dùng, hoàn thành sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
biến lý tưởng và mục tiêu cao cả của chủ 
nghĩa xã hội thành hiện thực trên đất nước 
các Vua Hùng hôm nay. Đồng chí Đào 
Thanh Long bày tỏ mong muốn và động 
viên nhân dân quận 11 tiếp tục tích cực 
thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm 

lại yếu tố lai căn, xa lạ với truyền thống 
dân tộc; là giữ lấy kho tàng tri thức, tâm 
hồn, đạo lý, tính cách của cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam. Đó là lòng yêu nước, 
tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, 
quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian 
khổ để xây dựng đất nước”. 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát 
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc” giai đoạn 2021 – 2026. 

Trong sáng cùng ngày, Bí thư Quận ủy 
Trương Quốc Lâm do có công tác đột 
xuất không thể cùng tham dự Lễ Giỗ 
Quốc tổ cũng đã đến thắp hương bàn Thờ 
Quốc tổ tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.
 Cũng trong dịp này, Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam – Hội Liên Hiệp 
Phụ nữ - Quận đoàn 11 và Ban giám đốc 
Công viên Văn hóa Đầm Sen đã tổ chức 
Hội thi gói, nấu bánh chưng và trang trí 
mâm bánh để dâng cúng lên bàn Thờ 
Quốc Tổ tại Quảng trường Vua Hùng - 
Công viên Văn hóa Đầm Sen. Thông qua 
hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn 
vừa tiếp tục lưu giữ và phát huy nét đẹp 
truyền thống của người Việt Nam luôn 
hướng về cội nguồn dân tộc và đồng thời 
cũng là dịp để nhân dân quận 11 tự tay 
làm ra những chiếc bánh dâng cúng lên 
bàn Thờ Quốc Tổ. Hội thi đã thu hút 18 
đội dự thi gồm 16 đội của 16 phường trên 
địa bàn và 2 đội của Công viên Văn hóa 
Đầm Sen với trên 500 thí sinh và cổ động 
viên của các đội dự thi. Kết quả chung 
cuộc, Giải nhất thuộc về đơn vị phường 5, 
giải nhì thuộc về đơn vị phường 12, giải 
ba thuộc về đơn vị phường 4. Ngoài ra, 
Ban Tổ chức còn trao 2 giải phụ gồm giải 
mâm bánh trang trí đẹp nhất cho đơn vị 
phường 14 và giải cổ động viên nhiệt tình 
nhất cho đơn vị phường 13.

Ngay sau nghi thức dâng hương Quốc Tổ 
Hùng Vương, Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Du lịch Phú Thọ, Công viên Văn hóa 
Đầm Sen và Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam đã tổ chức trao giải cho 
các đơn vị tham gia Hội thi gói, nấu và 
trang trí mâm bánh chưng dâng cúng bàn 
thờ Quốc Tổ của 18 đội thuộc 16 phường 
và Công viên văn hoá Đầm Sen.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải cao tại hội thi. 

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương bàn thờ Quốc tổ Hùng Vương.

Song Quân



20 “DÙ AI ĐI NGƯỢC VỀ XUÔI, NHỚ NGÀY GIỖ TỔ MÙNG 10 THÁNG 3" - (Ca dao Việt Nam)

CHUYÊN MỤC: LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (MÙNG 10 THÁNG 3 ÂM LỊCH)

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 long trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Sáng 8/4, Phòng Giáo dục 
và Đào tạo Quận 11 đã 

long trọng tổ chức Lễ Giỗ 
Quốc tổ Hùng Vương tại 
Trường Tiểu học Hưng Việt, 
Quận 11. Tham dự có các đồng 
chí: Trương Quốc Lâm, Bí thư 
Quận ủy; Nguyễn Tăng Minh, 
Phó Bí thư Thường trực Quận 
ủy; Nguyễn Trần Bình, Ủy 
viên Ban Thường vụ Quận ủy, 
Phó Chủ tịch UBND Quận 11.
Phát biểu ôn truyền thống, 
Trưởng phòng Giáo dục và 
Đào tạo Quận 11 Nguyễn 
Trọng Hiếu chia sẻ, “Đây cũng 
là hoạt động thường niên mà 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 
Quận 11 cố gắng duy trì nhiều 
năm nay. Thông qua hoạt động 
tổ chức lễ giỗ tổ, Phòng Giáo 
dục và Đào tạo Quận 11 mong 
muốn giáo dục truyền thống 
cho các em học sinh về những 

bậc tiền nhân đã có công dựng 
nước, mở mang bờ cõi và cũng 
là lời nhắc nhở đối với cán bộ, 
giáo viên, công chức, viên 
chức ngành giáo dục và đào tạo 
quận nhà tiếp tục noi gương 
các bậc tiền nhân đi trước, phát 
huy truyền thống hào hùng của 

dân tộc, tiếp tục đóng góp 
nhiều hơn nữa trong sự nghiệp 
trồng người”.
Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu 
cho biết thêm, “Trong tuần lễ 
đầu tiên của tháng 4, nhiều 
trường học trên địa bàn quận 
đã tổ chức Lễ giỗ Quốc tổ 

Bên cạnh các tiết mục văn 
nghệ ôn truyền thống, biễu 
diễn lân sư rồng của đoàn 
nghệ thuật Hằng Anh Đường, 
chúc văn tế lễ, các đơn vị đã 
dâng hương và các mâm lễ vật 
trong ngày giỗ Tổ truyền 
thống này. 

Hùng Vương nhằm giáo dục 
học sinh về cội nguồn dân tộc 
và truyền thống “Uống nước 
nhớ nguồn”. Bên cạnh đó, các 
trường cũng tổ chức nhiều 
hoạt động, hội thi, hội diễn… 
là dịp để giúp cho giáo viên và 
học sinh ôn lại truyền thống 
dựng nước và giữ nước hào 
hùng của cha ông ta. Qua đó, 
nhắc nhở bản thân mỗi người 
không ngừng ra sức rèn đức, 
luyện tài, góp sức lực nhỏ bé 
của mình cùng nhau xây dựng 
đất nước”.

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương bàn thờ Quốc tổ Hùng Vương.

Mỹ Hạnh

Giới thiệu “Bánh dân gian Việt - Hoa” - điểm nhấn độc đáo 
trong Ngày Giỗ tổ Hùng Vương tại Công viên Văn hóa Đầm Sen 

Sáng 10/4, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Quận 11 phối hợp 

với Công viên văn hóa Đầm 
Sen tổ chức Ngày hội “Bánh 
dân gian Việt – Hoa” với mong 
muốn giới thiệu những món 
bánh dân tộc và cùng ôn lại 
những truyền thống của dân 
tộc Việt Nam nhân ngày Giỗ 
Tổ Hùng Vương. 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Quận 11 Đoàn Thị Thanh 
Thủy chia sẻ, “Thực hiện công 
tác phối hợp hoạt động với các 
đơn vị trên địa bàn, nhân dịp 
Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại 
Công viên Văn hóa Đầm Sen, 
Hội LHPN quận phối hợp với 
Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh 
niên gói và nấu bánh chưng để 
dâng lên quốc tổ và tổ chức hội 
thi trưng bày các món bánh 

truyền thống Hoa – Việt nhằm 
lan tỏa truyền thống tốt đẹp của 
người Việt Nam chúng ta nhớ 
ơn quốc tổ cũng như nét đẹp 
văn hóa mà các giới, các cấp 
hội phụ nữ cũng như người dân 
trên địa bàn quận cần tiếp tục 
lan tỏa trong thời gian tới. Mỗi 
một món bánh được trưng bày 
đều mang đậm nét văn hóa ẩm 
thực Việt - Hoa, các gian hàng 
của cơ sở hội được bài trí đẹp 
mắt thu hút sự chú ý và yêu 
thích của nhiều thực khách. 
Đồng thời, đây cũng là dịp để 
các chị em hội viên phụ nữ các 
cấp cơ sở giao lưu, chia sẻ kinh 
nghiệm của mình, thể hiện sự 
khéo léo trong việc làm ra 
những sản phẩm đẹp mắt, sạch 
sẽ, chất lượng, an toàn vệ sinh 
thực phẩm này.”

Chủ tịch Hội LHPN Phường 4, 
Quận 11 Huỳnh Thị Thanh 
Tâm bày tỏ, “đơn vị mình đã 
làm bánh dày với ý nghĩa đem 
đến các món bánh truyền thống 
và được lưu truyền, không mai 
một. Khi nhắc tới bánh truyền 
thống thì ai cũng nhớ tới bánh 
dân gian như bánh chưng, bánh 
dày, bánh còng, bánh cam để 
tôn vinh bánh truyền thống của 
mình”.
Chủ tịch Hội LHPN Phường 
14, quận 11 Trần Hồng Ngọc 
chia sẻ, “Bánh Bá trạng là bánh 
truyền thống của người Hoa, 
ngày xưa khi họ di dân và sinh 
sống chung với các dân tộc 
Việt Nam thì người Hoa đem 
bánh Bá trạng vào và họ dùng 
để cúng trong các ngày Tết 

Nguyên tiêu. Và trong quá 
trình giao thoa văn hóa thì 
người Việt mình thấy bánh 
này cũng ngon và cũng đem 
cúng trong các ngày lễ tết. 
Đây không chỉ mang ý nghĩa 
đoàn kết giữa các dân tộc với 
nhau mà bánh cũng có ý nghĩa 
như bánh chưng, bánh dày khi 
mình cúng lên các vua Hùng 
cũng có ý nghĩa tương tự như 
bánh chưng, bánh dày”.
Kết quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Phường 16 đạt giải nhất, giải 
nhì thuộc về Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Phường 12, giải 3 
thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Phường 6 và giải khuyến 
khích thuộc về Hội Liên hiệp 
Phụ nữ các phường 1,5,7,10 
và Liên quân 3 chợ.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải cho các đơn vị đạt giải cao tại hội thi.Ban giám khảo chấm điểm các gian hàng ẩm thực của các đơn vị.

PTMH
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Tiếp tục đổi mới hoạt động Hội Chữ thập đỏ Quận 
theo phương châm “Hướng về cơ sở, vì cơ sở, cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn”

Phát biểu với đại hội, Phó Chủ tịch Hội 
CTĐ Thành phố Đặng Thị Minh Hiếu 
ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Hội 
CTĐ Quận 11 và nhiệt liệt biểu dương 
những cán bộ Hội, hội viên đã đồng 
hành, tích cực tạo nên thành tích của 
phong trào Hội trong suốt nhiệm kỳ qua. 
Đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo và 
hoạt động của Hội CTĐ Việt Nam, góp 
phần nâng cao nhận thức, ý thức trách 
nhiệm, sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc của 
người dân và các tổ chức về hoạt động 
nhân đạo. Qua đó vận động, lôi cuốn các 
tầng lớp nhân dân, các tổ chức tham gia 
hoạt động nhân đạo với các hình thức và 
khả năng phù hợp. 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư 
Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng 
Minh biểu dương tinh thần trách nhiệm 

áng 25/3, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) SQuận 11 tổ chức Đại hội đại biểu Hội 
CTĐ Quận 11 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 
- 2026. Đến dự có các đồng chí: Đặng Thị 
Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Hội CTĐ 
Thành phố; Trương Quốc Lâm, Bí thư 
Quận ủy; Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư 
Thường trực Quận ủy Quận 11; Nguyễn 
Trần Bình, Phó Chủ tịch UBND Quận 
11. Trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy vai 
trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, Hội 
Chữ thập đỏ Quận 11 đã tích cực, chủ 
động thực hiện có hiệu quả hoạt động 
Hội và phong trào Chữ thập đỏ, tổ chức 
thực hiện thành công các mục tiêu, 
nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 
VIII của Hội đề ra. Phương thức hoạt 
động của Hội các cấp có nhiều đổi mới, 
sát cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận 
động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên 
chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân 
tham gia các hoạt động nhân đạo như 
hiến máu tình nguyện, cứu trợ đồng bào 
bị thiên tai, bão lũ, tham gia giảm 
nghèo,chương trình khám chữa bệnh 
nhân đạo “Bữa cơm người già”,.. là 
những hoạt động rất thiết thực có tính 
nhân văn sâu sắc đã để lại hình ảnh đẹp 
trong lòng người dân Quận 11. 

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CTĐ Quận 11 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

của các cấp ủy Đảng và Ban Chấp hành 
Hội Chữ thập đỏ quận đã lãnh đạo tổ chức 
thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập 
đỏ cơ sở, góp phần tích cực trong việc tổ 
chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ 
quận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Đánh giá cao những thành tích và kết quả 
mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã 
góp phần quan trọng vào thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần 
XII; đồng thời đó cũng chính là tiền đề, là 
động lực to lớn để Hội tiếp tục phát triển 
hơn trong những năm tới.
Đồng chí Nguyễn Tăng Minh đề nghị Ban 
chấp hành nhiệm kỳ mới cần tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả 7 hoạt động được quy 
định trong Luật hoạt động chữ thập đỏ, 
đặc biệt chú trọng Chương trình hành 
động số 24-CTr/QU về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò hoạt 
động các tổ chức Hội - đoàn thể ở địa bàn 
dân cư để xây dựng tổ chức Hội vững 
chắc và từ nền móng này sẽ là bệ phóng 
giúp Hội phát triển bền vững. Hội cần đẩy 
mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận 
động, làm tốt công tác dân vận, đặt trọng 
tâm vào công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm 
trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên 
gương mẫu trong đi đầu trong các phong 
trào thi đua yêu nước để khẳng định vị trí, 
vai trò, tầm quan trọng của công tác xã hội 
nhân đạo. Qua đó, vận động, thu hút ngày 
càng nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo 
tâm tham gia hoạt động nhân đạo với hình 
thức đa dạng, khả năng phù hợp. Hội cần 
chủ động hơn nữa công tác tham mưu 
hoạt động Hội và phong trào Chữ thập đỏ 
ở địa phương cho các cấp ủy đảng, chính 
quyền, đặc biệt là công tác phối hợp với 
Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn 
thể với nhiều hình thức đa dạng trong hoạt 
động nhân đạo, bảo đảm sự đồng bộ, hiệu 
quả và có sự điều phối thống nhất cao. 
Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội từ 
quận đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác 
Hội trong tình hình mới, đồng thời góp 

phần tạo nguồn cán bộ cho các cấp, các 
ngành. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất 
đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, 
tâm huyết, có trái tim hồng, biết sẻ chia, 
cảm thông với những người có hoàn cảnh 
khó khăn, có năng lực vận động và tổ 
chức có hiệu quả các hoạt động nhân đạo. 
Quan tâm phát triển hội viên, nhất là lực 
lượng tình nguyện viên, cộng tác viên 
Chữ thập đỏ, xây dựng lực lượng nòng cốt 
trong hoạt động nhân đạo ở cộng đồng. 
Tiếp tục đổi mới hoạt động Hội theo 
phương châm “ Hướng về cơ sở, vì cơ sở, 
cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn ” gắn bó với 
người dân, nắm chắc đối tượng khó khăn 
để vận động trợ giúp trực tiếp, thiết thực, 
đúng đối tượng theo đúng tinh thần của 
cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân 
gắn với một địa chỉ nhân đạo". Huy động 
được sự tham gia của các ngành, các tổ 
chức đoàn thể nhân dân, các doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân 
hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, 
từng bước tạo ra phong trào tương thân, 
tương ái rộng lớn: toàn dân chăm lo giúp 
đỡ những người khó khăn vươn lên trong 
cuộc sống theo hướng cụ thể, thiết thực.
Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương 25 
đại biểu vào Ban Chấp hành Hội CTĐ 
Quận 11 nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại phiên 
họp đầu tiên của Ban Chấp hành đã biểu 
quyết bầu đồng chí Phan Thanh Đoàn tái 
đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội CTĐ Quận 
11 nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội cũng đã 
hiệp thương các đại biểu chính thức và đại 
biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu 
Hội CTĐ Thành phố lần thứ VII, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027. Ngoài ra, đồng chí 
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường 
trực Quận ủy Quận 11 cũng đã được Đại 
hội suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội 
CTĐ Quận 11 nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Dịp này, Hội chữ thập đỏ Quận 11 đã trao 
Bằng khen của Thành phố, Giấy khen của 
UBND Quận cho các tập thể và cá nhân 
tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác 
hội nhiệm kỳ 2021- 2026. Song Quân
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Sôi nổi vòng chung kết 

Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố giỏi” Quận 11 năm 2022

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận  Đào 
Thanh Long nhận định, “Hội thi là dịp để Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ phường, Ban 
công tác Mặt trận khu phố nghiên cứu kỹ hơn 
về Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về nội dung các 
phong trào, các cuộc vận động lớn hiện đang 
được triển khai thực hiện ở khu dân cư và đặc 
biệt là những quy định của Đảng trong công 
tác giám sát, phản biện xã hội, Nâng cao chất 
lượng và hiệu quả việc thực hiện Quyết định 
số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị về 
công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây 
dựng Đảng, chính quyền và Nghị quyết liên 
tịch số 403 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi 
tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội 
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
cấp, lựa chọn các nội dung, vấn đề giám sát, 
phản biện xã hội phù hợp với nhiệm vụ, điều 
kiện và năng lực của quận, phường. Triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 13, ngày 20 tháng 8 năm 
2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh 
đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và 
Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và 
hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”, trong 
đó, chú trọng giám sát việc thực hiện các chủ 
trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; 
giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao 
tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 
trong quá trình giải quyết công việc cho tổ 
chức, cá nhân của cơ quan hành chính nhà 
nước trên địa bàn Quận cũng như nội dung các 
phong trào các cuộc vận động lớn hiện đang 
được triển khai thực hiện tại địa bàn dân cư. 
Đây là những nội dung rất cần được tuyên 

Sáng 1/4, Vòng chung kết xếp hạng Hội thi 
“Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 

giỏi” Quận 11 năm 2022 đã diễn ra tại Trung 
tâm Văn hóa Thể thao Quận 11. Tham dự có 
các đồng chí: Phạm Thụy Vy, Phó Trưởng Ban 
Tổ chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Thành phố; Trần Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban 
Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Thành phố; Đào Thanh Long, Ủy 
viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam quận.

truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân 
dân, qua đó phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân trong tham gia góp ý 
xây dựng đảng, xây dựng chính 
quyền các cấp, thực sự là chính 
quyền của dân, do dân và vì dân 
cũng như nâng cao ý thức người dân 
trong tham gia các phong trào, các 
cuộc vận động ở địa phương”.
Báo cáo tóm tắt kết quả vòng loại 
hội thi, Phó chủ tịch Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lâm 
Viên Đức đánh giá “Thực hiện kế 
hoạch số 139/KH-MTTQ-BTT 
ngày 21/02/2022 của Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 
về tổ chức hội thi “Trưởng ban công 
tác mặt trận khu phố giỏi” năm 
2022, kết quả qua hai ngày 24 và 
25/3/2022 với phần dự thi sôi nổi 
của 16 phường ở 04 bảng ở vòng 
loại, Ban tổ chức đã chọn ra 4 đội 
xuất sắc nhất tham dự vòng chung 
kết xếp hạng 01/4/2022 này. Hội thi 
đã thu hút hơn 80 thí sinh dự thi ở 
nội dung trắc nghiệm và xử lý tình 
huống, riêng phần thi tiểu phẩm 
tuyên truyền đã có trên 112 diễn 

viên quần chúng không chuyên tham gia 
và trên 500 lượt cổ động viên của các 
phường”. 
Ở vòng thi chung kết xếp hạng, các đơn vị 
dự thi với 04 nội dung gồm: Tự giới thiệu; 
Trả lời câu hỏi trắc nghiệm; Trả lời câu 
hỏi xử lý tình huống và biểu diễn tiểu 
phẩm tuyên truyền. Nhận xét phần dự thi 
của các đơn vị cũng như bộ đề thi chung 
của hội thi, ông Trần Hữu Nghĩa, Phó 
Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ 
Chí Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị, 
biên soạn nội dung các bộ đề thi ở từng 
nội dung có sự liên quan chặt chẽ, thiết 
thực và là những tình huống thường 
xuyên xảy ra tại địa bàn dân cư. Đồng 
thời, đồng chí Trần Hữu Nghĩa đánh giá 
cao phần thi tiểu phẩm tuyên truyền của 
các đơn vị với phần dự thi chính là thành 
viên của Ban công tác Mặt trận khu phố.
Kết quả hội thi đã trao giải nhất cho đơn vị 
phường 16, giải nhì đơn vị phường 04, 
đồng giải ba đơn vị phường 02 và phường 
03; giải khuyến khích thuộc về các đơn vị 
phường 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15.
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Trao giải cho các đơn vị đạt thành tích cao tại hội thi

Tiết mục dự thi tiểu phẩm tuyên truyền của đơn vị Phường 16,
giải nhất hội thi

Phần thi tự giới thiệu của đơn vị Phường 16,
giải nhất hội thi

Song Quân

“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” 
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Phát hiện nhiều hạt nhân phong trào văn hóa văn nghệ 
qua Liên hoan nhóm nhạc Acoustics Quận 11 lần thứ I năm 2022
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Phát biểu khai mạc liên hoan, Trưởng 
Ban Tổ chức, Giám đốc Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao Quận 11 Nguyễn Thanh 
Nhàn cho biết, “Chương trình liên hoan 
góp phần tạo điều kiện phát triển phong 
trào văn hóa nghệ thuật của các câu lạc 
bộ, đội, nhóm, trong giới trẻ và đáp ứng 
nhu cầu sinh hoạt, giải trí để góp phần 
duy trì và phát huy thế mạnh về nhóm 
nhạc Acoustic của giới trẻ hiện nay trên 
địa bàn quận 11 nói riêng và TPHCM nói 
chung. Đồng thời, thông qua liên hoan là 
dịp để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, 
góp phần giáo dục, định hướng cho thế 
hệ trẻ về hoạt động văn hóa nghệ thuật 
hiện đại trong môi trường phát triển và 

Trong 2 đêm 07-08/4, Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt Nam Quận phối 

hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
Quận 11 đã tổ chức Liên hoan nhóm nhạc 
Acoustic Quận 11 lần thứ I năm 2022 với 
chủ đề "Sức trẻ Quận 11 trong thời kỳ hội 
nhập, đổi mới" với sự tham gia của các 
nhóm nhạc đại diện cho 16 phường trên 
địa bàn Quận 11.

hội nhập quốc tế. Liên hoan là cuộc so tài, 
cơ hội cho các bạn trẻ thể hiện niềm đam 
mê của mình với âm nhạc, thể hiện tài 
năng và bản lĩnh của mình, từng thành 
viên trong nhóm nhạc thể hiện khả năng 
sử dụng nhạc cụ, biểu diễn những tiết mục 
đặc sắc để mang lại không khí sôi nổi, 
đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đồng 
thời, thông qua liên hoan giúp cho các 
đơn vị tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng 
được những hạt nhân của phong trào văn 
hóa văn nghệ địa phương”. 
Việc tổ chức liên hoan nhằm thực hiện kế 
hoạch liên tịch phối hợp hoạt động giữa 
đơn vị Quận Đoàn 11 và Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao Quận 11, chương trình liên 
hoan là một trong các chuỗi hoạt động 
thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 11 lần 
thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kỷ niệm 
91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); Kỷ 
niệm 76 năm ngày thể thao Việt Nam 
(27/3/1946 - 27/3/2022); Kỷ niệm 47 năm 
ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 

Kết quả, Hạng nhất thuộc về đơn vị 
Phường 12; đồng hạng nhì thuộc về các 
đơn vị Phường 13 và Phường 15; đồng 
hạng ba thuộc về các đơn vị Phường 9, 
Phường 11 và Phường 14. Ngoài ra, Ban 
tổ chức cũng trao giải khuyến khích cho 
các đơn vị Phường 2, Phường 4, Phường 
7, Phường 10 và Phường 16. 

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 
30/4/2022).
Theo đánh giá từ hội đồng giám khảo, 
Nhạc sĩ Nguyễn Thái Hiệp, Trưởng 
phòng Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa 
Thanh niên Thành phố cho biết, “Liên 
hoan đã khép lại với phần dự thi khá sôi 
nổi của 16 nhóm nhạc của 16 phường trên 
địa bàn. Từng đội dự thi đã mang đến 
những màu sắc khác nhau với nhiều cảm 
xúc mộc mạc, đáng yêu của các thí sinh. 
Mong rằng tuổi trẻ quận 11 sẽ tiếp tục 
phát huy sức trẻ, niềm đam mê âm nhạc 
của mình để mang lại những thành tích 
mới cho phong trào văn hóa văn nghệ của 
quận nhà và TPHCM”. 

Trao giải cho các tiết mục đạt thành tích tốt tại liên hoan.

Một tiết mục dự thi của đơn vị Phường 12, 
giải nhất liên hoan.

Một tiết mục dự thi của đơn vị Phường 15, 
giải nhì liên hoan.

Song Quân

NĂM 2022, QUẬN 11 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ, 
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Doanh nghiệp Quận 11 tăng cường kết nối giao thương, 
tích cực ứng dụng khoa học công nghệ 

mở rộng năng lực sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế

Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Thị 
Bích Trâm đánh giá cao nỗ lực của cộng 
đồng doanh nghiệp Quận 11 trong những 
năm vừa qua đã chung tay góp sức cùng 
Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quận 
11 vượt qua khó khăn, phát huy truyền 
thống đoàn kết, tương thân tương ái 

Năm 2021 là một năm đầy biến động và 
thách thức đối với sự phát triển của cả 
nước nói chung và của Quận 11 nói 
riêng, hội nghị đã cùng theo dõi video 
clip báo cáo tình hình phát triển kinh tế – 
văn hóa – xã hội trên địa bàn Quận 11 
năm 2021. Có thể thấy, với tinh thần 
quyết tâm, sự nỗ lực của cả hệ thống 
chính trị; sự linh hoạt, chủ động của cộng 
đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng góp 
sức của nhân dân trên địa bàn đã giúp 
Quận 11 đạt được các chỉ tiêu về ngân 
sách, kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo 
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 
bệnh Covid-19.

ừa qua, Quận 11 đã tổ chức Họp mặt VDoanh nghiệp nghiệp nhằm gặp gỡ, 
khen thưởng và chúc Tết các doanh 
nghiệp tiêu biểu trên địa bàn Quận nhân 
dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Tham dự có 
các đồng chí: Trương Quốc Lâm, Bí thư 
Quận ủy; 3 đồng chí Phó chủ tịch UBND 
Quận 11 là Nguyễn Trần Bình, Trần 
Thúc Chương, Trần Thị Bích Trâm.

chăm lo an sinh xã hội, chủ động và thích 
ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh 
trong kinh doanh sản xuất, tích cực chăm 
lo người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 
“Trong năm 2022 dự báo tình hình vẫn 
còn nhiều rất khó khăn, thách thức. Do đó, 
chúng ta cần tiếp tục theo dõi sát, nắm 
chắc tình hình diễn biến của dịch bệnh 
Covid-19, có biện pháp linh hoạt đối với 
từng 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 nhằm thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 

Giám đốc công ty TNHH Cơ khí Tân 
Hiệp Lực Đặng Phong cho biết, “với trách 
nhiệm của một doanh nghiệp khoa học 
công nghệ, công ty luôn mong muốn đồng 
hành cùng quận trong vai trò cầu nối gắn 
kết mời gọi các nhà khoa học cùng tham 
gia với quận để hỗ trợ, tư vấn phát triển 
hoạt động khoa học công nghệ trên địa 
bàn, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp để đổi 
mới trang thiết bị, ứng dụng công nghệ 
mở rộng năng lực sản xuất, phục hồi và 
phát triển kinh tế.

2022 với chủ đề “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”, 
đồng chí Trần Thị Bích Trâm nhấn mạnh.

Dịp này, Quận đã trao giấy khen cho 47 
tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu có nhiều 
đóng góp tích cực trong các hoạt động của 
địa phương năm 2021. Các đồng chí lãnh 
đạo cũng đã gửi hoa và lì xì may mắn đến 
tất cả các doanh nghiệp quận nhà để chúc 
mừng năm mới và gởi gắm những lời 
chúc tốt đẹp đến cộng đồng doanh nghiệp, 
đội ngũ doanh nhân sức khoẻ, an khang, 
thịnh vượng và thành đạt; tiếp tục đoàn 
kết, phát triển và đóng góp ngày càng 
nhiều vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 
Quận nhà.

Lãnh đạo Quận tin tưởng rằng cộng đồng 
doanh nghiệp Quận 11 sẽ tiếp tục kế thừa 
những thành tựu đã đạt được trong thời 
gian qua và tiếp tục phát huy truyền thống 
đoàn kết, đồng lòng quyết tâm cùng Đảng 
bộ, Chính quyền và nhân dân Quận 11 
vượt qua khó khăn, quyết liệt trong công 
tác chỉ đạo, hành động, tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 
mới để phấn đấu hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2022, góp phần chung sức 
xây dựng Quận 11 ngày càng giàu đẹp, 
văn minh, nghĩa tình.
Chủ tịch Hội doanh nghiệp Quận 11 Hàng 
Vay Chi gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tạo 
điều kiện của lãnh đạo Quận 11 để Hội 
doanh nghiệp hoạt động thuận lợi trong 
thời gian vừa qua đồng thời bày tỏ mong 
muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, 
thông qua phòng kinh tế quận làm cầu nối 
để thu hút nhà đầu tư, phát triển khởi 
nghiệp cho các doanh nghiệp trẻ khởi 
nghiệp trên địa bàn nhằm thúc đẩy hoạt 
động sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh 
tế sau dịch.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa và lì xì các doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa và lì xì các doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới.

Lãnh đạo quận trao giấy khen cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực trong năm 2021

Mỹ Hạnh
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Lễ đón nhận bác sĩ trẻ tăng cường về 16 trạm y tế cơ sở 

ừa qua, Sở Y tế TP.HCM phối với Vcác quận, huyện, TP. Thủ Đức tổ 
chức lễ đón 297 bác sĩ vừa tốt nghiệp các 
trường đại học y khoa trên địa bàn về 
tăng cường nhân lực cho các trạm y tế cơ 
sở năm 2022. Tại điểm cầu Quận 11 có sự 
tham dự của Trưởng Ban Tổ chức Thành 
ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Bí thư 
Quận ủy Trương Quốc Lâm; Phó Chủ 
tịch UBND Quận 11 Nguyễn Trần Bình.
Theo chương trình, các y bác sĩ mới ra 
trường sẽ thực hành 12 tháng tại trạm y tế 

dưới sự hướng dẫn chuyên môn, thực 
hành của các bác sĩ bệnh viện đa khoa 
hạng I của TP, 6 tháng còn lại sẽ về thực 
tập tại bệnh viện. Khi tham gia, các bác sĩ 
còn được TP hỗ trợ 100% chi phí thực 
hành và sinh hoạt phí (dự kiến   60 triệu 
đồng).
Tại điểm cầu Quận 11, Đại diện Bệnh 
viện Nhân dân 115 và Trung tâm Y tế 
Quận 11 đã ký kết bàn giao và đón nhận 
bác sĩ trẻ tăng cường về trạm y tế dưới sự 
chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo 

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM 
Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sáng 
kiến tăng cường y bác sĩ trẻ cho cơ sở. Sứ 
mệnh bảo vệ sức khỏe người dân là một sứ 
mệnh cao cả và việc cho bác sĩ trẻ thực tập 
tại y tế cơ sở là một sáng kiến rất quan 
trọng, mang tính bước ngoặt. Đồng chí 
Nguyễn Phước Lộc động viên 16 bác sĩ 
trẻ tăng cường cho 16 trạm y tế cơ sở tại 
Quận 11. Đây là chương trình thực hành 
giúp cho các bác sĩ trẻ có điều kiện cọ xát, 
củng cố năng lực xử trí ban đầu, thể hiện 
vai trò và trách nhiệm của một người thầy 
thuốc đối với cộng đồng. Đồng chí cũng 
gửi lời chúc các bác sĩ trẻ nhiệt huyết hoàn 
thành tốt 18 tháng thực hành để được cấp 
chứng chỉ hành nghề. Đồng thời, cùng với 
đội ngũ cán bộ y tế toàn ngành góp phần 
đắc lực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe 
nhân dân thành phố ngày càng tốt hơn.
Bí thư Quận ủy Quận 11 Trương Quốc 
Lâm bày tỏ sự vui mừng khi đón nhận đội 
ngũ y bác sĩ trẻ tăng cường cho y tế tuyến 
cơ sở tại quận nhà. Đồng chí cũng đề nghị 
UBND 16 phường, Trưởng các trạm y tế 
quan tâm tạo điều kiện cho các y bác sĩ trẻ 
về cơ sở thích nghi với môi trường, hoàn 
cảnh của địa phương, chăm lo đãi ngộ và 
tạo thuận lợi cho các bác sĩ trẻ yên tâm 
cống hiến, học tập và phát triển nghề 
nghiệp trong thời gian tại cơ sở. 

thành phố, Sở Y tế, UBND quận, đại diện 
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 
Thạch.

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến ký kết 
bàn giao lực lượng bác sĩ trẻ về các tuyến y tế cơ sở, tại điểm cầu quận 11.

SQ

HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN 5, 6, 11 TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY VÀ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

Sáng 26/3, Hội Doanh nghiệp Quận 5, 
Quận 6, Quận 11 phối hợp tổ chức 

Chương trình triển lãm, trưng bày và kết 
nối giao thương 3 Hội Doanh nghiệp, 
Lần thứ II năm 2022 với chủ đề “Quy tụ 
cùng phát triển”. Chương trình diễn ra từ 
8 giờ 30 đến 18 giờ tại Trung tâm thương 
mại Mega Market (đường Bình Phú, 
Phường 11, Quận 6).

Với điều kiện thuận lợi và tiềm năng phát 
triển của khu vực Chợ Lớn đi qua Quận 
5, 6, 11, cùng bề dày văn hóa và tiềm lực 
sản xuất thương mại trên địa bàn và sự đa 
dạng và giao thoa văn hóa Việt – Hoa 
trong buôn bán, ẩm thực, đời sống, góp 
phần tạo nên lợi thế phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội trên địa bàn. Bước vào 
giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế 
sau đại dịch, việc kết nối để tạo nên triển 
lãm và giao thương này là nỗ lực của Hội 
Doanh nghiệp các quận, nhằm tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp khu vực Chợ 
Lớn nói chung, mỗi địa phương nói riêng 
được giao lưu, quảng bá thương hiệu và 

Đến tham dự có các đồng chí: Phạm 
Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp Hội 
Doanh nghiệp TP; Lê Thị Thanh Thảo, 
Chủ tịch UBND Quận 6; Nguyễn Xuân 
Trung, Phó Chủ tịch UBND Quận 5; 
Nguyễn Trần Bình, Phó Chủ tịch UBND 
Quận 11; cùng đại diện lãnh đạo Hội 
Doanh nghiệp Quận 5, 6, 11 và 80 doanh 
nghiệp tham gia kết nối giao thương.

giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu 
hàng hóa, trao đổi kinh nghiệm giữa các 
doanh nghiệp.
Xuyên suốt chương trình là hoạt động 
quảng bá sản phẩm, dịch vụ và chương 
trình bán hàng của 80 doanh nghiệp nhằm 
giới thiệu sản phẩm mới uy tín, chất lượng 
đến người tiêu dùng. Với hơn 450 sản 
phẩm thuộc các mặt hàng như: thực 
phẩm, sản phẩm cơ khí, công nghiệp, gia 
dụng, nội thất, thời trang… được giới 
thiệu với nhiều hình thức ưu đãi khác 
nhau.
Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Nguyễn 

Trần Bình mong muốn thông qua việc tổ 
chức kết nối giao thương của hội doanh 
nghiệp 3 quận các doanh nghiệp sẽ cùng 
liên kết để tổ chức triển lãm, trưng bày sản 
phẩm, cùng tiêu thụ sản phẩm, mở rộng 
thị trường, nâng cao chất lượng và quy mô 
cung ứng hàng hóa, góp phần vượt khó 
trong tình hình khôi phục và phát triển 
kinh tế, xã hội trong năm 2022 này. Dịp 
này, hội nghị cũng đã giúp kết nối ngân 
hàng – doanh nghiệp với các gói tín dụng 
ưu đãi nhằm hỗ trợ, ghi nhận ý kiến và giải 
đáp thắc mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh các hoạt động về tín dụng.

Phó Chủ tịch UBND Quận Nguyễn Trần Bình tham quan các bàn giao thương
của doanh nghiệp Quận 11 tại Ngày hội kết nối.

SQ
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GIỚI THIỆU  NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2021/NĐ-CP

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Chính 
phủ ban hành Nghị định số 

130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, 
trợ giúp xã hội và trẻ em. Nghị định này 
quy định hành vi vi phạm hành chính, 
hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện 
pháp khắc phục hậu quả đối với từng 
hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền 
lập biên bản, thẩm quyền xử phạt và 
thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục 
hậu quả theo từng chức danh  đối với 
hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Các 
hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em không 
quy định tại Nghị định này thì áp dụng 
theo quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước 
có liên quan. Tại Điểm b Khoản 1 Điều 22 
Nghị định số 130/2021/NĐ-CP vi phạm 
quy định về cấm bạo lực với trẻ em, phạt 
tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi vi 
phạm sau đây: 
- Bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc 

Đồng thời áp dụng Biện pháp khắc phục 
hậu quả theo Khoản 2 Điều 22 Nghị định 
số 130/2021/NĐ-CP:

- Thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các 
hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ 
em sợ hãi, tổn hại về tinh thần.

- Cô lập, xua đuổi hoặc dùng các biện 
pháp trừng phạt để dạy trẻ em gây tổn hại 
về thể chất, tinh thần của trẻ em;

hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có 
môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các 
hình thức đối xử tồi tệ khác với trẻ em;

b) Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức 
khỏe trẻ em đối với hành vi vi phạm tại 
diểm d khoản 1 Điều này.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 
01 tháng 01 năm 2022. Nghị định số 
144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 
2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã 
hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em hết hiệu 
lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực 
thi hành.

- Gây tổn hại về tinh thần, xúc phạm nhân 
phẩm, danh dự, lăng mạ, chửi mắng, đe 
dọa, cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển 
của trẻ em;

a) Buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, 
chữa bệnh (nếu có) cho trẻ em đối với 
hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này.

Châu Tuyết Nhung

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 49 Luật 
Doanh nghiệp 2020 về quyền của thành 
viên công ty;
- Bổ sung quy định về các hoạt động thực 
hiện trước đối với dự án sử dụng vốn hỗ 
trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi 
tại Điều 33 Luật Đấu thầu 2013;
- Sửa đổi quy định về quyền sử dụng đất 
hợp pháp tại khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 
2014;

- Sửa đổi quy định về ủy thác thi hành án 

- Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 mục I 
của Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008;

Ngày 11/01/2022, Quốc hội thông 
qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Đầu tư 
công, Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, 
Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật 
Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc 
biệt và Luật Thi hành án dân sự.
Theo đó, Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, 
bổ sung một số nội dung nổi bật như sau:
- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản 
phẩm, dịch vụ an ninh mạng vào danh 
mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện theo Luật Đầu tư 2020;

Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/3/2022. Kể từ ngày Luật 
này có hiệu lực thi hành, các việc thi hành 
án dân sự chưa được thi hành hoặc chưa 
thi hành xong thì áp dụng quy định của 
Luật này; quyết định, hành vi của cơ quan 

và ủy thác xử lý tài sản tại Điều 55 Luật 
Thi hành án dân sự 2008;...

thi hành án dân sự, Chấp hành viên đã 
được thực hiện theo quy định của Luật 
Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 đã 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
Luật  số 64/2014/QH13,  Luật  số 
2 3 / 2 0 1 8 / Q H 1 4  v à  L u ậ t  s ố 
67/2020/QH14 có giá trị và tiếp tục được 
thực hiện.

GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 
LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ,

LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, 
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Châu Tuyết Nhung
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Chiều 24/2, UBND Quận 11 đã tổ 
chức lễ trao quyết định điều động, 

bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 
Quân sự phường. Tham dự có các đồng 
chí: Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, 
Chủ tịch UBND Quận 11; Trần Thúc 
Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận 
ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 11; Trần 
Thị Bích Trâm, Quận ủy viên, Phó Chủ 
tịch UBND Quận 11; Trần Văn Đảo, 
Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, 
Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự 
Quận.
Theo đó, đại diện Phòng Nội vụ Quận 11 
đã thông qua các quyết định về việc điều 
động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ 
huy Quân sự phường. Cụ thể, điều động 
và bổ nhiệm ông Lê Tấn Đạt, Phó Chỉ 
huy trưởng Quân sự Phường 15 giữ chức 
vụ Chỉ huy trưởng Quân sự Phường 13; 
điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ 
Anh Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự 
Phường 3 giữ chức vụ Chỉ huy trưởng 
Quân sự Phường 15; điều động ông 
Huỳnh Minh Tâm, Chỉ huy trưởng Quân 
sự Phường 7 giữ chức Chỉ huy trưởng 
Quân sự Phường 1; điều động ông 
Trương Đặng Toàn Thắng, Chỉ huy 
trưởng Quân sự Phường 6 giữ chức Chỉ 
huy trưởng Quân sự Phường 7; điều 
động ông Phạm Minh Trung, Chỉ huy 
trưởng Quân sự Phường 3 giữ chức Chỉ 
huy trưởng Quân sự Phường 10; điều 
động ông Nguyễn Thanh Tân, Chỉ huy 
trưởng Quân sự Phường 2 giữ chức Chỉ 
huy trưởng Quân sự Phường 16; điều 
động ông Trần Đăng Khoa, Chỉ huy 
trưởng Quân sự Phường 1 giữ chức Chỉ PTMH
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huy trưởng Quân sự Phường 6; điều động 
ông Đoàn Văn Học, Chỉ huy trưởng Quân 
sự Phường 16 giữ chức Chỉ huy trưởng 
Quân sự Phường 11; điều động ông 
Huỳnh Hữu Châu, Chỉ huy trưởng Quân 
sự Phường 14 giữ chức Chỉ huy trưởng 
Quân sự Phường 3; điều động ông 
Nguyễn Quốc Hùng, Chỉ huy trưởng 
Quân sự Phường 13 giữ chức Chỉ huy 
trưởng Quân sự Phường 2; ông Trần 
Thanh Tâm, Chỉ huy trưởng Quân sự 
Phường 10 giữ chức Chỉ huy trưởng Quân 
sự Phường 5.
Phát biểu tại lễ trao quyết định, Chủ tịch 
UBND Quận 11 Trần Phi Long nhấn 
mạnh, “công tác điều động, luân chuyển 
cán bộ là một trong những công tác then 
chốt nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán 
bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang 
tầm nhiệm vụ. Ban Thường vụ Quận ủy 
đánh giá cao nỗ lực của các đồng chí chỉ 

huy trưởng, chỉ huy phó Quân sự các 
phường trong thực hiện công việc trong 
thời gian qua, song song đó, với mục tiêu 
tạo điều kiện cho các đồng chí tiếp tục 
phát huy vai trò, vị trí công tác ở môi 
trường mới nhằm tạo bước đột phá trong 
công tác cán bộ với phương châm “lựa 
chọn đúng người, sắp xếp đúng công việc, 
bố trí đúng vị trí”. Việc luân chuyển cán 
bộ trước hết giúp bảo đảm nguyên tắc 
không để xảy ra xung đột lợi ích trong 
thực thi công vụ, có động lực mạnh mẽ 
hơn để từng đồng chí nỗ lực trong việc 
khẳng định mình trên cương vị và trong 
môi trường mới, tạo điều kiện để các đồng 
chí rèn luyện và trưởng thành, đồng thời 
hướng đến mục tiêu chiến lược bồi dưỡng 
cán bộ trong quy hoạch, nâng cao chất 
lượng cán bộ đồng đều giữa các địa 
phương.

Trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Phường 9

Theo đó Trưởng Ban Tổ chức Huỳnh 
Kim Tuấn đã thông qua Quyết định số 

Sáng 8/3, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức 
lễ trao quyết định cán bộ cho đồng 

chí Nguyễn Thị Huyền Trang. Tham dự 
có các đồng chí: Trương Quốc Lâm, Bí 
thư Quận ủy; Trần Phi Long, Phó Bí thư 
Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11.

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm đánh 

735 - QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận 
ủy ngày 03 tháng 3 năm 2022 về quyết 
định chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Huyền 
Trang, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn 
tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ 
và giữ chức Bí thư Đảng ủy Phường 9 
nhiệm kỳ 2020-2025. 

giá cao năng lực của đồng chí Nguyễn Thị 
Huyền Trang trong vai trò thủ lĩnh thanh 
niên đã làm tốt công tác lãnh đạo tuổi trẻ 
quận 11 tích cực, xung kích vì cộng đồng, 
quan tâm chăm lo an sinh xã hội cho nhân 
dân trên địa bàn. Đồng chí cũng bày tỏ sự 
tin tưởng với vai trò vị trí công tác mới, là 
cán bộ trẻ, đồng chí Nguyễn Thị Huyền 
Trang sẽ phát huy năng lực, năng động, 
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần 
hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Ban 
chấp hành Đảng ủy Phường 9 đã đề ra 
trong nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp vào 
thành tích chung của quận nhà trong thời 
gian tới.
Tân Bí thư Đảng ủy Phường 9 Nguyễn 
Thị Huyền Trang cảm ơn sự tin tưởng 
giao trọng trách của Ban Thường vụ Quận 
ủy tạo điều kiện cho đồng chí nhận nhiệm 
vụ mới. Trong cương vị mới, đồng chí thể 
hiện quyết tâm sẽ nỗ lực, phấn đấu để 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 
giao, đoàn kết nhất trí cùng tập thể Ban 
Thường vụ Đảng ủy Phường 9 để xây 
dựng địa phương ngày càng vững mạnh. 

Hoàng Luân

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa và trao quyết định chúc mừng 
Tân Bí thư Đảng ủy Phường 9 Nguyễn Thị Huyền Trang nhận nhiệm vụ mới

TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG

Các đồng chí lãnh đạo, các cấp ủy chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới
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Phường 16

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN

áng 7/4, Phường 16 đã tổ Schức Hội nghị tiếp xúc đối 
thoại giữa người đứng đầu cấp 
ủy, người đứng đầu chính 
quyền với nhân dân quý 
I/2022. Tham dự có:Lê Thị 
Thu Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam Quận 11; 
Trần Thụy Hồng Loan, Bí thư 
Đảng ủy Phường 16; Ngô Thị 
Hải Yến, Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy Phường 16; 
Phạm Hữu Phước, Chủ tịch 
UBND Phường 16.
Theo đồng chí Trưởng công an 
Phường Phạm Lê Tân, báo cáo 
đánh giá tình hình quý 1/2022 

trên địa bàn phường. Hội nghị 
đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng 
góp của nhân dân địa phương 
xoay quanh một số vấn đề như: 
các hộ dân nhập cư gây tiếng 
ồn làm ảnh hưởng đến các hộ 
dân trong khu vực, tình hình 
người lang thang ở một số địa 
bàn dân cư, quan tâm việc nhắc 
các hộ dân sửa chữa nhà có 
nguy cơ sụp đổ để đảm bảo an 
toàn trong mùa mưa sắp tới; 
Hệ thống camera sau thời gian 
vận hành xuống cấp, hư hỏng 
bị tê liệt…
Chủ tịch UBND Phường 16 

Phạm Hữu Phước trao đổi 
thông tin làm rõ thêm về một 
số nội dung phản ảnh của bà 
con trong khu vực, đồng thời 
cho biết thêm, trong quá trình 
chỉ đạo điều hành sẽ điều 
chỉnh, bổ sung sao cho phù hợp 
với tình hình của từng khu phố, 
tổ dân phố.
Bí thư Đảng ủy phường Trần 
Thụy Hồng Loan cho biết cấp 
ủy luôn muốn lắng nghe nhân 
dân để từ đó có những chỉ đạo, 
định hướng phù hợp với 
nguyện vọng của nhân dân địa 
phương. Thay mặt cấp ủy, 

chính quyền địa phương, đồng 
chí cảm ơn và trân trọng ghi 
nhận các ý kiến góp ý của 
nhân dân ở các khu phố, tổ dân 
phố. Đồng thời cho biết thêm, 
thời gian tới, Ban Thường vụ 
Đảng ủy sẽ tiếp tục tổ chức các 
hội nghị đối thoại với nhân 
dân nhằm mong muốn gắn kết 
hơn nữa với các lực lượng 
chính trị của khu phố, ban điều 
hành tổ dân phố, những lực 
lượng là cánh tay nối dài của 
chính quyền đến với nhân dân, 
vì mục tiêu lớn nhất là vì nhân 
dân phục vụ. PTMH

Ng à y  3 / 4 ,  H ộ i  C C B 
Phường 3 đã tổ chức Đại 

hội đại biểu lần thứ VIII, 
nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm 
kỳ qua, Hội Cựu chiến binh 
Phường 3 đã tích cực tuyên 
truyền, vận động cán bộ, hội 
viên phát huy truyền thống Bộ 
đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần tự 
lực, tự cường, giúp nhau làm 
kinh tế, nâng cao đời sống. Các 
hoạt động nghĩa tình đồng đội 
được quan tâm như: thăm hỏi, 
tặng quà gia đình hội viên ốm 
đau, hoạn nạn, có người thân 
qua đời, đặc biệt là việc tương 
thân tương trợ trong dịch 

Covid-19 vừa qua… Bên cạnh 
đó, Hội còn phối hợp với Đoàn 
thanh niên và các đoàn thể 
chính trị xã hội tham gia giáo 
dục truyền thống yêu nước cho 
thế hệ trẻ. Nhìn chung, trong 5 
năm qua, Hội CCB Phường 3 
luôn hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ; nhiều tập thể cá 
nhân được nhận Bằng khen 
của Hội CCB Thành phố, Giấy 
khen của Quận ủy, UBND 
Quận, Hội CCB quận và 
UBND phường… Đa số cán 
bộ, hội viên luôn phát huy tốt 
bản chất truyền thống “Bộ đội 
Cụ Hồ” trong mọi lĩnh vực 

hoạt động, thực hiện nhiệm vụ 
được cấp ủy, chính quyền đánh 
giá cao, nhân dân tin tưởng và 
quí mến.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 
lãnh đạo Hội CCB Quận và 
lãnh đạo Đảng ủy phường đã 
biểu dương những kết quả đạt 
được trong nhiệm kỳ qua;  đề 
nghị cán bộ, hội viên Hội CCB 
phường tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động, 
thường xuyên phát động các 
phong trào thi đua, tích cực 
phối hợp với các ban ngành 
đoàn thể củng cố, nâng cao 
chất lượng hoạt động của Chi 

hội, phát huy tiềm năng, trí tuệ 
các thế hệ CCB, đoàn kết giúp 
nhau giảm nghèo, làm kinh tế 
giỏi, nhân rộng điển hình, 
nâng cao đời sống hội viên, 
tích cực tham gia chương trình 
nông thôn mới, đô thị văn 
minh, bảo vệ môi trường... do 
lãnh đạo Quận hội và lãnh đạo 
địa phương phát động.
Đại hội đã bầu BCH khóa mới, 
trong đó đồng chí Nguyễn 
Quốc Quân được tín nhiệm tái 
đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội 
CCB Phường 3 và bầu đoàn 
đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Song Quân

NĂM 2022, QUẬN 11 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ, 
CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
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