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V

ừa qua, Hội nghị Ban
chấp hành Đảng bộ Quận
lần thứ chín khóa XII nhiệm kỳ
2020-2025 đã diễn ra tại Hội
trường Trung tâm Chính trị
Quận. Tham dự có ông
Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư
Thành ủy TPHCM. Chủ trì hội
nghị có: ông Trương Quốc
Lâm, Bí thư Quận ủy; ông
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí
thư Thường trực Quận ủy; ông
Trần Phi Long, Phó Bí thư
Quận ủy, Chủ tịch UBND
Quận 11.
Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí
thư Thành ủy TPHCM đánh
giá cao các kết quả đạt được
của Đảng bộ, chính quyền và
Nhân dân Quận 11 trong 6
tháng đầu năm 2022 cũng như
trong nữa nhiệm kỳ 20202025. Đánh giá cao công tác
chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo
đối với kỳ họp lần thứ chín
cũng như là việc xây dựng các
báo cáo đánh giá tình hình
kinh tế - văn hóa – xã hội 6
tháng đầu năm 2022, các báo
cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của
Đảng bộ Quận 11. Đồng chí
Nguyễn Hồ Hải đề nghị các
đại biểu tập trung thảo luận, đi
sâu phân tích những tồn tại hạn
chế của Quận 11 hiện nay, từ
đó đề ra các giải pháp nhằm
khắc phục các mặt còn tồn tại
hạn chế đó, xây dựng hệ thống
các nhiệm vụ Quận ủy Quận
11 cần thực hiện ngay trong 6
tháng cuối năm 2022 và trong
nửa nhiệm kỳ còn lại của Ban
chấp hành Đảng bộ Quận 11
lần thứ XII nhiệm kỳ 20202025. Theo đó, Phó Bí thư
Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ
Hải lưu ý một số nội dung
trọng tâm sau: Một là, tiếp tục
lãnh đạo thực hiện tốt công tác
phòng chống dịch trên địa bàn;
hai là, tiếp tục triển khai theo

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
dõi sát sao các chỉ tiêu, nhiệm hiệu vi phạm đối với tổ chức
vụ, các chương trình, đề án Đảng và Đảng viên gắn với
thực hiện Nghị quyết Đại hội trách nhiệm người đứng đầu,
Đảng bộ Quận gắn với chủ đề tích cực đấu tranh phòng,
năm 2022 là năm thứ 2 thực chống tham nhũng, lãng phí, là
hiện Nghị quyết Đại hội, các một trong những mối quan tâm
công trình đề án, nhất thiết hàng đầu của Trung ương và
phải được tăng tốc, đòi hỏi sự Thành phố hiện nay; bảy là,
nỗ lực phấn đấu gấp đôi, tạo ra tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực
sự thay đổi rõ rệt ngay trong hiện tốt công tác xây dựng
năm 2022 này; ba là, tiếp tục Đảng, công tác vận động Nhân
triển khai các giải pháp thực dân, công tác phát triển Đảng
hiện tốt chủ đề năm 2022 và nâng cao chất lượng sinh
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, hoạt chi bộ; tám là, tăng cường
kiểm soát hiệu quả dịch công tác dân vận, quan tâm các
COVID-19, tiếp tục nâng cao giải pháp xây dựng uy tín của
chất lượng xây dựng chính đảng, đánh giá cho được công
quyền đô thị, cải thiện môi tác dân vận của cơ sở để đề
trường đầu tư, đồng hành cùng xuất các giải pháp thực hiện
doanh nghiệp”; bốn là, quan hiệu quả, đặc biệt là công tác
tâm đến công tác quy hoạch, dân vận của chính quyền.
tập trung đào tạo, bồi dưỡng Phát biểu bế mạc hội nghị, ông
cán bộ đạt tiêu chuẩn chức Trương Quốc Lâm - Bí thư
danh theo quy định đồng thời Quận ủy lưu ý các cấp ủy
có kế hoạch tiếp cận chức danh Đảng, chính quyền các cấp
quy hoạch; năm là, cần quan khẩn trương thực hiện một số
tâm lãnh đạo phát huy vai trò nội dung trọng tâm trong thời
người đứng đầu, vai trò nêu gian tới. Trước mắt là cần tiếp
gương, gắn với học tập và làm tục triển khai thực hiện có hiệu
theo tư tưởng, đạo đức, phong quả các biện pháp phòng,
cách Hồ Chí Minh gắn với xây chống dịch bệnh Covid-19 và
dựng không gian văn hóa Hồ sốt xuất huyết; hoàn thành tiêm
Chí Minh; sáu là, quan tâm chủng vắc xin phòng Covid-19
kiểm tra, giám sát khi có dấu cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

tiêm phủ mũi 4 cho người từ
đủ 18 tuổi với tỷ lệ cao nhất.
Công tác phòng, chống dịch
cần được tiếp tục phát huy,
không được lơ là, mất cảnh
giác, cần chủ động triển khai,
dự báo các tình huống, sẵn
sàng các phương án ứng phó
phù hợp; chú trọng rà soát,
củng cố hệ thống phòng dịch,
đảm bảo về cơ sở vật chất,
trang thiết bị, nhân lực với các
tình huống diễn biến của dịch
bệnh. Không để dịch bệnh
xâm nhập, lây lan trên địa bàn
quận. Song song đó là tập
trung rà soát kỹ các khó khăn,
vướng mắc, quan tâm tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp và
các thành phần kinh tế trên địa
bàn quận; các địa phương, cơ
quan đơn vị cần phối hợp một
cách chặt chẽ, nhịp nhàng để
chung tay đồng hành với
doanh nghiệp. Chú trọng triển
khai thực hiện Đề án “Xây
dựng Quận 11 trở thành đô thị
thông minh giai đoạn 20202022, tầm nhìn đến năm
2025”, ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động cơ
quan nhà nước, phát triển
chính quyền số và đảm bảo an
toàn thông tin mạng; đổi mới
quy trình xử lý hồ sơ công
việc, nâng cao hơn nữa chất
lượng, hiệu quả và rút ngắn
thời gian giải quyết công việc
cho người dân và doanh
nghiệp. Đồng thời, tiếp tục giữ
vững ổn định an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa
bàn quận, duy trì nghiêm chế
độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ
chức lực lượng nắm chắc tình
hình, kịp thời xử lý các tình
huống xảy ra, không để tạo ra
các “điểm nóng, phức tạp” về
an ninh chính trị - trật tự an
toàn xã hội.
Mỹ Hạnh

Ông Trương Quốc Lâm - Bí thư Quận ủy Quận 11
phát biểu bế mạc hội nghị

“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

Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy,
thường xuyên đổi mới nội dung,
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
của các hội quần chúng

S

áng 29/7, Quận ủy Quận
11 đã tổ chức Hội nghị
tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ
thị số 17-CT/TW ngày 28
tháng 8 năm 2012 của Bộ
Chính trị về việc tiếp tục đổi
mới và tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với các hội quần
chúng. Tham dự hội nghị có:
ông Nguyễn Tăng Minh, Phó
Bí thư Thường trực Quận ủy;
bà Nguyễn Mai Trang, Ủy viên
Ban Thường vụ Quận ủy,
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
Quận 11.
Theo bà Nguyễn Thị Mai
Trang - Trưởng Ban Dân vận
Quận ủy cho biết, “Toàn quận
có 10 tổ chức hội quần chúng
với hơn 54.000 hội viên, trong
đó hội Khuyến học có 32.221
hội viên, hội người cao tuổi có
20.434 hội viên. Các tổ chức
hội hoạt động theo nguyên tắc
tự nguyện, tự quản, tự chủ,
bình đẳng, công khai, minh
bạch, không vì mục đích lợi
nhuận, tuân thủ đúng quy định
của pháp luật và điều lệ mỗi
hội. Các hội chủ động triển
khai kịp thời các chủ trương,
chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước và các nội
dung liên quan đến tổ chức
hội, hội viên; tích cực vận
động hội viên và Nhân dân
thực hiện tốt các phong trào,
các cuộc vận động, các quy
định của địa phương; thực hiện
tốt phòng, chống dịch
COVID-19, góp phần tham

gia, thực hiện các nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội ở địa
phương. Hoạt động của các hội
ngày càng thể hiện rõ vai trò
tập hợp, đoàn kết, phát huy sức
mạnh của tổ chức hội các cấp
và hội viên. Nội dung và
phương thức hoạt động của
hầu hết các tổ chức hội ngày
càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu
thiết thực của hội viên, góp
phần tích cực vào việc thực
hiện các nhiệm vụ chính trị tại
địa phương. Nổi bật như hoạt
động thường xuyên tổ chức
chăm lo về vật chất, tinh thần
theo phương châm “Sống vui sống khỏe - sống có ích”; hoạt
động mừng thọ, các giải hội
thi, hội thao truyền thống như
Việt dã - đi bộ, cờ tướng, thể
dục dưỡng sinh… các hoạt
động hỗ trợ pháp lý, tư vấn
pháp luật miễn phí và phối hợp
tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật trong Nhân dân;
các hoạt động khuyến học khuyến tài, chăm lo học bổng;
công trình thi đua “Nuôi heo
đất, tiết kiệm”; mô hình Gia
đình học tập, Dòng họ học tập,
Cộng đồng học tập, Đơn vị học
tập; phong trào “Tuổi cao Gương sáng” và các hoạt động
thăm hỏi, tương trợ, hỗ trợ các
gia đình thương binh, liệt sĩ,
các hội viên có hoàn cảnh khó
khăn, xây dựng, sửa chữa nhà
tình nghĩa, nhà tình thương;
phương tiện lao động, đào tạo
nghề, giải quyết việc làm, đã

Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
đóng góp tích cực vào công tác công tác dân vận trong điều
an sinh xã hội của quận nhà”.
kiện thích ứng an toàn, linh
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
thư Thường trực Quận ủy COVID-19, phục hồi phát
Nguyễn Tăng Minh đánh giá triển kinh tế - xã hội trên địa
cao việc tạo điều kiện thuận lợi bàn quận đến từng hội viên
của các cấp ủy, chính quyền địa của các tổ chức hội quần
phương cho các hội và hội viên chúng. Song song đó, cần
tham gia, hoạt động thuận lợi quan tâm củng cố, kiện toàn tổ
và hiệu quả trên địa bàn quận chức bộ máy; thường xuyên
với những kết quả khả quan và đổi mới nội dung, nâng cao
xuất hiện nhiều gương điển chất lượng, hiệu quả hoạt
hình tiên tiến qua các phong động của các hội quần chúng;
trào hoạt động hội. Đồng thời, phù hợp với tôn chỉ, mục đích,
đồng chí Nguyễn Tăng Minh điều lệ, đáp ứng nhu cầu,
đề nghị để tiếp tục thực hiện có nguyện vọng chính đáng của
hiệu quả Chỉ thị 17 của Bộ hội viên; đẩy mạnh các phong
Chính trị, trong thời gian tới trào thi đua yêu nước gắn với
cần tập trung tiếp tục đẩy mạnh việc chăm lo hội viên, việc
công tác tuyên truyền thực xây dựng và phát triển mạng
hiện Chỉ thị số 17 của Bộ lưới ở cơ sở và công tác phát
Chính trị và các văn bản liên triển hội viên mới.
quan; nhất là tiếp tục quán triệt Dịp này, Quận 11 đã trao giấy
sâu rộng nội dung của Kế khen cho 22 tập thể và 8 cá
hoạch 62-KH/QU của Ban nhân có thành tích thực hiện
Thường vụ Quận ủy về nâng tốt Chỉ thị số 17 –CT/TW của
cao hiệu quả công tác tư tưởng; Bộ Chính trị.
Song Quân
củng cố, kiện toàn hệ thống
chính trị ở cơ sở và tăng cường

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

“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

Quận ủy Quận 11 tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện
Quyết định số 935, 936, 994 của Ban Thường vụ Thành ủy

Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy
Ông Nguyễn Trần Bình - Phó Chủ tịch UBND Quận 11
trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu
trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
ừa qua, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức
chính trị - xã hội quận và 16 phường. Chỉ
chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở.
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện
đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ
Hội nghị đã cùng trao đổi, thảo luận về
Quyết định 935, 936, 994 của Ban
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị những ưu điểm, hạn chế qua 5 năm thực
Thường vụ Thành ủy. Tham dự hội nghị
xã hội từ quận đến cơ sở ban hành văn bản
hiện các Quyết định 935, 936, 994 của
có các đồng chí: Quách Thị Liên Hai,
lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ
Ban Thường vụ Thành ủy. Trưởng Ban
Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Hành
chức phổ biến, quán triệt, triển khai đến
Dân vận Quận ủy Nguyễn Thị Mai Trang
chính Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn
tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên
cũng đã triển khai phương hướng, nhiệm
Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực
chức, đoàn viên, hội viên các giới và
vụ trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện tốt
Quận ủy; Nguyễn Thị Mai Trang, Ủy
Nhân dân.
các nhiệm vụ của Quyết định 935, 936,
viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng
Hằng năm, Ban Thường vụ Quận ủy đều
994 của Ban Thường vụ Thành ủy trong
Ban Dân vận Quận ủy.
tập trung lãnh đạo thực hiện Quyết định
thời gian tới.
Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy triển
số 935, 936, 994 của Ban Thường vụ
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn
khai Quyết định số 935-QĐ/TU ngày 28
Thành ủy thông qua việc ban hành Nghị
Tăng Minh trân trọng ghi nhận các kết
tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ
quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế
quả đạt được trong quá trình triển khai
Thành ủy ban hành Quy chế về tiếp xúc,
- xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận
thực hiện các Quyết định 935, 936, 994
đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu
động Nhân dân; Chương trình thực hiện
của Ban Thường vụ Thành ủy trong 5 năm
cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các
Quy chế dân chủ cơ sở; Chương trình
qua, đồng thời đồng chí nhấn mạnh, “cần
cấp với Nhân dân trên địa bàn Thành phố
kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị;
tiếp tục tăng cường quyền làm chủ của
Hồ Chí Minh; Quyết định số 936các Kết luận về chương trình giám sát,
Nhân dân, phát huy được sự đóng góp tích
QĐ/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 của
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và
cực của Nhân dân vào sự phát triển địa
Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy
các tổ chức chính trị - xã hội. Ủy ban nhân
phương, tăng cường đoàn kết, đồng thuận
định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức
dân quận ban hành các Kế hoạch thực
xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân,
đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên,
hiện công tác dân vận chính quyền và
góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính
công chức, viên chức tiếp thu góp ý của
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở triển
quyền quận và cơ sở ngày càng trong
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
khai đến các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp
sạch, vững mạnh”. Muốn làm được điều
chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia
và Ủy ban nhân dân 16 phường gắn với
này, theo đồng chí Nguyễn Tăng Minh,
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính
thực hiện Quyết định số 935, 936, 994 của
cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính
quyền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Ban Thường vụ Thành ủy.
trị từ quận đến phường, tổ chức các hội
Minh; Quyết định số 994-QĐ/TU ngày
Trên cơ sở quán triệt các Quyết định số
nghị để Nhân dân tham gia đóng góp ý
25 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ
935, 936, 994 của Ban Thường vụ Thành
kiến về tình hình an ninh trật tự, tổ chức
Thành ủy về ban hành Quy chế lấy ý kiến
ủy và Công văn số 415 của Quận ủy, các
công khai cho Nhân dân góp ý đối với
Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc
cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và
việc thực hiện các dự án về chỉnh trang đô
Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội
các tổ chức chính trị - xã hội đã nâng cao
thị, nâng cấp các tuyến đường, tuyến hẻm
và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ
nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm
và các công trình, chương trình có sự
trương, chính sách của cấp ủy và chính
trong thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực
tham gia đóng góp của Nhân dân với
quyền các cấp trước khi ban hành, Ban
tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người
phương châm “Nhà nước và Nhân dân
Thường vụ Quận ủy đã ban hành Công
đứng đầu chính quyền với Nhân dân; tiếp
cùng làm” như: lắp đặt camera an ninh,
văn số 415-CV/QU ngày 29 tháng 9 năm
thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ
Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì biển đảo quê
2017 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực
chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham
hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc..., tạo sự
hiện Quyết định số 935, 936, 994 của
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính
đồng thuận cao của Nhân dân.
Ban Thường vụ Thành ủy trong toàn hệ
quyền; lấy ý kiến Nhân dân thông qua
Dịp này, Quận 11 đã trao giấy khen cho 24
thống chính trị. Đồng thời tổ chức hội
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
tập thể và 10 cá nhân thực hiện tốt Quyết
nghị triển khai, quán triệt các Quyết định
chính trị - xã hội và các cơ quan có liên
định 935, 936, 994 của Ban Thường vụ
số 935, 936, 994 của Ban Thường vụ
quan góp ý các chủ trương, chính sách của
Thành ủy.
Thành ủy và Công văn số 415 của Quận
cấp ủy, chính quyền các cấp trước khi ban
ủy đến cán bộ chủ chốt quận, lãnh đạo
hành; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
thường xuyên của cấp ủy, chính quyền,
Đức Phạm

V
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Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quận 11

G

N

ăm 2021-2022, dưới sự
lãnh đạo của Đảng ủy
Bệnh viện, việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh luôn được
Ban Giám đốc Bệnh viện quan
tâm chỉ đạo xuyên suốt trong
quá trình lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ khám chữa bệnh và
thu dung điều trị bệnh nhân
Covid-19. Tập trung triển khai
toàn thể cán bộ, đảng viên,
viên chức Chuyên đề toàn
khóa “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”. Qua đó tăng cường
công tác giáo dục tư tưởng
nhận thức cho đội ngũ Y bác sĩ.
Trước diễn biến phức tạp của
tình hình dịch COVID-19, số
lượng ca bệnh Covid-19 ngày
càng tăng, trong đó có nhiều
trường hợp cần thu dung,
chăm sóc điều trị, cấp cứu từ
cộng đồng. Bệnh viện xây
dựng kế hoạch tách đôi Bệnh
viện thành 2 khu riêng biệt: 01
khu vực dành để điều trị những
người bệnh không mắc Covid19 với quy mô 110 giường và
01 khu vực chuyên tiếp nhận
và điều trị người bệnh Covid19 với quy mô 200 giường,
trong đó có 120 giường hồi sức
cấp cứu, 185 giường có oxy
trung tâm. Đồng thời Bệnh
viện điều trị 3 khu cách ly, 1
bệnh viện dã chiến; sau khi mở
giãn cách xã hội, Bệnh viện

khánh thành Bệnh viện thu
dung và điều trị Covid-19
Quận 11 và Bệnh viện quận là
bệnh viện xanh vào thời điểm
tháng 10 đã đề ra nhiều giải
pháp kiểm soát các tiêu chí an
toàn chất lượng các bệnh viện.
Phát huy ý chí tự lực sáng tạo
năng động của những người
tuyến đầu chống dịch, Bệnh
viện không ngừng nỗ lực, đẩy
mạnh công tác Cải cách hành
chính thông qua ứng dụng
công nghệ thông tin trong việc
thực hiện niêm yết công khai
đầy đủ các thủ tục khám chữa
bệnh, bảng giá thu viện phí,
những kỹ thuật mới được triển
khai tại Bệnh viện để nhân dân
và người bệnh được biết. Với
nhiều mô hình quên mình vì
bệnh nhân F0 thông qua các
kết quả giảm tử vong đã góp
phần hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị Bệnh viện.
Cụ thể như: Triển khai sử dụng
phần mềm X-Quang ngực
thẳng có ứng dụng trí tuệ nhân
tạo trong chuẩn đoán với mục
tiêu hỗ trợ khám sàng lọc, chẩn
đoán, theo dõi điều trị và tiên
lượng người bệnh trong suốt
thời gian F0 điều trị tại bệnh
viện; xây dựng Clip “Hướng
dẫn bệnh nhân và người nhà
bệnh nhân thanh toán viện phí
thông qua Ví momo. Năm
2021, Bệnh viện Quận hoàn
thành và vượt các chỉ tiêu hoạt
động Y tế và đạt danh hiệu Tập
thể lao động xuất sắc; Đảng ủy
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

iai đoạn 2021 - 2022, cán
bộ, chiến sĩ LLVT quận
không ngừng nỗ lực, học tập,
rèn luyện thực hiện tốt Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII)
về tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; Chỉ thị số 05C T / T W; C h ỉ t h ị s ố 8 7 CT/QUTW ngày 08/7/2016
của Thường vụ QUTW về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 788CT/QUTW ngày 26/12/2013
của Thường vụ QUTW về
Cuộc vận động “Phát huy
truyền thống, cống hiến tài
năng, xứng danh Bộ đội Cụ
Hồ”. Xây dựng 100% cán bộ,
chiến sĩ LLVT quận có bản lĩnh
chính trị vững vàng, trung
thành tuyệt đối với Đảng, Tổ
quốc, nhân dân và chế độ
XHCN sẵn sàng nhận và hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
được giao. Đẩy mạnh xây
dựng và nhân rộng các mô
hình, điển hình tiên tiến trong
cơ quan, đơn vị, qua đó thực
hiện tốt phong trào thi đua
“LLVT Thành phố chung sức
xây dựng nông thôn mới” giai
đoạn (2016 - 2020) và hưởng
ứng phong trào thi đua “Cả
nước chung tay vì người nghèo
- không để ai bị bỏ lại phía
sau”. Triển khai thực hiện hiệu
quả các mô hình: “5 chủ động
trong công tác tư tưởng”, mô
hình “Mỗi ngày một câu hỏi,
một đáp án chính trị bổ ích”;
tiếp tục thực hiện mô hình
“Đơn vị 3 nhất”; duy trì và thực
hiện tốt “Lời Bác dạy ngày này
năm xưa”, mô hình “Cán bộ,

Đảng viên dìu dắt quần chúng,
cấp dưới” và các mô hình,
cách làm hay, hiệu quả ở cơ
quan, đơn vị; đặt biệt là mô
hình “Xây dựng hình ảnh đẹp
lực lượng Dân quân tự vệ trên
địa bàn”. Đợt dịch COVID-19
bùng phát lần thứ 4 tại Thành
phố, cán bộ, chiến sĩ đã không
quản ngại khó khăn, gian khổ,
nguy hiểm đồng lòng và
chung tay cùng với cấp ủy,
chính quyền địa phương trong
tham gia phòng, chống và
kiểm soát dịch bệnh. Phối hợp
với Ủy ban MTTQ Việt Nam
quận, Ban Dân vận Quận ủy,
Hội LHPN quận và vận động
các nguồn lực hỗ trợ; cán bộ,
chiến sĩ tiếp nhận và vận
chuyển 9.200 phần quà, hơn
160 tấn gạo từ Quân ủy Trung
ương, Bộ Quốc phòng, Quân
khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM,
Quận ủy - UBND quận, chăm
lo, hỗ trợ cho Nhân dân Quận
11 và đã tổ chức trao đến tận
tay từng hộ dân trên địa bàn;
tiếp nhận và bàn giao 1.201 tro
cốt người dân tử vong do bị
nhiễm COVID-19. Tiếp nhận
502 đồng chí từ các lực lượng
chủ lực của Bộ Quốc phòng về
tăng cường cho Quận 11 thực
hiện nhiệm vụ phòng, chống
dịch bệnh. Chỉ đạo LLVT
quận và cơ sở thường xuyên
đăng tải, chia sẻ những bài
viết, hình ảnh, bình luận, chia
sẻ thông tin tích cực và kịp
thời phản bác các thông tin
xấu độc. Năm 2021, Đảng ủy
hoàn thành tốt nhiệm vụ.
MH(T/hiện theo TL. BTGQU)

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
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Ông Phạm Quốc Dũng
- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quận 11

L

à tấm gương không ngừng
nỗ lực, tận tâm, tận lực
trong thực hiện nhiệm vụ, bản
thân luôn nêu gương, tự giác
học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; nghiêm túc thực hiện y
đức của ngành Y và cứu người
là trên hết. Trước tình hình
dịch COVID-19 đang diễn
biến phức tạp, cùng với việc
thực hiện nghiêm, quyết liệt
các giải pháp ứng phó, ngăn
chặn dịch thì ý thức tự giác và
tinh thần trách nhiệm vì bệnh
nhân… của mỗi cán bộ, đảng
viên, viên chức Bệnh viện là
yếu tố quan trọng trong thu
dung và điều trị F0. Trong điều
kiện phòng, chống dịch hết sức
căng thẳng đã vượt khó đã lãnh

đạo tốt công tác giáo dục chính
trị. Tăng cường, khai thác hiệu
quả công nghệ thông tin trên
Văn phòng điện tử Bệnh viện
tạo sự lan tỏa nhanh nhất trong
những giai đoạn cao điểm
trong công tác phòng, chống
dịch COVID-19. Với ý chí tự
lực tự cường và vượt khó quên
mình vì người bệnh; bản thân
đã tham mưu kịp thời cho Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch
Quận 11, Sở Y Tế một số giải
pháp ứng phó và tăng cường
trang thiết bị điều trị F0 trở
nặng và đầu tư nghiên cứu các
pháp đồ điều trị F0 trong công
tác phòng chống dịch COVID19; góp phần giảm tỷ lệ tử
vong bệnh nhân nhiễm
COVID-19. Xây dựng các

phương án, kế hoạch chỉ đạo
kiểm soát dịch bệnh, nâng cao
ý thức trách nhiệm cán bộ, viên
chức thực hiện quy trình thu
dung và điều trị bệnh nhân
COVID-19. Chủ động nắm
tình hình tư tưởng, dư luận cán
bộ, đảng viên, ổn định an ninh
trật tự tránh tâm lý bất an cho
đội ngũ nhân viên y tế đang

đảm nhận công tác phòng
chống dịch và phát huy tinh
thần đoàn kết phòng chống
dịch và luôn trong tâm thế là
những người “Tuyến đầu
chống dịch”. Năm 2021: Đạt
thành tích Chiến sĩ thi đua cơ
sở, đảng viên hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ.

Ông Phạm Xuân Thao
Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Bí thư Đảng ủy Công an quận, Trưởng Công an Quận 11

C

hỉ đạo thiết lập, vận hành
trang Zalo Official
CÔNG AN QUẬN 11 phục vụ
công tác tuyên truyền phòng
chống tội phạm, tệ nạn xã hội,
xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên
truyền về hình ảnh đẹp và
những hoạt động giúp dân của
lực lượng công an. Trong công
tác thực hiện Dự án Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư và Dự
án sản xuất, cấp và quản lý Căn
cước công dân: Đã chỉ đạo Cấp
ủy, Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã

hội, Công an 16 phường thực
hiện nghiêm túc, hiệu quả, đẩy
nhanh tiến độ thực hiện theo
quy định của Bộ Công an. Qua
đó, được Bộ Công an tặng
bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá
nhân, Ủy ban nhân dân Thành
phố tặng bằng khen cho 1 tập
thể và 5 cá nhân, Công an
Thành phố tặng giấy khen cho
2 tập thể và 54 cá nhân.
- Trong công tác phòng chống
dịch COVID-19: Tham mưu
Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Quận triển khai các kế
hoạch thực hiện tốt đợt cao

điểm kiểm soát tình hình dịch
COVID-19 trên địa bàn quận;
Xây dựng phương án xử lý tình
huống tập trung đông người,
“thông chốt, phá rào”; Phương
án đảm bảo an ninh trật tự
trong và sau thời gian thực hiện
giãn cách xã hội trên địa bàn
quận; Chỉ đạo thực hiện tốt
công tác nắm tình hình, đảm
bảo an ninh trật tự địa bàn có
liên quan đến công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19,
công tác an sinh xã hội và việc
triển khai gói an sinh xã hội;
Bản thân đã vận động mạnh
thường quân chăm lo lương
thực, nhu yếu phẩm, thuốc
men với kinh phí trên 02 tỷ
đồng cho hơn 5.000 lượt hộ
dân có hoàn cảnh khó khăn.
Thường xuyên kiểm tra, đôn
đốc, nhắc nhở và động viên cán
bộ chiến sĩ hoàn thành tốt

nhiệm vụ, chăm lo kịp thời
cho cán bộ chiến sĩ có hoàn
cảnh khó khăn, nhiễm
COVID-19. Theo đó, trong
năm 2021, Công an Quận 11
có 53 tập thể và 375 cá nhân
nhận khen thưởng: Chủ tịch
nước tặng Huân chương Bảo
vệ tổ quốc hạng Ba cho 01 tập
thể, 01 cá nhân; Bộ Công an
tặng bằng khen cho 03 tập thể
và 09 cá nhân; Ủy ban nhân
dân Thành phố tặng bằng khen
cho 01 tập thể và 01 cá nhân;
Công an Thành phố tặng giấy
khen cho 39 tập thể và 312 cá
nhân; Ủy ban nhân dân quận
tặng Giấy khen cho 09 tập thể
và 52 cá nhân. Kết quả thi đua
cá nhân năm 2021: đạt danh
hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở,
đảng viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ năm 2021
MH(T/hiện theo TL. BTGQU)

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

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU
TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
GIAI ĐOẠN 2021–2022 (Kỳ 1)
Ông Võ Thanh Phong
Y sĩ, Nhân viên phòng chống dịch Trạm Y tế Phường 8, Quận 11

B

ản thân luôn ra sức, nỗ lực
hết mình trong thực hiện
chức trách nhiệm vụ. Trong
những tháng đỉnh dịch
COVID-19, thời gian làm việc
đến 21 giờ mỗi ngày (kể cả thứ
bảy và chủ nhật) để hoàn thành
hồ sơ bệnh nhân F0, nhập dữ
liệu lên phần mềm quản lý của
Sở Y tế và phần mềm CDS của
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Thành phố (HCDC). Có
những ngày thực hiện xác
minh truy vết, cấp cứu bệnh
nhân trở nặng đến 2-3 giờ
sáng. Với tâm niệm “Khi dân
gọi là sẽ có mặt để hỗ trợ người
dân” nên trong suốt mùa dịch,
bản thân làm việc và ngủ tại cơ
quan để kịp thời giúp đỡ người
dân. Thực hiện nhiệm vụ tại
khu cách ly tại chung cư Phú
Thọ, bản thân luôn hết mình
thực hiện truy vết, xác minh,

điều tra các ca nhiễm COVID19. Khám sàng lọc tiêm chủng
COVID-19 lưu động tại các
khu vực phong tỏa vào những
tháng cao điểm của dịch
COVID-19. Trực tiếp lấy mẫu
xét nghiệm COVID-19 cộng
đồng. Tích cực tham gia hỗ trợ
công tác lấy mẫu xét nghiệm
tại các quận huyện khác khi có
sự chỉ đạo của cấp trên. Không
nề hà trong thực hiện chức
trách, nhiệm vụ, tham gia trực
số điện thoại đường dây nóng
24/24 của Trạm Y tế Phường 8
để tiếp nhận thông tin khai báo
y tế từ người dân và cấp cứu
kịp thời những trường hợp trở
nặng trên địa bàn. Báo cáo số
liệu nhanh chóng kịp thời
chính xác cho Khoa Kiểm soát
bệnh tật của Trung tâm Y tế
Quận và Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch COVID-19

Phường 8. Tư vấn chăm sóc
bệnh nhân nhiễm COVID-19
qua điện thoại mỗi ngày giúp
bệnh nhân yên tâm điều trị.
Trực tiếp chăm sóc, thăm
khám và điều trị tận nhà cho
1.572 bệnh nhân nhiễm
COVID-19. Phát 1.425 gói
thuốc A, 870 gói thuốc B, 85
gói thuốc C và cung cấp bình
oxy cho bệnh nhân COVID-19
điều trị cách ly tại nhà. Tham
gia trực Đội vận chuyển bệnh

nhân mắc COVID-19 không
đủ điều kiện cách ly tại nhà và
bệnh nhân trở nặng của Trung
tâm Y tế Quận 11. Cấp cứu
những trường hợp bệnh nhân
trở nặng và vận chuyển bệnh
nhân lên tuyến trên. Năm
2021 là Viên chức hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên
trẻ được kết nạp vào Đảng
Cộng sản Việt Nam trong
tháng 11 năm 2021.
MH(T/hiện theo TL. BTGQU)

Tăng cường nâng cao nhận thức về đảng cho các quần chúng ưu tú trên địa bàn quận

S

áng 29/7, 84 quần chúng
ưu tú là các cán bộ, công
chức, viên chức, đoàn viên,
hội viên đang công tác tại các
cơ quan đơn vị trên địa bàn
quận đã được nhận chứng chỉ
hoàn thành khóa học Lớp Bồi
dưỡng nhận thức về Đảng
khóa 2 năm 2022.
Theo nhận xét từ Ban Tổ chức
lớp học, “Mặc dù thời gian học
tập không dài, tuy nhiên các

đồng chí giảng viên chuyên
trách và giảng viên kiêm
nhiệm của Trung tâm Bồi
dưỡng chính trị đã nỗ lực cùng
các học viên triển khai, học
tập, nghiên cứu và thảo luận
đầy đủ 05 chuyên đề Bồi
dưỡng nhận thức về Đảng
dành cho đối tượng kết nạp
Đảng của Ban Tuyên giáo
Trung ương yêu cầu và 01
chuyên đề bổ trợ về truyền

thống đấu tranh cách mạng của
Đảng bộ và Nhân dân Quận 11
giai đoạn 1930 - 1975. Đồng
thời, mỗi chuyên đề đều được
giảng viên lồng ghép những
vấn đề thời sự, chính trị cần
thiết, cơ bản, phù hợp với đối
tượng và thực tiễn công tác”.
Kết thúc lớp bồi dưỡng, Ban tổ
chức lớp đã cho viết bài thu
hoạch, kiểm tra đánh giá kết
quả học tập của các học viên,
với kết quả có 07 học viên đạt
loại giỏi, tỷ lệ 8.3%; 35 học
viên đạt loại khá, tỷ lệ
41.7%và 42 học viên xếp loại
trung bình, tỷ lệ 50%.
Phó Trưởng Ban Tổ chức
Quận ủy Nguyễn Minh Triết
nhấn mạnh, “Bồi dưỡng nhận
thức về Đảng cho đối tượng
kết nạp Đảng là khâu tất yếu và
hết sức quan trọng, mục đích
của lớp học nhằm giúp các
đồng chí quần chúng ưu tú
nắm được những kiến thức cơ
bản về lý luận chính trị, về

Đảng Cộng sản Việt Nam, học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí
Minh, phương hướng phấn
đấu để trở thành đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trên cơ sở đó, xây dựng dựng
động cơ vào Đảng đúng đắn,
tích cực rèn luyện và phấn đấu
để trở thành đảng viên của
Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Đồng chí Nguyễn Minh Triết
đề nghị các học viên tiếp tục
vận dụng các kiến thức đã học
trong thực tiễn công tác, phát
huy tinh thần trách nhiệm, nỗ
lực phấn đấu hết mình để được
sớm đứng vào hàng ngũ của
Đảng, xứng đáng với lời Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn
“Mỗi cán bộ, đảng viên phải
không ngừng nỗ lực cố gắng
tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư
cách, đạo đức cách mạng, hết
lòng, hết sức phụng sự Tổ
quốc, phục vụ nhân dân”.
Bá Đức (Theo TTCTQ)

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

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tư tưởng - Văn hoá của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022)

Thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất,
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

C

ách đây 92 năm, ngày
01/8/1930, Ban Cổ động
và Tuyên truyền của Đảng cho
xuất bản tài liệu “Ngày Quốc
tế đỏ 1-8”. Từ đó, ngày 1-8 trở
thành cột mốc trong lịch sử
đấu tranh cách mạng của nhân
dân ta dưới sự lãnh đạo của
Đảng. Xuất phát từ sự việc có ý
nghĩa chính trị trên, năm 2000,
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung
ương (nay là Ban Tuyên giáo)
đã trình và được Thường vụ
Bộ Chính trị Trung ương Đảng
(khóa VIII) chuẩn y lấy ngày
1-8 hàng năm là ngày truyền
thống ngành Tư tưởng - Văn
hóa của Đảng.
Trong quá trình lãnh đạo cách
mạng Việt Nam, Đảng ta luôn
coi công tác tư tưởng - văn hóa
là một trong những nhân tố hết
sức quan trọng trong công tác
xây dựng Đảng. Công tác tư
tưởng đã góp phần quan trọng
vào việc hình thành cương
lĩnh, đường lối chính trị đúng
đắn của Đảng, đề ra những
khẩu hiệu hành động đúng lúc
và sát hợp với nhiệm vụ chính
trị của từng giai đoạn cách
mạng, truyền bá chủ nghĩa
Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, đường lối chính trị của
Đảng, Nhà nước thành hành
động tự giác của hàng triệu
quần chúng, thành cao trào
cách mạng, đưa cách mạng
Việt Nam giành thắng lợi này
đến thắng lợi khác. Công tác tư
tưởng cũng góp phần đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ các thế hệ
cán bộ trung kiên, có đức, có
tài của Đảng và Nhà nước để từ
đội ngũ này mà giáo dục, giác
ngộ, tập hợp, tổ chức, cổ vũ,
động viên quần chúng tiến
hành các hoạt động cách
mạng, đấu tranh bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, chống
lại sự tấn công của các thế lực
thù địch. Đội ngũ những người
làm công tác tư tưởng, văn hóa
cũng góp phần quan trọng
trong cổ vũ, động viên, tuyên
truyền và tổ chức quần chúng
làm cách mạng. Về Văn hóa,
theo Tổ chức Giáo dục, Khoa
học và Văn hóa Liên hợp quốc

(UNESCO): “Văn hóa là tổng
thể sống động các hoạt động và
sáng tạo trong quá khứ và
trong hiện tại. Qua các thế kỷ,
hoạt động sáng tạo ấy đã hình
thành nên một hệ thống các giá
trị, các truyền thống và thị hiếu
- những yếu tố xác định đặc
tính riêng của mỗi dân tộc”.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục
đích của cuộc sống, loài người
mới sáng tạo và phát minh ra
ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức,
pháp luật, khoa học, tôn giáo,
văn học, nghệ thuật, những
công cụ sinh hoạt hằng ngày về
mặc, ăn, ở và các phương thức
sử dụng. Toàn bộ những sáng
tạo và phát minh đó tức là văn
hóa”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không
chỉ là một lãnh tụ thiên tài, nhà
hoạt động chính trị kiệt xuất,
người anh hùng giải phóng dân
tộc vĩ đại mà Người còn là một
nhà văn hoá lỗi lạc, một danh
nhân văn hoá thế giới. Trong
suốt cuộc đời hoạt động của
mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh
luôn quan tâm sâu sắc đến sự
nghiệp xây dựng và phát triển
nền văn hoá mới Việt Nam. Tư
tưởng Hồ Chí Minh nói chung
và tư tưởng Hồ Chí Minh về
văn hoá nói riêng là tài sản tinh

thần to lớn của Đảng và dân
tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh
về văn hoá vẫn luôn là một
điểm tựa tinh thần vững chắc,
đã và đang trở thành một bộ
phận của nền văn hoá Việt
Nam. Bác Hồ cho rằng: “Văn
hoá mới này cần phải có tính
khoa học, tính đại chúng, thì
mới thuận với trào lưu tiến hoá
của tư tưởng hiện đại. Nay
nước ta đã được độc lập, tinh
thần được giải phóng, cần phải
có một nền văn hoá hợp với
khoa học và hợp với cả nguyện
vọng của nhân dân”. Tại Hội
nghị Văn hóa toàn quốc tháng
11 năm 1946, Bác Hồ chỉ rõ:
“Văn hóa phải hướng dẫn quốc
dân thực hiện độc lập, tự
cường và tự chủ”, “Văn hóa
soi đường cho quốc dân đi”,
nhấn mạnh vai trò của văn hóa
đối với sự nghiệp xây dựng,
bảo vệ và phát triển đất nước ...
Hiện nay thành phố chúng ta
đang xây dựng và thực hiện
“Không gian văn hóa Hồ Chí
Minh”. Văn kiện Đại hội Đại
biểu Đảng bộ Thành phố lần
thứ XI đã nêu rõ: “Không gian
văn hoá Hồ Chí Minh là nơi tư
tưởng, đạo đức, phong cách và
sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí
Minh luôn hiện hữu thường
xuyên, trở thành tài sản tinh

thần, giá trị văn hóa đặc trưng
của người dân, cán bộ, đảng
viên của thành phố mang tên
Bác”. Như vậy, về tư tưởng và
văn hóa trong quá trình xây
dựng và phát triển thành phố,
việc thực hiện “Không gian
văn hóa Hồ Chí Minh” sẽ là
dòng chảy chủ đạo định
hướng cho việc xây dựng và
phát triển văn hóa, làm cho
mọi người dân thành phố thấm
nhuần, học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh trong đời sống
hàng ngày.
Kỷ niệm Ngày truyền thống
ngành Tư tưởng - Văn hóa là
sự kiện mang ý nghĩa chính
trị, tư tưởng, văn hoá sâu sắc.
Những người làm công tác
Tuyên giáo của Đảng luôn tự
hào với truyền thống vẻ vang
của ngành, tuyệt đối trung
thành với lý tưởng của Đảng
và sự nghiệp cách mạng, gắn
bó máu thịt với Nhân dân,
dũng cảm và tỉnh táo trong đấu
tranh, nhất quán trong nhận
thức và hành động, kiên định
trong tư duy và tổ chức thực
hiện, thường xuyên bồi dưỡng
phẩm chất, học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh
Hoài Nguyễn
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Quận ủy Quận 11: Lễ ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

S

áng 8/8, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức
Lễ ra mắt “Không gian văn hóa Hồ
Chí Minh”. Tham dự có các đồng chí:
Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy;
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường
trực Quận ủy; Trần Phi Long, Phó Bí thư
Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận cùng sự
hiện diện của các đồng chí Ủy viên Ban
Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các ban
xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Ủy
ban Kiểm tra Quận ủy; Đảng bộ cơ quan
chính quyền Quận; đại diện lãnh đạo Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận,
các tổ chức chính trị - xã hội Quận.
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên
giáo Quận ủy Quận 11 Đỗ Thanh Bình
cho biết, “Không gian văn hóa Hồ Chí
Minh được Quận ủy Quận 11 xác định là
không gian văn hóa làm cho mọi người
hiểu biết sâu sắc về thân thế, sự nghiệp
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
vừa khẳng định sức mạnh của văn hóa
Việt Nam qua đó thực hiện công tác
tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng
dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới gắn
với Kết luận số 01-KL/TW ngày
18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với tiếp
tục tuyên truyền, đưa việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh trở thành việc làm tự giác,
thường xuyên. Đây cũng là công trình
mà Quận ủy Quận 11 thực hiện nhằm
chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng
tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022), góp
phần vào việc xây dựng Thành phố Hồ
Chí Minh trở thành một không gian văn
hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức,
phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ
Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên,
trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa
đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng
viên của thành phố mang tên Bác” góp
phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.
Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Bí thư
Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng
Minh bày tỏ sự vui mừng khi Không gian

Các đồng chí Thường trực Quận ủy Quận 11 thực hiện nghi thức khai mạc
tại Lễ ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Văn hóa Hồ Chí Minh được ra mắt. Thực
công chức, đảng viên và Nhân dân trên
hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo
địa bàn. Đây còn là một trong các nhiệm
Thành ủy, Quận ủy Quận 11 đã triển khai
vụ, giải pháp quan trọng để xây dựng
khảo sát, lên phương án thi công từ tháng
Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tạo
7/2022, đến nay công trình “Không gian
được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức
văn hóa Hồ Chí Minh” đã hoàn thành.
và hành động trong hệ thống chính trị,
Hòa trong không khí cả nước hân hoan
toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức,
chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng
viên chức và trong mỗi người dân.
tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022), việc
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ
giới thiệu và đưa Không gian văn hóa Hồ
sở Quận ủy được chia làm 2 khu vực:
Chí Minh của Quận ủy vào hoạt động có ý
Phòng khánh tiết tưởng niệm Chủ tịch Hồ
nghĩa hết sức to lớn đối với Đảng bộ,
Chí Minh - chính diện là bàn thờ Chủ tịch
chính quyền và Nhân dân Quận 11. Qua
Hồ Chí Minh và Khu vực không gian văn
đó Quận ủy mong muốn, công trình sẽ là
hóa đọc - trưng bày các tư liệu, tác phẩm
không gian để cán bộ, đảng viên và Nhân
về Chủ tịch Hồ Chí Minh, có màn hình
dân có thể tìm hiểu về những tư liệu liên
tivi thông minh kết nối vào thư viện Hồ
quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ
Chí Minh. Đặc biệt, đây sẽ là nơi sinh hoạt
tịch Hồ Chí Minh cũng như những cột
chi bộ của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ
mốc lịch sử của tổ chức Đảng và của đất
cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 11.
nước, góp phần tuyên truyền không gian
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn
văn hóa Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng
Tăng Minh nhấn mạnh, “Ban Thường vụ
viên và Nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán
Quận ủy mong muốn Không gian văn hóa
bộ, công chức. Đồng thời, Không gian
Hồ Chí Minh sẽ là nơi lan tỏa tư tưởng,
văn hóa Hồ Chí Minh sẽ góp phần làm
đạo đức, phong cách và sự nghiệp của
cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tấm gương đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành
đức, phong cách của Bác luôn hiện hữu,
nếp sống đặc trưng văn hóa của cán bộ,
thường xuyên, trở thành nguồn tinh thần,
giá trị văn hóa đặc trưng của Nhân dân,
cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên
Bác nói chung và Quận 11 nói riêng. Ban
Thường vụ Quận ủy đề nghị mỗi cán bộ,
công chức, viên chức và Nhân dân Quận
11 sẽ tích cực học tập và làm theo Bác với
những việc làm cụ thể, thiết thực; góp
phần xây dựng, củng cố giá trị văn hóa tốt
đẹp, đưa Quận 11 ngày càng phát triển
bền vững, góp phần vào sự phát triển
chung của Thành phố mang tên Bác”.
Dịp này, Thường trực Quận ủy đã thực
hiện nghi thức khai mạc chúc mừng tại
Lễ ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí
Minh tại trụ sở Quận ủy Quận 11.
Mỹ Hạnh
Quang cảnh Lễ ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Quận ủy Quận 11
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Chủ động xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh
trong từng cơ quan đơn vị trên địa bàn quận 11

T

hực hiện kế hoạch 59KH/QU của Quận ủy
Quận 11 ngày 25/01/2022 về
thực hiện Kết luận số 01KL/TW ngày 18/5/2021 của
Bộ Chính trị về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính
trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, Ban
Thường vụ Quận ủy đã xây
dựng kế hoạch triển khai thực
hiện Kết luận 01-KL/TW của
Bộ Chính trị từ nay đến năm
2025 đến các cấp ủy cơ sở
đảng, trong đó xác định rõ việc
xây dựng Không gian văn hóa
Hồ Chí Minh là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm cần
phải thực hiện ngay trong năm
2022 gắn với giữ gìn và phát
huy đặc trưng văn hóa của
Quận 11.
Tính đến nay, một số ban
ngành, đoàn thể, các chi đảng
bộ cơ sở trực thuộc đã chủ
động xây dựng Không gian
văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp
với loại hình đặc thù của từng
cơ quan, đơn vị. Một trong
những đơn vị được xem là tiên
phong triển khai xây dựng
“Không gian văn hóa Hồ Chí
Minh” phải kể đến đó chính là
Quận đoàn 11. Thực hiện nghị
quyết Đại hội Đại biểu Đảng
bộ TPHCM nhiệm kỳ 20202025 về việc “Xây dựngg
Thành phố Hồ Chí Minh trở
thành một không gian văn hóa
Hồ Chí Minh”, chỉ đạo của
Ban Thường vụ Thành đoàn và
được sự thống nhất về chủ
trương của Quận ủy Quận 11
về xây dựng “Không gian văn
hóa Hồ Chí Minh” tại trụ sở
Quận đoàn 11, Ban Thường vụ
Quận đoàn bắt tay ngay vào
cuộc cho việc chuẩn bị xây
dựng và khánh thành không
gian “Tuổi trẻ Quận 11 học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” tại
nhà thiếu nhi Quận 11 và trên
ứng dụng artsteps. Không gian
được bố trí ở vị trí tiền sảnh
thuận lợi cho việc tổ chức các
hoạt động cho thanh thiếu niên
đến đây sinh hoạt, học tập và
tìm hiểu về cuộc đời, thân thế
và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ
Chí Minh. Tại đây, Quận đoàn
11 đã xây dựng một khu vực để
trưng bày các đầu sách về Bác
được chọn lọc từ kho tư liệu

sách của Thư viện Quận 11
phục vụ cho bạn đọc tại chỗ
đến sinh hoạt nhằm tăng cường
khuyến khích văn hóa đọc
trong cộng đồng. Ngoài ra còn
trang bị một màn hình điện tử
để trình chiếu về các thước
phim tư liệu về cuộc đời và sự
nghiệp của Bác… thu hút sự
tham gia, hưởng ứng tích cực
trong các đoàn viên, hội viên,
thanh thiếu nhi trên địa bàn và
tập thể cán bộ, công chức, viên
chức, cộng tác viên và người
lao động của Quận đoàn và
Nhà thiếu nhi Quận 11. Định
kỳ hàng tuần, hàng quý, tuổi
trẻ quận 11 tổ chức nhiều hoạt
động sôi nổi tại khu vực thu hút
sự tham gia của đông đảo đoàn
viên, hội viên, thanh thiếu nhi
và nhân dân trên địa bàn. Đồng
thời, tích cực đẩy mạnh công
tác cải cách hành chính và tăng
cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong trong việc trải
nghiệm, tham quan bảo tàng
3D về Chủ tịch Hồ Chí Minh
thông qua mã QR code; giới
thiệu những tác phẩm liên
quan đến cuộc đời, sự nghiệp
của Chủ tịch Hồ Chí Minh
thông qua quét mã QR code…
Đơn vị UBND Phường 13
cũng là một trong các cơ quan
đơn vị được Quận ủy đánh giá
cao trong công tác chủ động
xây dựng mô hình không gian
văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở
UBND phường. Tại khu vực
bộ phận một cửa UBND
phường được bố trí màn hình
điện tử để có thể chiếu các
phim tư liệu về bác, đồng thời,
bên cạnh các nội dung được
chuẩn bị sẵn theo chủ điểm
từng tháng do đoàn viên thanh
niên phường phụ trách để giới
thiệu đến nhân dân tại bộ phận
một cửa, màn hình điện tử
cũng có thể hỗ trợ người dân có
thể truy cập trực tiếp vào các
trang tin điện tử đảng bộ
TPHCM, truy cập để xem
thông tin bảo tàng 3D các địa
chỉ đỏ liên quan đến cuộc đời,
sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí
Minh… Không chỉ cải tạo một
phần không gian tại bộ phận
một cửa để xây dựng không
gian văn hóa Hồ Chí Minh,
phường cũng tận dụng các khu
vực hành lang và cầu thang
trống để trang trí các bảng điện
cảm ứng có hình ảnh và chú
thích về cuộc đời và sự nghiệp

của Bác. Đặc biệt là khu vực
trước hội trường lớn của
phường, là nơi diễn ra nhiều sự
kiện, hội nghị, hoạt động sinh
hoạt định kỳ của các chi bộ, các
tổ chức đoàn thể…
Là một trong các 2 UBND
phường được sở hữu một Nhà
văn hóa riêng với khuôn viên
rộng rãi và khang trang, đơn vị
UBND Phường 10 tận dụng
các khu vực bên trong nhà văn
hóa để làm nơi trưng bày và
triển lãm sách về Bác. Định kỳ,
các đoàn thể của phường tổ
chức hội nghị và sự kiện ở đây
nhằm tích cực đẩy mạnh việc
quảng bá không gian văn hóa
Hồ Chí Minh của phường để
cán bộ, đảng viên và nhân dân
có thể đến để đọc sách, tìm
hiểu về cuộc đời và sự nghiệp
của Bác. Được biết, công trình
được thực hiện nhờ vào sự
chung tay góp sức của tất cả
các thành viên của phường,
từng đoàn viên, hội viên tận
dụng các nguyên liệu sẵn có, tự
vẽ và trang trí trên các mảng
tường tô vẽ thành những hoa
sen đẹp mắt cho không gian
của Bác, các đảng viên trong
khu phố tự nguyện đóng góp
để mua sắm bàn ghế, cùng
nhau bắt tay vào việc sắp xếp
các khu vực kệ sách để chăm
chút cho không gian của Bác.
Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam Quận 11 đã ra
mắt và khánh thành không gian
văn hóa Hồ Chí Minh. Được
biết, trước đó rất nhiều tháng,
đơn vị đã phát động trong toàn
thể hệ thống mặt trận cơ sở và
vận động nhân dân tích cực sưu
tầm các hiện vật như tư liệu,
sách, tác phẩm, phim ảnh, âm
thanh, bài viết về Chủ tịch Hồ
Chí Minh với sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc; xây
dựng khối đại đoàn kết dân tộc;
đoàn kết hữu nghị với bạn bè
quốc tế… để chuẩn bị cho việc
khánh thành không gian văn
hóa Hồ Chí Minh được đặt tại
trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ
Quốc Việt Nam Quận 11. Bố
cục tổng thể Phòng trưng bày
được thiết kế gồm 04 khu vực,
bao gồm: Khu vực trưng bày,
triển lãm về cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc qua 02 cuộc
kháng chiến chống Pháp và
chống Mỹ; Khu vực trưng bày,
triển lãm về thân thế, cuộc đời
và sự nghiệp Cách mạng của

Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khu
vực trưng bày, triển lãm về
xây dựng Khối Đại đoàn kết
toàn dân tộc – Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam qua các thời
kỳ; Khu vực trưng bày, triển
lãm về Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam quận, các tổ chức thành
viên với các phong trào thi
đua, các cuộc vận động. Để
phát huy giá trị “Không gian
văn hóa Hồ Chí Minh” tại đơn
vị, bắt đầu từ đầu tháng
8/2022 kéo dài đến hết tháng
12/2022, vào đợt sinh hoạt
mỗi thứ hai tuần đầu tiên của
tháng, từng cán bộ, công chức,
đảng viên tại đơn vị sẽ chọn
lựa một tác phẩm thông qua
việc tự giác đọc, tìm hiểu và
rút ra những giá trị cốt lõi của
câu chuyện, tác phẩm của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở
các tác phẩm, bài viết được
trưng bày, triển lãm tại
“Không gian văn hóa Hồ Chí
Minh” của đơn vị, cán bộ công
chức, đảng viên sẽ thực hiện
nghiên cứu và xây dựng bài
viết giới thiệu về tác phẩm và
suy nghĩ về giá trị, tình cảm
mà tác phẩm đã mang lại cho
bản thân; từ đó đề ra các nội
dung cần tập trung thực hiện
để cụ thể hóa việc “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.
Có thể thấy, từng bước các
đơn vị trên địa bàn quận đã
chủ động xây dựng “Không
gian văn hóa Hồ Chí Minh”
phù hợp với điều kiện và đặc
thù riêng của từng cơ quan
đơn vị, mỗi không gian là một
cách tiếp cận góp phần đẩy
mạnh việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh trong từng cơ
quan đơn vị, góp phần thực
hiện có hiệu quả Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Quận 11 lần
thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025
đóng góp vào mục tiêu chung
của Thành phố, từng bước đưa
Nghị quyết của Đảng bộ
TPHCM đi vào cuộc sống.
Quận ủy luôn khuyến khích
các cách làm sáng tạo, chủ
động để phát huy chức năng
các thiết chế văn hóa, góp
phần lan tỏa tư tưởng, đạo
đức, phong cách của Người
đến cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, lực lượng vũ
trang và các tầng lớp nhân dân
trên địa bàn”.
Song Quân
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Giới thiệu một số Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận 11

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Quận đoàn 11

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm tham quan mô hình
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bộ phận một cửa UBND Phường 3

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm tham quan mô hình
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bộ phận một cửa UBND Phường 10

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh
tại Phòng họp Đảng ủy UBND Phường 11

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở UBND Phường 12

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh
tại Khu vực tiền sảnh Hội trường UBND Phường 13

Trường Tiểu học Phú Thọ (Phường 12, Quận 11)
tổ chức Lễ ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh
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Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức Quận ủy lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2025

N

gày 02/8, Chi bộ Ban Tổ
chức Quận ủy tổ chức
Đại hội Chi bộ lần thứ XIV,
nhiệm kỳ 2022-2025. Tham
dự có ông Nguyễn Tăng Minh,
Phó Bí thư Thường trực Quận
ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan
đảng đoàn thể quận; ông
Huỳnh Kim Tuấn, Trưởng Ban
tổ chức Quận ủy, Bí thư Đảng
ủy Doanh nghiệp Quận 11.
Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã
tập trung lãnh đạo thực hiện
hiệu quả công tác xây dựng
Đảng, phát huy tính tổ chức,
kỷ luật của từng đảng viên chi
bộ, triển khai tốt việc học tập,
tìm hiểu, quán triệt các Nghị
quyết của Đảng. Việc tổ chức
sinh hoạt chính trị tư tưởng
được chi bộ quan tâm đầu tư,
đồng thời ban hành các Nghị
quyết chuyên đề để đảng viên
chi bộ tập trung thực hiện, như
Nghị quyết về “Các giải pháp
nâng cao phẩm chất đạo đức,
năng lực công tác của cán bộ,
đảng viên Ban Tổ chức Quận
ủy” nhằm tiếp tục thực hiện tốt
“Tiêu chí, chuẩn mực đạo đức,
năng lực công tác của cán bộ,
đảng viên Ban Tổ chức Quận
ủy” gắn với việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
Công tác tổ chức, cán bộ được
triển khai thực hiện nghiêm
túc, đúng quy định của Đảng;
công tác kiểm tra, giám sát
được tập trung thực hiện, đảm
bảo theo chương trình, kế
hoạch đề ra. Ban Tổ chức
Quận ủy là cơ quan đóng vai
trò rất quan trọng trong hoạt
động của Quận ủy, trong thực
hiện công tác xây dựng Đảng
của Đảng bộ quận. Tôi đánh
giá cao nỗ lực của chi bộ Ban
Tổ chức Quận ủy để lãnh đạo

Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
phát biểu nhận nhiệm vụ
cán bộ, đảng viên thực hiện tốt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm
nhiệm vụ được giao trong vụ”, nhiều đồng chí được
nhiệm kỳ qua. Tập thể cán bộ, Quận ủy, Đảng ủy tuyên
đảng viên chi bộ đã phát huy dương gương điển hình trong
tinh thần đoàn kết, trách học tập và làm theo tư tưởng,
nhiệm, sáng tạo để tham mưu đạo đức, phong cách Hồ Chí
cho Ban Thường vụ Quận ủy, Minh.
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông
giải quyết công việc, nhất là Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí
công tác tổ chức, cán bộ, phát thư Thường trực Quận ủy, Bí
triển đảng viên, bảo vệ chính thư Đảng ủy cơ quan đảng
trị nội bộ,…đúng quy định của đoàn thể quận đề nghị Đại hội
Đảng, chỉ đạo của cấp trên đảm cần tập trung thảo luận, đề ra
bảo tiến độ; thường xuyên cập các giải pháp để khắc phục
nhật, triển khai các nội dung những hạn chế đã chỉ ra trong
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn báo cáo, đồng thời, đề nghị các
mới của Trung ương, Thành đồng chí đảng viên chi bộ cần
ủy, đồng thời tham mưu tốt tiếp tục phát huy những kết
công tác tập huấn nghiệp vụ quả mà chi bộ Ban Tổ chức đạt
cho đội ngũ cán bộ cấp quận và được trong nhiệm kỳ qua, tiếp
cơ sở. Từ những nỗ lực của chi tục phát huy cao độ tính tổ
bộ và của từng đảng viên, chức, kỷ luật, vai trò tiền
nhiều năm liền, Chi bộ Ban Tổ phong, gương mẫu của cán bộ,
chức Quận ủy luôn được đánh đảng viên trong thực hiện
giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở nhiệm vụ chính trị của đơn vị;
lên; đảng viên chi bộ có nhiều chú trọng công tác chính trị, tư
đồng chí được biểu dương, tưởng gắn với thực hiện Kết
khen thưởng là đảng viên luận số 21-KL/TW ngày 25

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

tháng 10 năm 2021 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XIII và Kế hoạch số 03KH/TW ngày 01 tháng 12
năm 2021 của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh xây dựng, chỉnh
đốn Đảng và hệ thống chính
trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy
lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng
viên suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn
biến”, “Tự chuyển hóa”; Kết
luận số 01-KL/TW của Bộ
Chính trị về tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW; nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ, xây dựng và ban hành nghị
quyết, công tác tự phê bình và
phê bình; làm tốt công tác
kiểm tra, giám sát, giữ vững
kỷ luật kỷ cương trong Đảng.
Đồng chí Nguyễn Tăng Minh
nhấn mạnh, “Ban Tổ chức
Quận ủy là xương sống, do đó
từng cán bộ, đảng viên, công
chức trong chi bộ phải quyết
tâm xây dựng chi bộ trong
sạch vững mạnh, góp phần
thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Mỗi
cán bộ, đảng viên chi bộ hãy
phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng,
từng bước đạt được yêu cầu
của người làm công tác tổ
chức xây dựng Đảng là “Tâm
sáng – Trí thông – Tài cao –
Đức đẹp”.
Đại hội đã bầu trực tiếp ông
Nguyễn Minh Triết, Phó
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
tái đắc cử chức danh Bí thư
Chi bộ với tỷ lệ tín nhiệm
100%, bà Lê Thị Bích Tuyền,
chuyên viên Ban Tổ chức
Quận ủy đắc cử chức danh
Phó Bí thư Chi bộ với tỷ lệ tín
nhiệm 100%.
Song Quân

Các đảng viên biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
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Đại hội Chi bộ Văn phòng Quận ủy nhiệm kỳ 2022-2025

N

gày 01/8, Chi bộ Văn
phòng Quận ủy tổ chức
Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ
2022-2025. Tham dự có ông
Trương Quốc Lâm, Bí thư
Quận ủy; Nguyễn Tăng Minh,
Phó Bí thư Thường trực Quận
ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan
đảng đoàn thể quận.
Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã
thực hiện tốt vai trò tham mưu,
phục vụ Đại hội đại biểu Đảng
bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ
2020-2025 đạt kết quả tốt;
giúp cấp ủy xây dựng chương
trình toàn khóa và định kỳ; xây
dựng các chương trình hành
động thực hiện các nghị quyết
của Trung ương, Thành ủy.
Giúp Ban Thường vụ Quận ủy
kiểm tra, theo dõi, tổng hợp
tình hình cơ sở thực hiện các
nghị quyết, chỉ thị của cấp trên
và chỉ đạo của Quận ủy, phối
hợp kịp thời với các ban xây
dựng Đảng chỉ đạo việc sơ kết,
tổng kết nghị quyết, chỉ thị của
cấp trên và các mặt công tác

Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy
tặng hoa chúc mừng cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
khác. Tham mưu giúp việc hoạt chi bộ để kịp thời nắm bắt
Ban Thường vụ Quận ủy tình hình và chỉ đạo tháo gỡ
chuẩn bị và tổ chức tốt các Hội vướng mắc của cơ sở.
nghị Ban chấp hành Đảng bộ Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông
quận. Sắp xếp thời gian cho Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí
các đồng chí Ủy viên Ban thư Thường trực Quận ủy, Bí
Thường vụ, Quận ủy viên và thư Đảng ủy cơ quan đảng
lãnh đạo các ban Quận ủy đoàn thể quận đề nghị Đại hội
thường xuyên đi cơ sở dự sinh cần tập trung thảo luận, đề ra

Đại hội Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Quận ủy
nhiệm kỳ 2022-2025

Ông Nguyễn Hải Vân - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy
và bà Tăng Thị Hằng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy
tặng hoa chúc mừng Tân Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
gày 29/7, Chi bộ cơ quan ban kiểm tra Quận ủy, có
Ủy ban kiểm tra Quận ủy nghiên cứu để đề xuất các
tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm chuyên đề bám sát với tình
kỳ 2022-2025. Tham dự và chỉ hình thực tiễn. Công tác cập
đạo Đại hội có ông Nguyễn nhật, triển khai các nội dung
T ă n g M i n h , P h ó B í t h ư văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
Thường trực Quận ủy, Bí thư mới của Trung ương, Thành
Đảng ủy Cơ quan đảng đoàn ủy, công tác tập huấn nghiệp
vụ cho đội ngũ cán bộ làm
thể quận.
Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã công tác kiểm tra, giám sát
thực hiện tốt vai trò lãnh đạo được tham mưu thực hiện
cơ quan Ủy ban kiểm tra Quận thường xuyên. Các nội dung
ủy thực hiện nhiệm vụ chính kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ
trị, tham mưu hiệu quả về công luật được thực hiện theo đúng
tác kiểm tra, giám sát, thi hành quy định, quy trình, đảm bảo
kỷ luật trong đảng cho Ban tính công bằng, nghiêm minh.
Thường vụ Quận ủy, đảm bảo Qua đó, góp phần thực hiện
yêu cầu, tiến độ theo Chương hiệu quả công tác xây dựng
trình kiểm tra, giám sát của Đảng của Đảng bộ quận.
Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy Về công tác xây dựng Đảng,

N

từng đồng chí đảng viên chi bộ
đã nêu cao tính tổ chức, kỷ
luật, chủ động trong tham gia
học tập, tìm hiểu Nghị quyết
của đảng, qua đó, nâng cao
nhận thức và phát huy hiệu quả
cho quá trình làm việc tham
mưu công tác. Việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh được
chi bộ triển khai gắn với việc
xây dựng hình mẫu người cán
bộ kiểm tra theo tiêu chí “3T”
(Trung thực, Trách nhiệm, Tận
tụy). Công tác tổ chức, cán bộ,
triển khai thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 Khóa XII được
triển khai thực hiện nghiêm
túc, xây dựng được tinh thần tự
giác tu dưỡng, rèn luyện của
cán bộ, đảng viên, từ đó nâng
cao hiệu quả thực hiện nhiệm
vụ của đơn vị.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí
thư Thường trực Quận ủy, Bí
thư Đảng ủy cơ quan đảng
đoàn thể quận đề nghị Đại hội
cần tập trung thảo luận, đề ra
các giải pháp để khắc phục
những hạn chế đã chỉ ra trong
báo cáo. Đồng thời, đề nghị
các đồng chí đảng viên chi bộ
cần tiếp tục phát huy cao độ
tính tổ chức, kỷ luật, vai trò
tiền phong, gương mẫu của
cán bộ, đảng viên trong thực
hiện nhiệm vụ chính trị của
đơn vị; chú trọng công tác
chính trị, tư tưởng gắn với thực
hiện Kết luận số 21-KL/TW
ngày 25 tháng 10 năm 2021

các giải pháp để khắc phục
những hạn chế đã chỉ ra trong
báo cáo, đồng thời, đề nghị
các đồng chí đảng viên chi bộ
cần tiếp tục phát huy trí tuệ tập
thể, tận dụng thời cơ, khắc
phục khó khăn, quyết tâm
phấn đấu thực hiện thắng lợi
các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị
quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra,
góp phần giữ vững danh hiệu
Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ” trong những năm
tới.
Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ
nhiệm kỳ mới, bà Tô Thị
Thanh Thúy, Chánh Văn
phòng Quận ủy đắc cử chức
danh Bí thư Chi bộ với tỷ lệ tín
nhiệm 100%, ông Nguyễn
Hoàng Phó, Phó Chánh Văn
phòng Quận ủy đắc cử chức
danh Phó Bí thư Chi bộ với tỷ
lệ tín nhiệm 100%, bà Trần
Thụy Phương Linh, Phó
Chánh Văn phòng Quận ủy là
chi ủy viên với tỷ lệ tín nhiệm
100%.
Mỹ Hạnh
của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XIII và Kế
hoạch số 03-KH/TW ngày 01
tháng 12 năm 2021 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị; Kết luận số
01-KL/TW của Bộ Chính trị
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW; nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt
công tác kiểm tra, giám sát,
giữ vững kỷ luật kỷ cương
trong Đảng. Đặc biệt là, tiếp
tục lãnh đạo cơ quan Ủy ban
kiểm tra Quận ủy thực hiện
hiệu quả công tác chuyên môn
của đơn vị, tham mưu tốt cho
Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy
ban kiểm tra Quận ủy thực
hiện hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, thi hành kỷ luật
trong Đảng, đảm bảo tính
công bằng, dân chủ, nghiêm
minh, hợp tình hợp lý. Tăng
cường đi cơ sở để nắm bắt tình
hình triển khai nhiệm vụ của
các cơ sở Đảng, từ đó tham
mưu các nội dung kiểm tra,
giám sát phù hợp cho Ban
Thường vụ Quận ủy.
Đại hội đã bầu ông Đoàn
Huỳnh Xuân Thưởng, Phó
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
đắc cử chức danh Bí thư Chi
bộ với tỷ lệ tín nhiệm 100%,
ông Trần Phạm Hoàng Anh,
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đắc
cử chức danh Phó Bí thư Chi
bộ với tỷ lệ tín nhiệm 100%.
Song Quân
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Đại hội Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2022 – 2025

C

hiều 28/7, Chi bộ Phòng Tài nguyên
và Môi trường Quận 11 đã tổ chức
thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ
2022 – 2025. Đến tham dự Đại hội có
ông Trần Thúc Chương – Ủy viên Ban
Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch
UBND Quận.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Nguyễn Thị
Hồng Anh – Phó Trưởng phòng Tài
nguyên và Môi trường, Bí thư chi bộ báo
cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội
Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương
hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Cấp ủy Chi bộ
đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo
kịp thời để cán bộ, công chức thực hiện
tốt nhiệm vụ chính trị như: tham mưu Ủy
ban nhân dân Quận xây dựng kế hoạch sử
dụng đất hàng năm, làm cơ sở pháp lý để
thu hồi đất thực hiện các dự án theo
C h ư ơ n g t r ì n h 0 3 - C Tr / Q U n g à y
22/10/2015 của Quận ủy về “Phát triển
và chỉnh trang đô thị” giai đoạn 2020 –
2025; tham mưu Ủy ban nhân dân Quận
thực hiện tốt trong công tác quản lý đất
đai và bảo vệ môi trường; tập trung tham
mưu xử lý, giải quyết các đơn kiến nghị,
khiếu nại của người dân đảm bảo đúng
pháp luật, kịp thời, tránh khiếu kiện đông
người và thực hiện công tác cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
theo Nghị định 43/2013/NĐ-CP đối với
hồ sơ thuộc thẩm quyền của quận theo
quy định đảm bảo giải quyết đúng quy
định, đúng hẹn cho dân.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần

Ông Trần Thúc Chương, Phó Chủ tịch UBND Quận tặng hoa chúc mừng
Cấp ủy chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận, nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Thúc Chương biểu dương những kết quả
đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ
Phòng Tài nguyên và Môi trường. Đồng
thời, ông lưu ý cấp ủy nhiệm kỳ mới cần
tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để khắc
phục các mặt còn tồn tại, hạn chế trong
công tác tham mưu UBND quận trong
công tác giải quyết đơn thư phản ánh; kiến
nghị của người dân còn chậm trễ, công tác
phối hợp thực hiện Chương trình chỉnh
trang và phát triển đô thị, công tác bảo vệ
môi trường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ
trong nhiệm kỳ tới, ông Trần Thúc
Chương - Phó Chủ tịch UBND Quận 11
yêu cầu Chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện

đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt
Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân
chủ, chế độ phê bình và tự phê bình; từng
cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần
gương mẫu, trách nhiệm, chủ động, sáng
tạo, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện
thắng lợi nghị quyết Đại hội, xây dựng
Chi bộ “Trong sạch – vững mạnh”.
Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ
2022-2025, bà Nguyễn Thị Hồng Anh –
Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi
trường Quận tái đắc cử chức danh Bí thư
Chi bộ, bà Nguyễn Thị Thu Vân – Phó
Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường
Quận đắc cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ,
ông Nguyễn Hòa Đức - chuyên viên
Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận là
chi ủy viên.
Đức Phạm

Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý đô thị nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ông Trần Thúc Chương, Phó Chủ tịch UBND Quận tặng hoa chúc mừng
Cấp ủy chi bộ Phòng Quản lý Đô thị Quận, nhiệm kỳ 2022-2025
ra mắt Đại hội

V

ừa qua, Đại hội Chi bộ
Phòng Quản lý đô thị
quận lần thứ XVI, nhiệm kỳ
2022 – 2025 đã được tiến hành
với tinh thần đoàn kết, dân
chủ, trí tuệ, trách nhiệm và
quyết tâm xây dựng Chi bộ
trong sạch, vững mạnh. Đại

hội vinh dự được đón tiếp đồng
chí Trần Thúc Chương – Ủy
viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Phó Chủ tịch UBND Quận 11
cùng toàn thể đảng viên Chi bộ
tham dự.
Đại hội đã tiến hành thảo luận,
thông qua dự thảo Văn kiện

Đại hội; đánh giá kết quả thực
hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm
kỳ 2020 - 2022 và phương
hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ
2022 - 2025; báo cáo kiểm
điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo
của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ
2020 - 2022. Các báo cáo đã
nêu rõ những kết quả đạt được,
những ưu điểm, hạn chế, trên
cơ sở đó đề ra phương hướng,
nhiệm vụ và giải pháp thực
hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ
2022 – 2025.
Phát biểu với Đại hội, Phó Chủ
tịch UBND Quận 11 Trần Thúc
Chương mong muốn cấp ủy
nhiệm kỳ mới cần tiếp tục
nghiên cứu các giải pháp để
khắc phục các mặt còn tồn tại,
hạn chế trong công tác tham
mưu UBND quận thực hiện
Chương trình chỉnh trang và

phát triển đô thị, đối với
những vấn đề cần phải đeo
bám các Sở ngành thì phải tiếp
tục đeo bám, quyết liệt. Vì đây
là một trong những chương
trình trọng điểm mà Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ Quận
11 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề
ra.
Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ
nhiệm kỳ 2022-2025, ông
Lâm Quang Trường –Trưởng
phòng Quản lý Đô thị Quận tái
đắc cử chức danh Bí thư Chi
bộ, ông Nguyễn Hữu Đức–
Phó Trưởng phòng Quản lý
Đô thị Quận đắc cử chức danh
Phó Bí thư Chi bộ, bà Bùi Kim
Thảo - chuyên viên Phòng
Quản lý Đô thị Quận là chi ủy
viên. Mỹ Hạnh - Nhật Hào
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Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại hội Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin
nhiệm kỳ 2022 - 2025
nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ông Nguyễn Trần Bình - Phó Chủ tịch UBND Quận 11
tặng hoa chúc mừng cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Chiều 14/7, Chi bộ Phòng
Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 –
2025. Đến dự Đại hội có ông
Nguyễn Trần Bình, Ủy viên
Ban Thường vụ Quận ủy, Phó
Chủ tịch UBND quận, Bí thư
Đảng ủy cơ quan chính quyền
quận.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội,
ông Nguyễn Trần Bình - Ủy
viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Phó Chủ tịch UBND Quận, Bí
thư Đảng ủy cơ quan chính
quyền quận biểu dương những
kết quả đạt được của chi bộ
Phòng Giáo dục và Đào tạo
trong nhiệm kỳ qua. Ông đánh
giá cao tinh thần phê bình và tự
phê bình của tập thể đảng viên
chi bộ, đồng thời tin tưởng Đại
hội tiếp tục phát huy tính dân

chủ, tìm ra những giải pháp
thiết thực để triển khai thực
hiện có hiệu quả hơn nữa trong
thời gian tới. Đặc biệt là cần
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong các lĩnh vực
quản lý giáo dục, tăng cường
hoạt động giáo dục chủ động,
linh hoạt.
Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ
nhiệm kỳ mới, trong đó ông
Nguyễn Trọng Hiếu – Trưởng
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Quận tái đắc cử chức danh Bí
thư Chi bộ, ông Võ Minh Tuấn
Kiệt – Phó Trưởng Phòng Giáo
dục và Đào tạo Quận tái đắc cử
chức danh Phó Bí thư Chi bộ,
bà Trần Thị Thanh Thủy,
chuyên viên – Chủ tịch Công
đoàn cơ sở Phòng GĐ&ĐT
PTMH
quận là chi ủy viên.

Bà Trần Thị Bích Trâm - Phó Chủ tịch UBND Quận 11
tặng hoa chúc mừng cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

C

hiều 28/7, Chi bộ Phòng
Văn hóa và Thông tin
Quận 11 đã tổ chức thành công
Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022
– 2025. Đến tham dự Đại hội
có bà Trần Thị Bích Trâm –
Quận ủy viên, Phó Chủ tịch
UBND Quận, Phó Bí thư Đảng
ủy Cơ quan chính quyền quận.
Đánh giá cao kết quả đạt được
và tinh thần quyết tâm của Chi
bộ Phòng Văn hóa và Thông
tin, bà Trần Thị Bích Trâm –
Quận ủy viên, Phó Chủ tịch
UBND Quận, Phó Bí thư Đảng
ủy Cơ quan chính quyền quận
đề nghị cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ
mới tiếp tục phát huy các mặt
đạt được, tiếp tục năng động,
sáng tạo trong công tác tham

mưu cho lãnh đạo quận hoàn
thành tốt các nhiệm vụ quản lý
nhà nước trên các mặt công
tác góp phần hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ của ngành văn
hóa thông tin trong nhiệm kỳ
mới.
Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ
nhiệm kỳ mới, ông Cao
Hoàng Khương - Trưởng
phòng Văn hóa và Thông tin
Quận 11 đắc cử chức danh Bí
thư Chi bộ nhiệm kỳ 20222025 với tỉ lệ tín nhiệm 100%,
ông Hà Văn Bình – Chuyên
viên Phòng Văn hóa và Thông
tin Quận 11 đắc cử chức danh
Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ
2022-2025 với tỉ lệ tín nhiệm
100%.
Đức Phạm

Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 11 nhiệm kỳ 2022 - 2025

S

áng 25/7, Chi bộ Phòng Tài
chính – Kế hoạch Quận 11
tổ chức Đại hội lần thứ V,
nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng
Tài chính - Kế hoạch đã tập
trung chỉ đạo, triển khai thực
hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, 100% đảng
viên, công chức xây dựng kế
hoạch cá nhân. Chi bộ luôn
quan tâm bồi dưỡng đảng viên,
công chức giỏi về nghiệp vụ,
nghiêm túc thực hiện các quy
định của Nhà nước về chế độ
chi tiêu tài chính công. Công
tác kiểm tra, giám sát việc thực
hiện chi ngân sách, thực hiện
công khai tài chính tại các đơn
vị được tăng cường, góp phần
hạn chế tiêu cực, lãng phí. Chi
bộ đã làm tốt vai trò tham mưu
cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân
quận quản lý, điều hành ngân
sách; tích cực nghiên cứu, đề

Bà Huỳnh Thị Ngọc Cúc - Phó Bí thư TT. Đảng ủy CQCQ quận
tặng hoa chúc mừng Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
xuất các biện pháp thực hiện
chính sách phù hợp với thực
tiễn địa phương, đáp ứng các
nhu cầu hoạt động quản lý
hành chính nhà nước, củng cố
an ninh quốc phòng, trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn quận.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội,

đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Cúc,
Phó Chánh Văn phòng UBND
quận, Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy cơ quan chính quyền
quận đề nghị Chi bộ Phòng Tài
chính – Kế hoạch tiếp tục chú
trọng giáo dục chính trị, tư
tưởng cho cán bộ, đảng viên;

tạo điều kiện cho đội ngũ cán
bộ nâng cao trình độ chuyên
môn, trình độ lý luận chính trị,
xây dựng chi bộ trong sạch
vững mạnh. Chi bộ lãnh đạo
tham mưu hoàn thành chỉ tiêu
thu chi ngân sách nhà nước
hằng năm; tham mưu dự toán
ngân sách phù hợp với kế
hoạch phát triển kinh tế - xã
hội quận; hướng dẫn các đơn
vị thực hiện dự toán, thu chi
ngân sách đúng quy định, tiết
kiệm.
Nhiệm kỳ 2022-2025, Đại hội
đã bầu bà Hoàng Thị Nga,
Trưởng phòng TC-KH Quận
đắc cử chức danh Bí thư chi
bộ, ông Trần Cẩm Hiệp, Phó
Trưởng phòng TC-KH đắc cử
chức danh Phó Bí thư chi bộ,
ông Đỗ Ngọc Lâm là chi ủy
viên. Các đồng chí được bầu
chọn đều đạt tỉ lệ tín nhiệm là
100%.
Song Quân
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Chi bộ Văn phòng UBND quận tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2022 - 2025

S

áng 26/7, Chi bộ Văn phòng Ủy ban
nhân dân Quận 11 đã tổ chức Đại hội
Chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông
Nguyễn Trần Bình – Ủy viên Ban
Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Quận,
Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền
quận.
Thay mặt Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ
2020 – 2022, bà Lê Thị Phương Thảo –
Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng, Phó
Chánh văn Phòng UBND quận thay mặt
Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả thực hiện
Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 –
2022. Xác định rõ vai trò và tầm quan
trọng của công tác tham mưu - tổng hợp.
Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo,
thực hiện tốt công tác tham mưu tổng
hợp, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều
hành của HĐND, UBND quận. Được sự
quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo UBND
quận với tinh thần đổi mới, sáng tạo, sự
chủ động, tích cực của Lãnh đạo cơ quan
cùng với sự chung sức, đồng lòng của
toàn thể cán bộ, công chức đảng viên chi
bộ, đến nay chi bộ đã đạt kết quả nhất
định trong việc thực hiện mục tiêu kép
vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội
vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch Covid-19. Tổ chức
thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải
quyết tại Bộ phận Một cửa theo đúng quy
trình một cửa, một cửa liên thông. Triển
khai thực hiện Đề án Xây dựng Quận 11
thành đô thị thông minh. Thực hiện cải
cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành
chính, ứng dụng CNTT trong quản lý và
giải quyết công việc, đơn giản hóa thủ
tục hành chính nhằm giải quyết tốt hơn
thủ tục hành chính cho người dân, tổ
chức và doanh nghiệp trên địa bàn quận
theo hướng nhanh gọn, thuận lợi, góp
phần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh
nghiệp trên địa bàn. Đã thành lập trang
Fanpage của Ủy ban nhân dân Quận 11
để tạo thêm 1 kênh tương tác giữa Quận
với người dân và các cơ quan, đơn vị trên
địa bàn quận. Đối với công tác tiếp công
dân, Ban Tiếp công dân duy trì thường
xuyên nề nếp hoạt động, nâng cao trách
nhiệm của công chức trong phục vụ
Nhân dân, thực hiện tốt các quy định tiếp

Bà Huỳnh Thị Ngọc Cúc, Phó Chánh Văn phòng UBND Quận, Phó Bí thư TT. Đảng ủy CQCQ quận
tặng hoa chúc mừng Cấp ủy chi bộ Văn phòng UBND Quận, nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

công dân và giải quyết các đơn thư khiếu
nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp
luật. Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ
nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của
Đảng ủy, đảm bảo triển khai, các nội dung
thực hiện Chỉ thị 05 và nội dung các
chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng
năm đến đảng viên chi bộ và cán bộ, công
chức của Văn phòng. 100% các đảng viên
tham dự các buổi quán triệt các chuyên đề
thực hiện Chỉ thị 05 do Quận ủy tổ chức.
Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên
theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đặc
biệt, phát huy tính tiên phong, gương mẫu
trong thực hiện học tập và làm theo Bác,
luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, trong
nhiệm kỳ, toàn thể đảng viên chi bộ tích
cực tham gia công tác phòng chống dịch
bệnh Covid-19, chăm lo an sinh cho
người dân trong thời gian dịch bệnh
Covid-19 diễn ra, phát huy vai trò gương
mẫu đi đầu trong thực hiện tiêm vaccine,
thực hiện nghiêm quy định 5k của Bộ Y
tế, giãn cách xã hội.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn
Trần Bình – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó
Chủ tịch UBND quận, Bí thư Đảng ủy Cơ
quan chính quyền quận biểu dương tập
thể Chi bộ Văn phòng đã phát huy tốt tinh
thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện tốt

các chỉ tiêu mà Nghị quyết chi bộ đã đề ra.
Ông Nguyễn Trần Bình nhấn mạnh, Văn
phòng UBND quận có vai trò và nhiệm vụ
đặc biệt quan trọng trong công tác tham
mưu cho lãnh đạo quận trong công tác chỉ
đạo điều hành cả hệ thống chính trị quận,
chính vì vậy từng cán bộ, công chức Văn
phòng phải thường xuyên trau dồi, cập
nhật và tự nâng cao kiến thức chuyên môn
nghiệp vụ, góp phần xây dựng nguồn cán
bộ chất lượng cao. Cấp ủy và lãnh đạo
Văn phòng phải coi trọng và quan tâm tạo
nguồn quy hoạch trong cán bộ, công chức
văn phòng UBND quận. Đồng thời, văn
phòng phải mạnh dạn, đổi mới, sáng tạo
linh hoạt phối hợp với các phòng ban
chuyên môn trong công tác tham mưu
lãnh đạo để xây dựng chính quyền số,
chính quyền điện tử, tăng cường đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác cải cách hành chính của quận.
Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ
2022 - 2025 gồm: ông Đinh Chí Thịnh –
Quận ủy viên, Chánh Văn phòng UBND
quận đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ; bà
Lê Thị Phương Thảo – Phó Chánh văn
phòng đắc cử chức danh Phó Bí thư Chi
bộ, bà Hoàng Mỹ Oanh - Chuyên viên là
Chi ủy viên.
Mỹ Hạnh - Đức Phạm
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CHUYÊN TRANG: ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 11 tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025

S

áng 12/7, Đại hội điểm Chi
bộ Ủy ban MTTQ Việt
Nam Quận 11 nhiệm kỳ 2022 2025 đã được tổ chức tại Hội
trường Ủy ban MTTQ Việt
Nam Quận 11. Tham dự có
ông Nguyễn Tăng Minh, Phó
Bí thư Thường trực Quận ủy
Quận 11.
Phát biểu tại Đại hội, ông
Nguyễn Tăng Minh - Phó Bí
thư Thường trực Quận ủy đánh
giá cao những kết quả đạt được
trong nhiệm kỳ qua. Đồng
thời, ông Nguyễn Tăng Minh
lưu ý với những hạn chế,
khuyết điểm mà Đoàn chủ tịch
đã trình bày và đề nghị Đại hội
cũng như cấp ủy chi bộ nhiệm
kỳ mới cần tập trung thảo luận,
đề ra các giải pháp để khắc
phục những hạn chế nêu trên.
Đối với phương hướng, nhiệm
vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi
bộ phải thường xuyên quan
tâm công tác xây dựng chi bộ
trong sạch vững mạnh, tăng
cường sự đoàn kết, thống nhất
trong cán bộ, đảng viên chi bộ,
phát huy vai trò tiên phong,
gương mẫu của cán bộ lãnh
đạo quản lý, đảng viên trong
thực hiện nhiệm vụ chính trị

của đơn vị; chú trọng công tác
giáo dục chính trị tư tưởng cho
đảng viên gắn với thực hiện tốt
Nghị quyết Trung ương 4 khóa
XII về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính
trị. Tăng cường vai trò giám
sát, phản biện xã hội và phối
hợp chặt chẽ với chính quyền
các cấp để thường xuyên đối
thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp
thời tâm tư, tình cảm, nguyện
vọng của Nhân dân; chủ động
tham mưu, đề xuất với cấp ủy,
chính quyền về những cơ chế,
chính sách phù hợp với thực
tiễn, giải quyết những vấn đề
mà Nhân dân mong đợi. Đặc
biệt là, xác định hoạt động
giám sát và phản biện xã hội là
trách nhiệm của Mặt trận Tổ
quốc và đoàn thể đối với Nhân
dân, với Đảng, vì vậy, Chi bộ
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Quận cần lãnh đạo triển
khai thực hiện có hiệu quả Quy
chế giám sát và phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các tổ chức chính trị - xã
hội và Quy định về việc Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ
chức chính trị - xã hội và Nhân
dân tham gia góp ý xây dựng

Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy
tặng hoa chúc mừng Cấp ủy chi bộ MTTQ quận nhiệm kỳ 2022-2025

Đảng, xây dựng chính quyền,
trọng tâm là giám sát việc triển
khai thực hiện Quyết định 935,
936, 994 và Quy định 1374 của
Ban Thường vụ Thành ủy.
Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ
mới gồm 3 đồng chí, bà Lê Thị
Thu Vân - Phó Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam Quận
đắc cử chức danh Bí thư chi bộ
đạt tỉ lệ tín nhiệm là 100%; ông
Lâm Tấn Hùng - Phó Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận
đắc cử chức danh Phó Bí thư
chi bộ đạt tỉ lệ tín nhiệm là
100%; chi ủy viên là đồng chí
Nguyễn Thị Bích Loan đạt tỉ lệ
tín nhiệm là 100%.

Cũng trong dịp này, Cấp ủy và
Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ
Việt Nam quận đã tổ chức trao
tặng 01 phương tiện nghe nhìn
(tivi) cho hộ gia đình bà Trần
Nữ, địa chỉ 152/54/51 F6
đường Lạc Long Quân,
phường 03 quận 11 thuộc diện
hộ nghèo. Được biết đây là
công trình chào mừng Đại hội
đảng viên của Chi bộ cơ quan
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 –
2025 do từng đảng viên đóng
góp kinh phí với tổng giá trị
quà tặng là 5.000.000 đồng.
Mỹ Hạnh - Đức Phạm

Đại hội chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ quận nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cấp ủy chi bộ Hội LHPN quận nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Chiều ngày 25/7, Chi bộ Hội
LHPN Quận đã tổ chức đại hội
chi bộ lần thứ XVIII nhiệm kỳ
2022 - 2025. Đại hội vinh dự
đón tiếp đồng chí Nguyễn
Tăng Minh - Phó Bí thư
Thường trực Quận ủy, Bí thư
Đảng uỷ cơ quan Đảng - đoàn
thể quận tham dự phát biểu chỉ
đạo và định hướng hoạt động
chi bộ trong thời gian tới.
Đại hội đã thông qua báo cáo
chính trị, đánh giá kết quả thực
hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ
lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020
– 2022 và đề ra phương hướng,
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 –
2025; báo cáo kiểm điểm của

Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020
– 2022; thảo luận, đóng góp ý
kiến vào các văn kiện đại hội;
đồng thời Đại hội đã bầu cấp
ủy nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm
kỳ qua, Chi bộ cơ quan Hội
LHPN quận đã đoàn kết, lãnh
đạo thực hiện hiệu quả Nghị
quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ
2020 – 2022 gắn với 3 nhiệm
vụ trọng tâm công tác Hội,
tuyên truyền, vận động, hỗ trợ
phụ nữ phát triển toàn diện,
xây dựng gia đình hạnh phúc,
phát triển kinh tế, bảo vệ môi
trường, xây dựng tổ chức Hội
vững mạnh. Đặc biệt, công tác
chăm lo trong phòng chống

dịch Covid-19 được Hội
LHPN quận tổ chức có hiệu
quả như: hỗ trợ thức ăn, nước
uống cho các lực lượng tuyến
đầu; các nhu yếu phẩm cần
thiết để chuyển đến cho người
dân trong khu cách ly, phong
tỏa...; song song đó, công tác
chăm lo, giúp đỡ và hỗ trợ hội
viên phụ nữ khó khăn, trẻ em
mồ côi do dịch Covid-19,
người già neo đơn, người
khuyết tật…được Hội LHPN
quận tổ chức thường xuyên…
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng
chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí
Thư Thường trực Quận ủy, Bí
thư Đảng ủy cơ quan Đảng –
Đoàn thể quận đánh giá cao
những kết quả Chi bộ Hội
LHPN quận đạt được trong
nhiệm kỳ qua; đồng chí yêu
cầu Chi bộ cần tiếp tục bám sát
sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp
trên để quán triệt đầy đủ, sâu
sắc các chủ trương, đường lối,
Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà
nước tới từng cán bộ, đảng
viên trong Chi bộ. Thường
xuyên quan tâm, bồi dưỡng,
nâng cao trình độ mọi mặt và
nắm bắt diễn biến tư tưởng cho

cán bộ, đảng viên. Bên cạnh
đó, tiếp tục thực hiện tốt quy
chế dân chủ, tổ chức tốt các
phong trào thi đua yêu nước
gắn với thực hiện nhiệm vụ
chính trị của cơ quan; phát huy
vai trò giám sát, phản biện xã
hội, góp ý xây dựng Đảng,
chính quyền; phát huy thế
mạnh, tiềm lực của các cơ sở
Hội, hội viên phụ nữ thực hiện
tốt nhiệm vụ chính trị và công
tác xây dựng Đảng. Tiếp tục
năng động, sáng tạo phát huy
vai trò của hội viên phụ nữ
trong học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh
gắn với thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn; nâng cao chất
lượng sinh hoạt Đảng.
Đại hội đã nghiêm túc đánh
giá kết quả thực hiện công tác
lãnh đạo của chi bộ trong
nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đề ra
phương hướng lãnh đạo của
chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 2025. Đại hội đã bầu Bí thư
chi bộ là đồng chí Đoàn Thị
Thanh Thủy, Chủ tịch Hội
LHPN quận và Phó Bí thư là
đồng chí Nguyễn Thị Thanh
Thủy, Phó Chủ tịch Hội
LHPN quận.M.Hạnh - N.Hào

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ
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CHUYÊN TRANG: CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

TĂNG CƯỜNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11

C

hiều 13/7, Đoàn kiểm tra
số 2 của UBND Thành
phố do đồng chí Võ Văn Hoan
– Thành ủy viên, Phó Chủ tịch
UBND Thành phố làm trưởng
đoàn đã có buổi làm việc với
UBND Quận 11 về kiểm tra
công tác cải cách hành chính
(CCHC) năm 2022. Tiếp đoàn
có các đồng chí: Trần Thị Bích
Trâm, Quận ủy viên, Phó Chủ
tịch UBND Quận 11; Đinh Chí
Thịnh, Quận ủy viên, Chánh
Văn phòng UBND Quận;
Đặng Thị Kim Hoa, Quận ủy
viên, Trưởng phòng Nội vụ
Quận.
Theo báo cáo nhanh về công
tác Cải cách hành chính
(CCHC) của UBND Quận 11
cho biết, “Công tác CCHC
được Quận ủy, Ủy ban nhân
Quận quan tâm chỉ đạo,
thường xuyên yêu cầu các cơ
quan, đơn vị trực thuộc phải
nâng cao chất lượng, hiệu quả
định lượng, tiến độ CCHC,
yêu cầu nâng cao trách nhiệm
của người đứng đầu cơ quan,
đơn vị chỉ đạo điều hành về
công tác CCHC. Trên địa bàn
quận, trong 6 tháng qua chưa
phát sinh nội dung kết luận của
Thanh tra Sở Nội vụ về thực
hiện quy định pháp luật về
tuyển dụng, quản lý, sử dụng
công chức, viên chức và tổ
chức bộ máy và kiểm tra quy
tắc ứng xử. Trong thời gian
qua, Ủy ban nhân dân quận
thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu
các đơn vị trực thuộc xây dựng
và thực hiện các mô hình, sáng
kiến, giải pháp nhằm cải cách
hành chính. Theo đó, có một số
mô hình có hiệu quả tiếp tục
được áp dụng như: Mô hình
“Đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin với hình thức
Tin đồ họa (infographics)”;
Mô hình “Ứng dụng mã QR
code khi thực hiện triển khai
các văn bản đến người dân”…
Trong nhiều mô hình đã và
đang thực hiện có hiệu quả,
UBND Quận đã chọn ra 3 mô
hình nổi bật để đăng ký với
Thành phố là Mô hình 1 : “Chi
trả trợ cấp xã hội không dùng
tiền mặt”, Mô hình 2: Tiếp tục
thực hiện công khai thủ tục
hành chính thuộc lĩnh vực

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM
phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Chứng thực và Hộ tịch thông
qua ứng dụng quét mã QR
CODE: “Tờ gấp công khai mã
QR code công khai THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH; công khai tại
trụ sở Ban điều hành Khu phố Tổ dân phố; tổ chức triển khai
cho đối tượng Ban điều hành
Khu phố - Tổ dân phố, Hòa giải
viên cơ sở” và Mô hình 3: Ứng
dụng công nghệ thông tin và
nền tảng trực tuyến để hỗ trợ
pháp lý miễn phí cho cá nhân
trên địa bàn Quận đối với lĩnh
vực “Hộ tịch, chứng thực và xử
phạt vi phạm hành chính”. Bên
cạnh đó, tiếp tục thực hiện việc
đẩy mạnh việc ứng dụng công
nghệ thông tin vào các hoạt
động thực thi công vụ trên địa
bàn Quận như: thực hiện trao
đổi thông tin, nghiệp vụ thông
qua hệ thống thư điện tử; thực
hiện trên phần mềm quản lý
cán bộ, công chức, viên chức.”
Phó Chủ tịch UBND Quận 11
Trần Thị Bích Trâm thông tin
thêm về một số vấn đề còn tồn
tại, hạn chế và những nguyên
nhân trong công tác thực hiện
các chỉ tiêu về các thủ tục hành
chính. Nhất là khi chuyển sang
mô hình chính quyền đô thị,
Ủy ban nhân dân quận là đơn
vị dự toán, không còn được
chủ động cân đối ngân sách
quận để cân đối chi đầu tư phát
triển, đến nay thành phố chưa
có hướng dẫn cụ thể về việc bố
trí các nguồn vốn hàng năm để
triển khai thực hiện sửa chữa
thường xuyên, duy tu, bảo
dưỡng cơ sở vật chất của các
đơn vị trực thuộc Quận trên địa
bàn gặp khó khăn. Do vậy,

Quận đề xuất UBND thành
phố xem xét quy định giao dự
toán chi dự phòng ngân sách
cho Ủy ban nhân dân quận, Ủy
ban nhân dân phường để chủ
động điều hành ngân sách.
Đồng thời, mong muốn Thành
phố có hướng dẫn cụ thể về
việc bố trí các nguồn vốn hàng
năm để triển khai thực hiện sửa
chữa thường xuyên, duy tu,
bảo dưỡng cơ sở vật chất của
các đơn vị trực thuộc Quận.
Tại hội nghị, các đại biểu đã
trao đổi thảo luận về nhiểu nội
dung, giải pháp nhằm tiếp tục
triển khai thực hiện Kế hoạch
cải cách hành chính năm 2022
và Kế hoạch Triển khai Đề án
“Xây dựng Quận 11 trở thành
đô thị thông minh giai đoạn
2020-2022, tầm nhìn đến năm
2025”, ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động cơ
quan nhà nước, phát triển
chính quyền số và đảm bảo an
toàn thông tin mạng. Đặc biệt
là trong công tác phối hợp với
các sở, ngành thành phố rà
soát, cập nhật các thủ tục hành
chính đang áp dụng tại Ủy ban
nhân dân các phường phục vụ
cho công tác chuẩn hóa, công
bố, công khai, niêm yết thủ tục
hành chính. Thường xuyên và
soát, cập nhật những thay đổi
trong quy định pháp luật về thủ
tục hành chính để tiến hành
công khai, niêm yết kịp thời,
đảm bảo người dân tiếp cận với
thủ tục hành chính một cách
thuận tiện, đầy đủ, chính xác.
Xây dựng Quy chế phối hợp
giữa các công chức đầu mối
kiểm soát thủ tục hành chính

tại Ủy ban nhân dân quận, các
phòng, ban thuộc quận và Ủy
ban nhân dân 16 phường.
Phát biểu kết luận tại buổi làm
việc, đồng chí Võ Văn Hoan Phó Chủ tịch UBND Thành
phố đánh giá cao đối với việc
chỉnh trang bộ phận một cửa
của UBND Quận 11, đây
chính là bộ mặt của cơ quan
hành chính nhà nước với
người dân. Với sự đổi mới,
trang thiết bị làm việc hiện
đại, chuẩn hóa theo đúng quy
định của Chính phủ về thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính là một điểm
nhấn ấn tượng và cần tiếp tục
quan tâm trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, UBND Quận 11
cần tiếp tục tập trung nâng cao
hơn nữa tỷ lệ hài lòng của
người dân, doanh nghiệp và
bản thân cán bộ công chức
trong công tác cải cách hành
chính của địa phương. Sau
tháng cao điểm giải quyết thủ
tục hành chính ngay trong
ngày, chúng ta cần tiếp tục duy
trì thực hiện đối với các thủ tục
hành chính có thể giải quyết
ngay trong ngày và nâng dần
mức độ trực tuyến trên các
lĩnh vực, nghiên cứu rút gọn
tối đa thời gian để giải quyết
hồ sơ thủ tục cho nhân dân.
Song song đó là tiếp tục khai
thác có hiệu quả cổng Quận 11
trực tuyến để nắm bắt và giải
quyết kịp thời nguyện vọng
chính đáng của người dân.
Riêng đối với các khó khăn,
vướng mắc do cơ chế, Thành
phố sẽ xem xét kiến nghị và đề
xuất của quận, bên cạnh đó,
đồng chí Võ Văn Hoan đề
nghị Quận tiếp tục nghiên cứu
để tìm giải pháp khắc phục
ngay đối với những vấn đề
thuộc quận quản lý theo
hướng ngày càng thực hiện tốt
hơn công tác cải cách hành
chính trong thời gian tới. Song
song đó là tiếp tục quan tâm
cải thiện, nâng cao Chỉ số
CCHC (PAR Index), đặt mục
tiêu “Phấn đấu Chỉ số CCHC
của Quận 11 năm 2022 cao
hơn so với năm 2021, là 01
trong 08 địa phương dẫn đầu
Thành phố”.
Đức Phạm
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CHUYÊN TRANG: CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Ban Pháp chế HĐND Thành phố khảo sát tình hình Quận 11
về công tác Cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng

C

hiều 14/7, Đoàn công tác
Ban pháp chế HĐND
Thành phố do ông Lê Minh
Đức – Phó Trưởng Ban Pháp
chế HĐND Thành phố làm
trưởng đoàn đã có buổi làm
việc với UBND Quận 11 để
khảo sát tình hình phục vụ
Chương trình “Dân hỏi Chính quyền trả lời” tháng
8/2022 với chủ đề “Công tác
cải cách hành thủ tục hành
chính trong lĩnh vực đất đai và
xây dựng trên địa bàn
TPHCM”. Tiếp đoàn có ông
Trần Thúc Chương, Ủy viên
Ban Thường vụ Quận ủy, Phó
Chủ tịch UBND Quận 11.
Theo Phó Chủ tịch UBND
Quận 11 Trần Thúc Chương
cho biết, “UBND Quận 11 đã
ban hành nhiều kế hoạch trong
công tác chỉ đạo điều hành cải
cách thủ tục hành chính, đặc
biệt là trong lĩnh vực đất đai.
Đặc biệt là đã hoàn thành việc
đổi mới thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính
theo hướng nâng cao chất
lượng phục vụ, không theo địa
giới hành chính, tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin,
giảm thời gian đi lại, chi phí xã
hội và tạo thuận lợi cho người

Ông Lê Minh Đức - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM
phát biểu kết luận tại buổi khảo sát
dân, doanh nghiệp. Liên quan
đến một số khó khăn, vướng
mắc còn tồn tại, Phó Chủ tịch
UBND Quận 11 Trần Thúc
Chương đề nghị đoàn công tác
xem xét và kiến nghị các đơn vị
có liên quan sớm có hướng
tháo gỡ cho địa phương góp
phần giúp Quận hoàn thành
chương trình trọng điểm Chỉnh
trang và phát triển đô thị giai
đoạn 2020-2025.
Nhìn chung, việc đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin
tại Bộ phận một cửa, một cửa
liên thông và tăng cường sử
dụng có hiệu quả Hệ thống văn
bản điện tử (hồ sơ, văn bản
điện tử, chữ ký số) đã góp phần
đẩy nhanh tiến độ, nhanh

chóng, chính xác, công khai và
minh bạch trong quá trình giải
quyết hồ sơ. Một số thủ tục
hành chính đang thực hiện tại
Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai Quận 11 được rút ngắn
thời gian thực hiện thủ tục
hành chính đất đai, người dân
dễ dàng tiếp cận và nắm bắt
được thông tin, quá trình giải
quyết hồ, cụ thể rút gọn thời
gian theo quy định từ 10 ngày
còn 5 ngày từ năm 2019; đối
với thủ tục kết hợp rút gọn từ
11 ngày còn 6 ngày năm 2019;
trong quý 4/2021 rút gọn thêm
một số thủ tục khác, riêng thủ
tục xóa thế chấp kết hợp đăng
ký thế chấp rút gọn từ 2 ngày
còn 1 ngày; thủ tục đăng ký thế

chấp kết hợp với thủ tục đăng
ký thay đổi nội dung biện pháp
đảm bảo bằng quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất đã
đăng ký rút gọn từ 2 ngày còn
1 ngày… Đồng thời UBND
quận đã thực hiện có hiệu quả
phần mềm “Quận 11 – trực
tuyến” để phục vụ khai thác
thông tin, nâng cao hiệu quả
xử lý đơn, giải quyết khiếu
nại, phản ánh, kiến nghị trên
địa bàn quận.
Phó Trưởng Ban Pháp chế
HĐND TPHCM Lê Minh Đức
đánh giá cao công tác chỉ đạo
điều hành thực hiện cải cách
thủ tục hành chính của UBND
Quận 11 trong lĩnh vực đất
đai, góp phần giúp cho buổi
khảo sát đạt kết quả và hiệu
quả đề ra. Đối với những ý
kiến kiến nghị của UBND
Quận, đoàn sẽ tiếp thu, ghi
nhận và phản hồi kiến nghị
đến các sở ngành nhằm kịp
thời xem xét thủ tục hành
chính nào có thể rút gọn được
thì tiếp tục triển khai thực hiện
góp phần thực hiện ngày càng
hiệu quả hơn công tác cải cách
hành chính, đảm bảo phục vụ
tối đa quyền lợi cho người
dân.
Song Quân

Tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và dịch Covid-19

Ông Nguyễn Trần Bình - Phó Chủ tịch UBND Quận báo cáo với
Đoàn công tác UBND Thành phố về công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận

C

hiều 14/7, Đoàn công tác
UBND Thành phố do ông
Võ Văn Hoan – Thành ủy viên,
Phó Chủ tịch UBND Thành
phố làm trưởng đoàn đã có
buổi làm việc với UBND Quận
11 về tình hình phòng chống
sốt xuất huyết và dịch Covid19 năm 2022. Tiếp đoàn có
ông Nguyễn Trần Bình, Ủy
viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Phó Chủ tịch UBND Quận 11;
ông Vương Anh Tài, Trưởng
Phòng Y tế Quận.
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022
đến ngày 07 tháng 7 năm 2022,
toàn quận ghi nhận 194 ca

SXH (124 ca nhập viện và 70
ca điều trị ngoại trú), tăng
65,4% so với cùng kỳ năm
2021 (104 ca: 73 ca nhập viện,
31 ca điều trị ngoại trú); tăng
45,4% so với trung bình 6
tháng đầu năm giai đoạn 20162020. Về công tác phòng
chống dịch Covid-19, đánh giá
từ ngày 07/02/2022 đến
10/7/2022, từ tháng 3/2022
đến nay đánh giá cấp độ dịch
tại 16/16 phường đạt cấp độ 1.
Tiếp tục duy trì hoạt động các
“Tổ chăm sóc người nhiễm
COVID-19 tại cộng đồng” trên
địa bàn 16 Phường. Đội ngũ

lực lượng tuyến đầu (Trung
tâm Y tế, Trạm Y tế, Trạm Y tế
lưu động, lực lượng Y Bác sĩ tư
nhân, các ban ngành đoàn thể
Công an, Quân sự…) trên toàn
quận luôn trong tư thế sẵn sàng
phòng chống dịch.
Ông Nguyễn Trần Bình - Phó
Chủ tịch UBND Quận 11 cho
biết thêm, “lãnh đạo quận đã tổ
chức các đoàn kiểm tra về tình
hình phòng chống sốt xuất
huyết tại các khu vực nguy cơ,
các điểm nguy cơ cao. Đồng
thời, quận cũng chỉ đạo tăng
cường công tác truyền thông
về tình hình dịch bệnh sốt xuất
huyết, tay chân miệng… bằng
nhiều hình thức như phát
thanh, băng rôn, xe loa, thông
qua Website, Fanpage và Zalo
Official UBND quận và hệ
thống trang tin các cơ sở…
Bên cạnh đó, quận cũng phát
động 16 phường tổ chức chiến
dịch tổng vệ sinh triệt nơi sinh
sản của muỗi truyền bệnh sốt
xuất huyết hằng tuần. Về công
tác tiêm chủng vaccine phòng
Covid-19, quận vẫn tiếp tục
thực hiện theo đúng chỉ đạo
của Bộ Y tế, UBND Thành phố
và Sở Y tế”.

Kết luận tại buổi kiểm tra, ông
Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch
UBND Thành phố đánh giá
cao nỗ lực của các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn Quận 11
trong công tác phòng chống
dịch sốt xuất huyết và dịch
Covid-19 trong thời gian qua.
Đồng thời, Phó Chủ tịch
UBND Thành phố Võ Văn
Hoan nhấn mạnh đến vai trò
thông tin tuyên truyền về cách
phòng chống dịch bệnh sốt
xuất huyết, ý thức của người
dân sẽ quyết định rất lớn đến
công tác phòng chống dịch
của địa phương. Đặc biệt là
các cơ quan, đơn vị, cả hệ
thống chính trị cần lưu ý đối
với các địa điểm công cộng,
những công trình xây dựng,
cần phải thường xuyên phát
động tổng vệ sinh và giám sát
thường xuyên để tránh bùng
phát dịch sốt xuất huyết cùng
lúc với dịch Covid-19, cần
tăng cường công tác kiểm tra
công tác phòng chống dịch
Đặc biệt là kiên quyết xử lý
nghiêm đối với các điểm nguy
cơ còn để phát sinh lăng
quăng.
Đức Phạm
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CHUYÊN TRANG: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Ông Trần Phi Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11
tặng hoa cho các gương điển hình giao lưu tại hội nghị

Ông Trần Phi Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11
trao Giấy khen của Công an Thành phố cho các tập thể tiêu biểu

Trao Giấy khen của Công an Thành phố cho các tập thể tiêu biểu

Trao Giấy khen của UBND Quận 11 cho các tập thể tiêu biểu

N

gày 26/7, UBND Quận 11 đã tổ
chức Hội nghị Tổng kết phong trào
toàn dân bảo vệ Tổ quốc năm 2021. Chủ
trì hội nghị có ông Trần Phi Long - Phó
Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận.
Trong năm 2021, công tác xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn quận
đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các
cấp ủy Đảng, Chính quyền đã phát huy
tốt năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành,
quan tâm sâu sát đến công tác xây dựng
phong trào TDBVANTQ. Lực lượng
Công an thực hiện tốt công tác phối hợp
với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn
vị, địa phương trong công tác dân vận và
xây dựng phong trào TDBVANTQ.
Công tác tuyên truyền, thi đua, khen
thưởng, tổ chức Ngày hội toàn dân bảo
vệ ANTQ đều được chú trọng, thường
xuyên đổi mới về nội dung, hình thức
triển khai, đã thu hút được sự quan tâm
của nhiều tầng lớp Nhân dân. Công tác
tuyên truyền đã được triển khai đồng bộ,
thường xuyên, liên tục, kịp thời; đa dạng
hóa nội dung phù hợp với đặc điểm từng
vùng, từng nhóm đối tượng, địa bàn, tầng
lớp dân cư; lồng ghép việc tuyên truyền
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ với các hoạt động tuyên truyền
khác để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Hội nghị đã cùng giao lưu với 4 gương
điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021 là:

tập thể UBND Phường 3; Ban điều hành
Khu phố 1, Phường 7; Ban Bảo vệ dân
phố Phường 11; ông Nguyễn Bá Ngọc, Bí
thư chi bộ Khu phố 1, Phường 1. Đó là các
gương điển hình đã có nhiều giải pháp,
mô hình hiệu quả trong thực hiện phong
trào TDBVANTQ thời gian qua. Thông
qua trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh
nghiệm thực tế của từng mô hình để các
cơ quan, đơn vị có thể học hỏi, nghiên cứu
triển khai phù hợp với tình hình thực tế và
đặc thù của từng cơ quan, đơn vị nhằm
tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào
TDBVANTQ trong thời gian tới.
Ông Trần Phi Long, Chủ tịch UBND
Quận 11 ghi nhận các kết quả tích cực
trong năm 2021 trong phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn quận.
Đánh giá cao công tác chủ động của lực
lượng Công an quận để nắm chắc diễn
biến tình hình trên các lĩnh vực, triển khai
các mặt công tác nghiệp vụ có chuyển
biến đi vào chiều sâu; không để bị động
bất ngờ, không xảy ra phá hoại, biểu tình,
bạo loạn, không để phát sinh diễn biến
phức tạp, phát sinh thành “điểm nóng”,
giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn
quận. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra
những điểm còn tồn tại, hạn chế mà công
an quận và các cơ quan chuyên môn cần
tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Ông
Trần Phi Long nhấn mạnh, “việc phối hợp
thực hiện Chương trình 478/CA-MTTQ
cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn

nữa, vai trò của BCĐ 138 của 16 phường
cần tích cực, phối hợp chặt chẽ, phải huy
động hết sức mạnh hệ thống chính trị
tham gia công tác phòng, chống đấu tranh
các loại tội phạm và tệ nạn xã hội thì
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mới
đạt được hiệu quả cao. Đồng thời, Chủ
tịch UBND Quận 11 đề nghị BCĐ 138 16
phường cần tiếp tục quan tâm, củng cố bổ
sung lực lượng BVDP, chỉ đạo quyết liệt
các ngành, đoàn thể tham gia tuyển chọn
lực lượng BVDP. Song song đó, cần tiếp
tục vận động tuyên truyền, chủ động đánh
giá tình hình tại địa bàn phường, khu phố
để thông báo cho nhân dân nắm đề phòng,
đấu tranh các loại tội phạm cho có hiệu
quả, tăng cường công tác phối hợp chặt
chẽ giữa các ngành, đoàn thể.
Dịp này, Công an Thành phố đã trao giấy
khen cho 23 tập thể và 22 cá nhân thuộc
Quận 11 đã có thành tích xuất sắc trong
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc năm 2021; có 04 tập thể và 01 cá
nhân thuộc Quận 11 đã có thành tích xuất
sắc trong thực hiện Chỉ thị 08 của Bộ
Công an về tăng cường công tác chỉ đạo,
quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động
của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ trong tình hình mới giai đoạn
2017 – 2021. Đồng thời, Chủ tịch UBND
Quận 11 cũng đã trao giấy khen cho 28 tập
thể và 27 cá nhân, đã có thành tích xuất
sắc trong thực hiện phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. MH

20

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ

CHUYÊN TRANG: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai thực hiện Đề án 06
và ra mắt Ban chỉ đạo Đề án 06 Quận 11

Ban chỉ đạo Đề án 06 Quận 11 ra mắt tại hội nghị

N

gày 26/7, Quận 11 đã tổ chức Hội
nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
và triển khai thực hiện Đề án 06 và ra mắt
Ban chỉ đạo Đề án 06 Quận 11. Tham dự
hội nghị có: ông Trần Phi Long, Phó Bí
thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận; ông
Nguyễn Trần Bình, Ủy viên Ban Thường
vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận
11; Đại tá Phạm Xuân Thao, Ủy viên Ban
Thường vụ Quận ủy, Trưởng Công an
Quận 11.
Ông Huỳnh Hữu Tánh, Phó Trưởng
Công an Quận 11 cho biết, “Trong 06
tháng đầu năm 2022, tình hình thực hiện
Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về
“phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định
danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển
đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm
nhìn đên năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06),
quận đã triển khai kế hoạch về việc kiện
toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06, ban
hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo
thực hiện Đề án 06, Quyết định thành lập
Tổ công tác thực hiện Đề án 06, quy chế
hoạt đọng của Tổ công tác; đồng thời,
Ban chỉ đạo Đề án 06 quận đã chỉ đạo
UBND 16 phường khẩn trương thành lập
các Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tại các
khu phố, đến nay, đã có 16/16 UBND cấp
phường; 65 khu phố đã thành lập Tổ
công tác và đề ra kế hoạch, phương
hướng, lộ trình cụ thể để triển khai những
nhiệm vụ của Đề án 06”.
Quận 11 hiện có 62.017 hộ với 224.650
nhân khẩu (trong đó số nhân khẩu tạm trú
trên địa bàn là 7.003 hộ, 18.706 nhân
khẩu), địa bàn quận chiếm đa phần là
người Hoa với 87.540 nhân khẩu nên
không thành thạo tiếng Việt, do đó, việc
áp dụng công nghệ và sử dụng thiết bị
điện tử, mạng internet để sử dụng dịch vụ
công còn nhiều hạn chế, chưa được
người dân sử dụng nhiều. Hiện nay, trên
địa bàn quận đã triển khai tiếp nhận và
giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến
đối với 25 dịch vụ. Trong đó, 14 dịch vụ

công thiết yếu thuộc UBND quận và các
ban ngành, thủ tục được người dân đăng
ký nhiều nhất là đăng ký kinh doanh hộ cá
thể, đăng ký hộ tịch; đối với 11 dịch vụ
công thuộc Công an quận: thủ tục đăng
ký, cấp biển số xe mô tô, gắn máy được sử
dụng nhiều nhất với hơn 1.246 lượt đăng
ký; dịch vụ thu tiền nộp phạt xử lý VPHC
trong lĩnh vực GTĐB qua thiết bị ghi hình
(phạt nguội) chưa được đăng ký. Một số
khó khăn trong việc giải quyết các hồ sơ
dịch vụ công trực tuyến là các loại giấy tờ
được chụp vẫn chưa đảm bảo tính chính
xác pháp lý, do đó vẫn phải yêu cầu nộp
hồ sơ để thực hiện lưu trữ. Bên cạnh đó,
phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư chưa ổn định, hệ thống
thường xuyên gặp sự cố đường truyền
hoặc lỗi hệ thống; đồng thời, người dân có
nhu cầu đăng ký trên cổng dịch vụ công
chưa thực hiện đúng yêu cầu, hồ sơ
thường không đạt… Đến nay, chỉ thực
hiện liên thông dữ liệu đối với nguồn dữ
liệu từ Bộ Tư pháp, các nguồn dữ liệu
khác vẫn chưa thực hiện.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch
UBND Quận 11 Nguyễn Trần Bình mong
muốn thông qua hội nghị nhằm đánh giá

kết quả bước đầu triển khai thực hiện
những nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác
thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc
gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến
năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn quận.
Qua đó các đơn vị cùng trao đổi nhằm đúc
kết kinh nghiệm, đồng thời đề ra những
giải pháp tích cực, hiệu quả phù hợp đặc
thù của địa phương, phấn đấu hoàn thành
đạt yêu cầu, đúng tiến độ những nhiệm vụ
được đề ra”.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch
UBND Quận 11 Trần Phi Long lưu ý cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư đặc biệt
quan trọng, khai thác nguồn cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư phục vụ được nhiều
cho các dự án của quận và thành phố, từ
đó phục vụ người dân được tốt hơn. Do
đó, đối với những mặt còn tồn tại, hạn chế
cần tiếp tục nghiên cứu, khắc phục. Đối
với những vấn đề nào có thể giải quyết
được ngay thì giải quyết, vấn đề nào cần
thời gian tháo gỡ thì cần tiếp tục đeo bám,
quyết liệt để thực hiện Đề án 06 đạt hiệu
quả.
Dịp này, Ban chỉ đạo Đề án 06 Quận 11 đã
ra mắt tại hội nghị.
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”

21

CHUYÊN TRANG: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

20 năm tích cực thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP về tín dụng chính sách
đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Ông Nguyễn Trần Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 trao Giấy khen
cho các tập thể có nhiều đóng góp trong triển khai chính sách tín dụng trên địa bàn quận

N

gày 26/7, Quận 11 đã tổ chức Hội
nghị tổng kết 20 năm triển khai thực
hiện Nghị định số 78/NĐ-CP của Chính
phủ về tín dụng đối với người nghèo và
các đối tượng chính sách khác. Tham dự
có: ông Bùi Văn Sổn, Phó Giám đốc chi
nhánh Ngân hàng chính sách xã hội
(NHCSXH) TPHCM; Nguyễn Trần
Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Phó Chủ tịch UBND Quận 11 – Trưởng
ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH
Quận 11; Đào Thanh Long, Ủy viên Ban
Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam Quận 11; Phạm Ngọc
Trung, Giám đốc NHCSXH quận Tân
Phú và Quận 11.
Năm 2022, là năm thứ 20 triển khai thực
hiện Nghị định số 78/NĐ-CP ngày
4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối
với người nghèo và các đối tượng chính
sách khác. Theo ông Phạm Ngọc Trung,
Giám đốc NHCSXH quận Tân Phú và
Quận 11 cho biết, “Trong 20 năm qua,
nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã
giúp hàng ngàn hộ vượt qua được khó
khăn, mở rộng quy mô sản xuất kinh
doanh, ổn định cuộc sống, góp phần giúp
cho hơn 11.097 lượt hộ thoát nghèo, thu
hút tạo việc làm cho trên 9.608 lao động,
hỗ trợ 4.444 học sinh sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ
trợ xây mới và cải tạo và xây dựng, sửa
chữa cho hàng trăm ngôi nhà cho hộ
nghèo... Việc triển khai các chương trình
tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế
tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn
quận, giúp cho người nghèo và các đối
tượng chính sách khác có điều kiện tự lực
vươn lên, làm quen với việc vay vốn, trả
nợ ngân hàng, do đó đã từng bước thay
đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử
dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện,
nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp
khoảng cách giàu - nghèo. Với những nỗ

lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách
của các cấp, các ngành và của NHCSXH
quận trong gần 20 năm qua, các chương
trình tín dụng chính sách xã hội của Trung
ương và Thành phố đã được triển khai kịp
thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ
hưởng trên địa bàn, từng bước khẳng định
vai trò của tín dụng chính sách xã hội là
công cụ, giải pháp quan trọng, có tính
nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn
phát triển của quận nói riêng cũng như
của toàn Thành phố nói chung”.
Ông Nguyễn Trần Bình, Phó Chủ tịch
UBND Quận – Trưởng ban đại diện Hội
đồng quản trị NHCSXH Quận 11 biểu
dương và đánh giá cao những nỗ lực của
của các cấp, các ngành và của NHCSXH
quận trong gần 20 năm qua để triển khai
thực hiện tốt Nghị định số 78/2002/NĐCP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín
dụng đối với người nghèo và các đối
tượng chính sách khác. Tiếp thu các ý
kiến chỉ đạo của lãnh đạo NHCSXH
Thành phố, ông Nguyễn Trần Bình đề
nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH
quận, các Phòng, Ban có liên quan, các tổ
chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp
quận, cấp phường, UBND 16 phường cần
tiếp tục tập trung thực hiện tốt các Chỉ thị,
Kết luận của Ban Bí thư Trung ương,
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và
các chỉ đạo UBND Thành phố về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín
dụng chính sách xã hội, coi đây là nhiệm
vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai
thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên
địa bàn quận. Trong đó, đặc biệt quan tâm
tập trung nguồn lực, nhất là nguồn vốn
ngân sách ủy thác qua NHCSXH để tổ
chức triển khai thực hiện tốt các chương
trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng
ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối
tượng thụ hưởng trên địa bàn. Đồng thời,
cần phải nhận thức sâu sắc và xác định rõ

vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã
hội trong việc thực hiện mục tiêu về giảm
nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm
bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và
phát triển kinh tế của quận. Đặc biệt quan
tâm gắn triển khai tín dụng chính sách với
các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu
kinh tế của địa phương trong từng giai
đoạn. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tập trung
củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng
trên địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ
chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt
động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn và
của các Điểm giao dịch tại UBND
phường để chuyển tải kịp thời, có hiệu
quả vốn tín dụng chính sách xã hội đến
người dân. Đặc biệt là, cần chú trọng đẩy
mạnh, làm tốt công tác thông tin tuyên
truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên,
người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân
góp phần nâng cao nhận thức về vai trò
của tín dụng chính sách xã hội đối với sự
phát triển kinh tế -xã hội của đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục
quan tâm và nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác kiểm tra giám sát của các
cấp, các ngành và của nhân dân đối với
hoạt động tín dụng chính sách xã hội; phát
huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa
những tiêu cực trong tổ chức triển khai
thực hiện, đồng thời, nắm bắt nhu cầu,
tâm tư nguyện vọng của nhân dân và cơ sở
để đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm
quyền bổ sung, chỉnh sửa về cơ chế chính
sách cho phù hợp với thực tế.
Dịp này, Quận 11 đã trao giấy khen cho 22
tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất
sắc trong việc triển khai chính sách tín
dụng theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP
ngày 04/10/2002 của Chính phủ. PTMH
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“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: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

Quận 11 trang nghiêm tổ chức Đại lễ cầu siêu
đồng bào tử vong, cán bộ chiến sỹ hy sinh do Đại dịch COVID-19

T

háng 8 năm 2022, tròn
một năm khi đại dịch
Covid-19 bùng phát mạnh mẽ
trên địa bàn Thành phố nói
chung trong đó có Quận 11 nói
riêng, thời điểm đỉnh dịch
bùng phát nhiều gia đình phút
chốc bỗng mất đi người thân
vĩnh viễn, không kịp nói một
lời từ biệt, có những đám tang
thầm lặng trong tiếng nấc
nghẹn ngào của những người
thân trong gia đình, cũng có
những người thầm lặng ra đi
mà thân nhân chưa kịp hay tin,
những người chiến sĩ kiên
cường trong tuyến đầu chống
dịch cũng lặng lẽ ra đi. Thực
hiện chỉ đạo của Thường trực
Quận ủy, Ủy ban MTTQ Việt
Nam Quận đã phối hợp với
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo
Việt Nam Quận 11 tổ chức lễ
tưởng niệm và cầu siêu cho
những cán bộ, chiến sĩ hy sinh
trong đại dịch, những người đã
mất do đại dịch Covid-19 tại
chùa Giác Sanh vào sáng
06/8/2022 (mùng 9 tháng 7
năm Nhâm Dần). Tham dự lễ
tưởng niệm có ông Nguyễn Hồ
Hải, Phó Bí thư Thành ủy
TPHCM; ông Trương Trần
Phương, Phó Chánh Văn
phòng Ủy ban MTTQ Việt
Nam TPHCM; ông Nguyễn
Tăng Minh, Phó Bí thư
Thường trực Quận ủy Quận
11; ông Nguyễn Trần Bình, Ủy
viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Phó Chủ tịch UBND Quận;
ông Đào Thanh Long, Ủy viên
Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
Quận; Hòa thượng Thích
Thiện Ngộ - Chứng minh, Cố

Các đồng chí lãnh đạo thắp hương cầu siêu cho cán bộ chiến sĩ hy sinh, đồng bào tử vong do Đại dịch Covid-19

vấn Ban Trị sự Giáo Hội Phật
giáo Việt Nam Quận; Thượng
tọa Thích Nguyên Sĩ - Trưởng
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo
Việt Nam quận.
Theo ông Đào Thanh Long,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam Quận 11 chia sẻ, “Lễ
tưởng niệm đồng bào tử vong
và cán bộ, chiến sỹ hy sinh
trong đại dịch COVID-19 thể
hiện nỗi buồn sâu sắc, sự sẻ
chia trước những mất mát, đau
thương của các gia đình đã mất
đi người thân, riêng tại Quận
11 đã có gần 400 người tử vong
trong đợt bùng phát dịch lần
thứ 4 (thấp thứ 2 thành phố về
số lượng người tử vong, sau
Cần Giờ), trong đó có thân
nhân của các cán bộ, y bác sĩ,
chiến sĩ lực lượng vũ trang, các
lực lượng tuyến đầu chống
dịch ở khu phố, tổ dân phố và
nhân dân quận nhà. Hơn 100

ngày cao điểm phòng chống
dịch là ký ức không thể nào
quên của tất cả chúng ta, những
người đã từng trải qua hay phải
sống trong tâm dịch. Và trong
trận chiến đấu ấy là sự hy sinh
và nỗ lực không ngừng nghỉ
của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên
y tế, cán bộ, đảng viên, lực
lượng vũ trang, hưu trí, y tế tư
nhân, người dân, mạnh thường
quân để đồng lòng cùng đảng
bộ, chính quyền địa phương
đưa quận 11 đi qua cơn bão
khốc liệt đó, tiếp tục cùng nhắc
nhở lẫn nhau giữ vững thành
quả phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn thành
phố nói chung và Quận 11 nói
riêng”.
Lễ tưởng niệm, cầu siêu được
trang nghiêm tổ chức theo nghi
thức tuyền thống của Phật giáo
Việt Nam, các đại biểu đã được
xem lại những hình ảnh khốc

liệt trong cuộc chiến chống
đại dịch COVID-19 của năm
2021, tuy có những đau
thương mất mát, hy sinh
nhưng trên hết đọng lại chính
là những hình ảnh xúc động về
một Quận 11 ấm áp tình yêu
thương trong cuộc chiến
chống dịch Covid-19 vừa qua.
Như Chủ tịch Quận 11 Trần
Phi Long đã nhận định “Cuộc
chiến với đại dịch Covid-19
với nhiều khó khăn và thử
thách. Sự hy sinh của chúng ta
là không kể xiết, nhưng hạnh
phúc lớn hơn mà chúng ta
nhận lại chính là niềm vui và
sức khỏe của nhân dân quận
nhà”. Tại lễ tưởng niệm, các
đại biểu đã thực hiện nghi lễ
niệm hương, đốt đèn cầu siêu
cho những nạn nhân tử vong
do Đại dịch COVID-19 được
an nghỉ.
Đức Phạm

Quang cảnh lễ tưởng niệm cầu siêu cán bộ, chiến sĩ hy sinh và đồng bào tử vong do Đại dịch Covid-19

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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CHUYÊN MỤC: KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm ngày 27/7

Quận 11 tổ chức Họp mặt người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ
nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) tại Khu di tích Chiến khu D, tỉnh Đồng Nai

T

hực hiện kế hoạch của UBND Quận
về tổ chức các hoạt động tri ân, đền
ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày
Thương binh liệt sĩ 27/7, trong tuần lễ từ
ngày 18/7 đến 27/7, UBND Quận 11 đã
tổ chức 24 đoàn công tác thăm gia đình
chính sách, thắp hương gia đình thờ cúng
Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn
quận. Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo
quận đã bày tỏ sự biết ơn với những hy
sinh của các gia đình chính sách nói
chung, các thương binh, bệnh binh nặng
nói riêng trong sự nghiệp cách mạng của
dân tộc đồng thời ghi nhận những cống
hiến của các thương, bệnh binh nặng đối
với quá trình xây dựng quê hương, đất
nước nhất là trong thực hiện các nhiệm
vụ chính trị của quận nhà.
Sáng 27/7, Đoàn lãnh đạo quận chia làm
3 đoàn công tác đã đến viếng, dâng
hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
tại các Đài và Bia tưởng niệm Anh hùng
liệt sĩ trên địa bàn quận. Cụ thể, Đoàn do
đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận
ủy Quận 11 làm Trưởng đoàn đã bày tỏ
lòng biết ơn vô hạn, mặc niệm và thắp
hương cho các anh hùng liệt sĩ tại Bia
tưởng niệm liệt sĩ an ninh T4, Phường 8;
Đoàn do Phó Bí thư Thường trực Quận
ủy Nguyễn Tăng Minh làm trưởng đoàn
cũng đã đến viếng và thắp hương cho các
anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm liệt sĩ
Phường 16; Đoàn do đồng chí Trần Phi
Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch
UBND Quận làm trưởng đoàn viếng và
thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ tại
Đài tưởng niệm liệt sĩ Quận 11 (Phường
3). Tại mỗi nơi viếng, các đồng chí lãnh
đạo đã dành một phút mặc niệm để tưởng
nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, những
người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc
máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân
tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập,
tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân
dân.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh

liệt sĩ, Quận 11 cũng đã tổ chức Họp mặt
Người có công với cách mạng và thân
nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày
thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 –
27/7/2022) tại Khu di tích lịch sử Chiến
khu D, tỉnh Đồng Nai. Thay mặt lãnh đạo
quận, ông Nguyễn Trần Bình - Phó Chủ
tịch UBND Quận 11 bày tỏ sự tri ân đối
với công lao to lớn của các anh hùng liệt
sĩ, thương binh, người có công với cách
mạng đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự
nghiệp độc lập, tự do, thống nhất đất
nước. Trong đó, nhiều tấm gương tiêu
biểu thương binh, gia đình liệt sĩ và người
có công cách mạng đã nỗ lực phấn đấu
trong lao động, sản xuất, kinh doanh, tích
cực tham gia đóng góp cho xã hội, cho
hoạt động đền ơn đáp nghĩa của địa
phương, đặc biệt nhiều thành viên đã
đóng góp không nhỏ trong hoạt động
phòng chống dịch của địa phương trong
năm 2021 vừa qua. Buổi họp mặt là dịp để
thể hiện lòng tri ân đối với các gia đình
đình chính sách, có công cách mạng đồng
thời là dịp để ôn lại truyền thống tốt đẹp
của dân tộc tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy
sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân
tộc. Dịp này, lãnh đạo quận đã trao 100
phần quà cho các gia đình người có công
với cách mạng tham dự tại buổi họp mặt.
Đồng thời, thế hệ trẻ Quận 11 cũng đã tổ
chức Lễ thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ tại
3 địa điểm là: Đài tưởng niệm liệt sĩ Quận
11 – Công viên Văn hóa Đầm Sen
(Phường 3), Bia Tưởng niệm lực lượng
An ninh T4 (Phường 8) và Bia tưởng niệm
liệt sĩ Phường 16 nhân kỷ niệm 75 năm
Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 –
27/7/2022). Lễ thắp nến tri ân là một trong
các hoạt động tưởng nhớ công ơn các anh
hùng thương binh - liệt sĩ đã hy sinh vì nền
độc lập dân tộc; đồng thời là dịp tuyên
truyền trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi
về tinh thần tự hào dân tộc. Bên cạnh đó,
cổ vũ thế hệ thanh niên có lý tưởng sống
cao đẹp, góp sức vào công cuộc xây dựng,
bảo vệ đất nước và tạo nên lớp thanh niên

“Sẵn sàng vì tuyến đầu của Tổ quốc”.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trọng tâm
hướng về Ngày kỷ niệm thương binh liệt
sĩ được các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên
địa bàn phối hợp tổ chức như: vận động
ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa; trao hỗ trợ
phương tiện sinh kế, sửa chữa nhà cho các
gia đình chính sách có hoàn cảnh khó
khăn, trao tặng quỹ học bổng cho trẻ em
gia đình chính sách có hoàn cảnh khó
khăn hoặc có người thân mất do Covid19; tổ chức Đoàn thăm người có công
đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều
dưỡng và chăm sóc Người có công –
Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa và phối
hợp với tổ chức công tác điều dưỡng phục
hồi sức khỏe cho Người có công; phối
hợp với các đơn vị có liên quan tu bổ,
chỉnh trang Đài và Bia tưởng niệm liệt sĩ
trên địa bàn quận; tổ chức chăm sóc sức
khỏe cho người có công và thân nhân tại
nhà hoặc tại bệnh viện… Đồng thời, Quận
cũng triển khai đồng loạt đến 16 phường
tổ chức các hoạt động như thăm khám sức
khỏe cho người có công và thân nhân tại
Trạm Y tế phường, tổ chức các đoàn thăm
các gia đình chính sách, người có công
cách mạng trên địa bàn phường, tổ chức
họp mặt tùy điều kiện đặc thù riêng của
từng phường, chăm lo cho người có công
và thân nhân không thuộc diện được
Trung ương và thành phố chăm lo…
Đồng thời, lãnh đạo quận thường xuyên
chỉ đạo rà soát nhằm thực hiện các chế độ
chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có
công nhằm kịp thời chăm lo các chế độ,
chính sách (trợ cấp, phụ cấp, thẻ bảo hiểm
y tế…) cho thương bệnh binh, người có
công với cách mạng, gia đình liệt sĩ,
không để tồn đọng đối với các hồ sơ đủ
điều kiện, kịp thời kiến nghị vướng mắc
và đề xuất giải pháp đối với những trường
hợp còn xem xét, tăng cường các giải
pháp nhằm hỗ trợ nâng cao đời sống vật
chất tinh thần cho các gia đình người có
công với cách mạng.
Song Quân - Đức Phạm
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CHUYÊN MỤC: KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Góc hình ảnh:

NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VỀ NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan cùng lãnh đạo quận
thăm và tặng quà ông Huỳnh Văn Cang (người hoạt động kháng chiến
bị nhiễm chất độc hóa học, ngụ tại Phường 3)

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan cùng lãnh đạo quận
thăm và tặng quà cho gia đình bà Hồ Thị Thiện
(diện Tuất liệt sĩ, ngụ tại Phường 2)

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm thắp hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ
tại Bia tưởng niệm An ninh T4 (Phường 8)

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long cùng đoàn công tác
thực hiện nghi thức mặc niệm tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Quận 11 (Phường 3)

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm và đoàn công tác thắp hương
Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Lang

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh thăm và động viên
gia đình thương binh Nguyễn Đức Hùng

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long cùng đoàn công tác
thăm và tặng quà ông Nguyễn Tiến Bốn (người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học, ngụ tại Phường 8)

Hoạt động khám sức khỏe tại nhà cho gia đình chính sách
(ông Hồ Đông Hải, Thương binh 1/4)
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CHUYÊN MỤC: KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/7/2022)

Sôi nổi hội thao Công nhân viên chức - lao động quận 11 năm 2022
Sáng 14/7, Liên đoàn Lao động Quận 11
phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể
thao quận 11 đã tổ chức Hội thao Công
nhân viên chức - lao động (CNVC-LĐ)
năm 2022. Đến tham dự có: ông Cao
Xuân Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao
động TPHCM; ông Nguyễn Trần Bình,
Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch
UBND Quận 11; bà Trần Thị Bích Trâm,
Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận
11; ông Đinh Chí Thịnh, Quận ủy viên,
Chánh Văn phòng UBND Quận 11; ông
Cao Hoàng Khương, Quận ủy viên,
Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
Quận 11; Dương Văn Nhân, Chủ tịch
LĐLĐ Quận; Nguyễn Thanh Nhàn,
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao
Quận.
Phát biểu khai mạc hội thao, bà Phan Thị
Minh Duyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận
11 bày tỏ mong muốn “Ban Chấp hành
CĐCS cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp
uỷ, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp quan
tâm tạo điều kiện về thời gian kinh phí để
các vận động viên đơn vị tham gia thật
tốt, đạt kết quả cao nhất, đồng thời duy trì
phát triển phong trào thể dục thể thao tại
đơn vị, nâng cao đời sống tinh thần trong
CNVC-LĐ. Đối với các vận động viên
tham gia hội thao hãy thi đấu hết mình
với tinh thần “Khỏe vì nước”, đoàn kết,
hữu nghị, phấn đấu đạt thành tích cao
nhất. Đối với các trọng tài các môn thi
đấu trên tinh thần trung thực, công khai,

Lãnh đạo quận tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao
khách quan, lựa chọn đúng vận động viên
xuất sắc xứng đáng thành tích đạt được”.
Hội thao tổ chức nhằm chào mừng kỷ
niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn
Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022), phát
biểu động viên các lực lượng, ông
Nguyễn Trần Bình – Phó Chủ tịch UBND
Quận 11 nhấn mạnh, “Vì sự thành công
của Hội thao - Vì mục tiêu chung là hoàn
thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh
tế - xã hội của Quận trong năm 2022, mỗi
đơn vị, các vận động viên, các trọng tài
viên trên tinh thần trung thực, đoàn kết và
thân thiện, thi đấu hết mình để đạt được
kết quả cao nhất”.
Hội thao diễn ra từ ngày 14/7 đến ngày
22/7 với 5 môn gồm: Thi Diễu hành, Trò
chơi vận động, Kéo Co nước, Bóng Bàn,
Bida. Hội thao qui tụ gần 2.000 VĐV
tham dự. Đây là dịp để cán bộ, công nhân,

viên chức lao động gặp gỡ, giao lưu và rèn
luyện sức khỏe, tạo không khí vui tươi
phấn khởi; qua đó phát huy, phát hiện khả
năng, tài năng của cán bộ, công nhân, viên
chức lao động. Trong sáng cùng ngày đã
diễn ra phần thi diễu hành và Trò chơi vận
động “thử tài khéo léo”. Kết quả phần thi
diễu hành, đơn vị Phường 12 đã xuất sắc
giành giải nhất; giải nhì thuộc về đơn vị
Phường 14; giải ba thuộc về đơn vị
Phường 16; Giải khuyến khích thuộc các
đơn vị CĐCS Cơ quan chính quyền;
Phường 7, Phường 15; Phường 1; Dịch vụ
Công ích Quận 11. Kết quả phần thi Trò
chơi vận động “thử tài khéo léo”, giải nhất
thuộc về đơn vị Phường 12, giải nhì thuộc
về đơn vị Chi cục Thuế, giải ba thuộc về
Cụm 4 trường, giải khuyến khích thuộc về
các đơn vị Phường 15, Cụm 3 trường, và
Đức Phạm - Mỹ Hạnh
Phường 10.

Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022)

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Thị Mai Trang và Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Minh Duyên
tuyên dương các gương điển hình “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” năm 2022

S

áng 26/7, Liên đoàn Lao động Quận
11 tổ chức Họp mặt kỷ niệm 93 năm
Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
(28/7/1929-28/7/2022).
Thông qua họp mặt nhằm ôn lại truyền
thống tổ chức Công đoàn và báo cáo một
số hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu
năm 2022 cũng như phong trào công
nhân viên chức - lao động (CNVC-LĐ)

Quận 11. Đồng thời, LĐLĐ quận cũng tổ
chức phát động đợt 2 phong trào thi đua
phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả
năng suất lao động, xây dựng CĐCS, phát
triển đoàn viên mới trong khuôn khổ
chương trình “01 triệu sáng kiến” do
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát
động.
Phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt,

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Nguyễn
Thị Mai Trang đánh giá cao vai trò của
các cán bộ công đoàn cơ sở đóng vai trò là
cầu nối giữa lãnh đạo các cơ quan, đơn vị
với người lao động, góp phần tích cực
chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của
cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động tại các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp trong toàn quận. Đồng chí đề nghị
thời gian tới, tổ chức công đoàn trong
quận cần tiếp tục thường xuyên quan tâm
chăm lo và thực hiện tốt hơn nữa vai trò
đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt là
đẩy mạnh chương trình “Phúc lợi đoàn
viên công đoàn” thông qua các lợi ích vật
chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị mà
tổ chức công đoàn mang lại cho đoàn
viên, người lao động, nhất là các vấn đề về
việc làm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe... coi
đây là điểm then chốt để thu hút người lao
động tự nguyện tham gia công đoàn, gắn
bó và tin tưởng vào tổ chức công đoàn.
Dịp này, LĐLĐ quận đã trao Kỷ niệm
chương của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 18
cán bộ Công đoàn đã có thành tích đóng
góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển
tổ chức Công đoàn Việt Nam, tuyên
dương 48 “Người cán bộ Công đoàn của
chúng tôi” cấp Quận năm 2022.
Tiền Kim Phụng
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CHUYÊN MỤC: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN 11 LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN 11 LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

N

gày 06/8/2022, Đại hội
Đại biểu Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh Quận 11 lần thứ
XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã
diễn ra tại Hội trường Trung
tâm Chính trị Quận 11. Tham
dự Đại hội có các đồng chí: bà
Phan Thị Thanh Phương Thành uỷ viên, Bí thư Thành
Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên
Việt Nam Thành phố; bà
Quách Thị Liên Hai - Phó
phòng hành chính tổng hợp
Ban Dân vận Thành uỷ; bà Đỗ
Phan Như Nguyệt - UVTV,
Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm
tra Thành Đoàn; bà Trịnh Thị
Hiền Trân - UVTV, Trưởng
Ban Tuyên giáo - đối ngoại
Thành Đoàn; ông Trương
Quốc Lâm - Bí thư Quận ủy;
ông Nguyễn Tăng Minh - Phó
Bí thư Thường trực Quận uỷ;
ông Nguyễn Trần Bình UVTV, Phó Chủ tịch UBND
quận; ông Trần Thúc Chương UVTV Quận uỷ, Phó Chủ tịch
UBND quận; bà Trần Thị Bích
Trâm - QUV, Phó Chủ tịch
UBND quận; bà Nguyễn Thị
Mai Trang - UVTV, Trưởng
Ban Dân vận Quận ủy; ông
Huỳnh Kim Tuấn - UVTV,
Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ;
ông Đào Thanh Long - UVTV,
Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam
quận cùng sự tham dự của 147
đại biểu chính thức thay mặt
cho 5.456 đoàn viên của 38 cơ
sở Đoàn.
Công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi Quận 11 nhiệm
kỳ 2017 - 2022 đã diễn ra với
nhiều đổi mới, sáng tạo trong
cả nội dung lẫn phương thức
hoạt động. Công tác tuyên
truyền giáo dục tư tưởng được
quan tâm, đầu tư thực hiện với
nhiều giải pháp mới, đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin,
sử dụng khá hiệu quả công cụ
mạng xã hội để mở rộng các
kênh thông tin, tiếp cận đoàn
viên, thanh niên. Phát huy tốt
phong trào hành động cách
mạng, vai trò xung kích, tình
nguyện, tính năng động, sáng
tạo của thanh niên trong phong
trào phát triển kinh tế - xã hội,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong nhiệm kỳ, toàn quận đã
tổ chức hơn 400 hoạt động tình
nguyện, thu hút trên 20.000
lượt đoàn viên thanh niên tham
gia; toàn quận đã đăng ký và

Ban chấp hành Quận đoàn 11 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nhật Hào

triển khai thực hiện 264 công
trình, phần việc thanh niên trị
giá gần 2 tỷ đồng; 100% các cơ
sở đoàn duy trì triển khai thực
hiện tốt ngày thứ 7 tình
nguyện, ngày Chủ nhật xanh…
Những dấu ấn nổi bật của
Công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi Quận 11 nhiệm
kỳ 2017 – 2022 có thể kể đến
Cuộc vận động “Tự hào màu
áo thanh niên”, Hội thi “Tôi
yêu lịch sử Việt Nam”, Công
trình “Trồng và chăm sóc cây
bàng vuông Trường Sa”, Mô
hình “Công chức áo xanh”,
“Công viên không rác”, Hội thi
“Ý tưởng sáng tạo trẻ Quận
11”, Hành trình “Thắp sáng
niềm tin”, Công trình “Bê tông
hóa tuyến hẻm”, …và còn
nhiều nữa các công trình, phần
việc mà tuổi trẻ Quận 11 đã
chung tay thực hiện.
Phát biểu với Đại hội, Bí thư
Quận ủy Trương Quốc Lâm
biểu dương các nỗ lực của thế
hệ trẻ Quận 11 đã thể hiện tinh
thần xung kích, tình nguyện, ý
thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ
khi là một trong những lực
lượng đầu tiên tham gia công
tác phòng chống dịch, từ vận
hành các điểm tiêm, tham gia
hỗ trợ lấy mẫu cộng đồng,
tham gia chốt trực, vận chuyển
hành hóa, thực phẩm, thuốc
men cho người dân. Những mô
hình Phiên chợ nghĩa tình,
Gian hàng 0 đồng, ATM Oxy,
“Shipper 0 đồng”, “Chăm lo,
đỡ đầu cho trẻ em mồ côi do
dịch COVID-19”…, mà các
bạn triển khai, vận hành đã góp
phần tích cực cho kết quả

phòng, chống dịch và phục hồi
kinh tế của quận. Đồng chí
Trương Quốc Lâm lưu ý đối
với những mặt còn tồn tại, hạn
chế trong công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi
trong những năm vừa qua,
đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới,
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ
Chí Minh Quận 11 phải tiếp
tục đổi mới hơn nữa, nâng cao
hơn nữa chất lượng, nội dung,
phương thức hoạt động, nâng
cao hiệu quả phong trào hành
động cách mạng, mở rộng mặt
trận đoàn kết, tập hợp thanh
niên. Cán bộ Đoàn, đoàn viên,
thanh niên phải nỗ lực nhiều
hơn nữa để học tập, lao động,
phấn đấu sống có lý tưởng, ước
mơ, hoài bão, khát vọng cống
hiến, góp sức trẻ cùng xây
dựng, phát triển, bảo vệ Quận
11, thành phố và đất nước.
Thực hiện có hiệu quả với
khẩu hiệu hành động: “Yêu
nước - Bản lĩnh - Chủ động Sáng tạo“. Đồng thời, Ban
chấp hành và Ban Thường vụ
Quận đoàn nhiệm kỳ mới cần
nghiêm túc tiếp thu các ý kiến
chỉ đạo của đồng chí Phan Thị
Thanh Phương, Ủy viên Ban
Thường vụ Trung ương Đoàn,
Thành ủy viên, Bí thư Thành
Đoàn và có giải pháp triển khai
thực hiện hiệu quả trong thời
gian tới.
Đại hội đã bầu ra 29 đồng chí
vào Ban Chấp hành Khóa XIII,
nhiệm kỳ 2022 – 2027, trong
đó Ban Thường vụ Quận đoàn
là 7 đồng chí. Trong Hội nghị
Ban chấp hành Quận đoàn lần
thứ nhất khóa XIII, đồng chí

Đặng Hiếu tái đắc cử chức
danh Bí thư Quận đoàn 11, 2
đồng chí đắc cử chức danh
Phó Bí thư Quận đoàn là
Dương Nguyễn Thùy Trang
và Vũ Thị Ngọc Thủy, bầu Ủy
ban Kiểm tra Quận đoàn Khóa
XIII nhiệm kỳ 2022-2027
gồm 5 đồng chí, đồng chí Vũ
Thị Ngọc Thủy là Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Quận đoàn.
Dịp này, Đại hội cũng đã bầu 4
đồng chí đại biểu chính thức
và 2 đồng chí đại biểu dự
khuyết để tham dự Đại hội
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thành phố lần thứ 11 nhiệm
kỳ 2022 – 2027.
Cũng trong dịp này, Ban tổ
chức cũng đã tặng quà tri ân
các đồng chí nguyên là Ủy
viên BCH Quận Đoàn khóa 12
nhiệm kỳ 2017 – 2022 không
tái cử; trao tặng Kỷ niệm
chương “Vì thế hệ trẻ” của
Ban chấp hành Trung ương
Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh cho các cá nhân
có nhiều đóng góp, cống hiến
trong sự nghiệp giáo dục, đào
tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt
Nam; trao bằng khen của
Thành Đoàn cho các tập thể,
cá nhân có nhiều đóng góp
tích cực, hiệu quả cho công tác
Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2017
– 2022; trao giấy khen của
UNBD Quận cho các tập thể,
cá nhân có nhiều đóng góp
tích cực, hiệu quả cho công tác
Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2017
– 2022.
M.Hạnh - N.Hào
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Thực hiện: Nhật Hào

Góc hình ảnh:
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Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm tặng quà chúc mừng Đại hội

Các đoàn viên thanh niên biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Các đồng chí lãnh đạo tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp
cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Quận đoàn
nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Các đồng chí lãnh đạo tặng Giấy khen của UBND quận 11 cho các tập thể và cá nhân
có nhiều đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022

Quận đoàn 11 tặng quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên là Ủy viên BCH Quận Đoàn
khóa 12 nhiệm kỳ 2017 – 2022 không tái cử
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Đồng chí Trần Phi Long nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn

S

áng 9/8, nhân dịp Đại hội
Đại biểu Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh Quận 11 lần thứ
XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã
tổ chức thành công, Ban Chấp
hành Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh trao tặng Kỷ
niệm chương “Vì thế hệ trẻ” về
thành tích đóng góp vào sự
nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và
xây dựng tổ chức Đoàn cho
đồng chí Trần Phi Long, Phó
Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Quận 11. Đến
tham dự có các đồng chí:
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí
thư Thường trực Quận ủy;
Nguyễn Thị Mai Trang, Ủy
viên Ban Thường vụ Quận ủy,
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy;
Đinh Chí Thịnh, Quận ủy viên,
Chánh Văn phòng UBND
Quận cùng các đồng chí trong
Ban Thường vụ Quận đoàn 11
nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Phó Bí thư Thường trực Quận
ủy Nguyễn Tăng Minh khẳng
định, “Kỷ niệm chương “Vì

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh
cùng Ban Dân vận, Quận đoàn 11 trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”
của Trung ương Đoàn cho đồng chí Trần Phi Long

thế hệ trẻ” được trao tặng hôm
nay như là một lời tri ân của tổ
chức Đoàn, của cơ quan Trung
ương Đoàn dành cho đồng chí
Trần Phi Long. Tuy không trực
tiếp làm công tác Đoàn, nhưng

ở các vị trí công tác khác nhau,
đồng chí Trần Phi Long luôn
dành sự quan tâm đối với công
tác thanh niên, công tác Đoàn
và phong trào thanh thiếu nhi.
Đặc biệt trong thời gian qua,

đối mặt với đại dịch bùng phát
dữ dội dẫn đến nhiều hoàn
cảnh các em học sinh mồ côi
cha, mẹ, bản thân đồng chí đã
nhận bảo trợ cho một số em
học sinh có hoàn cảnh khó
khăn, không những thế, đồng
chí đã tích cực vận động, mời
gọi thêm các vị mạnh thường
quân ủng hộ các em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn khác
để tiếp sức cho các em đến
trường, không để các em phải
nghỉ bỏ học giữa chừng vì
không đủ tiền đóng học phí.
Kết quả là trên địa bàn Quận
11, 98 em học sinh mồ côi cha
mẹ do đại dịch Covid-19 đều
được nhận học bổng bảo trợ
học tập cho đến năm 18 tuổi.
Kỷ niệm chương “Vì thế hệ
trẻ” là phần thưởng cao quí
nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh để tặng cho cá nhân có
nhiều đóng góp, cống hiến
trong sự nghiệp giáo dục, đào
tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt
Đức Phạm
Nam”.
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Hưởng ứng ngày hoạt động cao điểm "Vì đàn em thân yêu”

H

ưởng ứng ngày hoạt
động cao điểm “Vì đàn
em thân yêu”, sáng ngày
07/8/2022, Ban Thường vụ
Quận Đoàn, các cơ sở Đoàn
trực thuộc và các chiến sĩ tình
nguyện hè Quận 11 đã triển
khai các hoạt động chăm lo
cho thiếu nhi trên địa bàn quận
gồm: Trao tặng 100 phần quà
sách vở, dụng cụ học tập cho
các em thiếu nhi; Trao 3
phương tiện đến trường và 50
suất học bổng cho các em thiếu
nhi có hoàn cảnh khó khăn bị
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;
Tặng 50 đầu sách hay về kỹ
năng sống, lịch sử, văn hóa,
khoa học… cho các em thiếu
nhi; Tổ chức chương trình
khám chữa bệnh, tư vấn sức
khỏe và phát thuốc miễn phí.

Tổ chức các buổi tuyên truyền
Luật trẻ em năm 2016 và các
nhóm quyền tham gia của trẻ
em. Tổ chức các lớp tập huấn
kĩ năng phòng, chống xâm hại
trẻ em cho các em thiếu nhi
trên địa bàn quận.
Thông qua hoạt động ý nghĩa
này, Ban Thường vụ Quận
Đoàn, các cơ sở Đoàn trực
thuộc và các chiến sĩ tình
nguyện hè Quận 11 đã góp
phần giúp cho các em thếu nhi
trang bị thêm kiến thức về Luật
trẻ em năm 2016 và các kĩ năng
sống thú vị, chia sẻ khó khăn
trong cuộc sống của các em,
động viên các em chăm ngoan,
học giỏi, vươn lên trong cuộc
sống, đồng thời nhắc nhở các
em lưu ý giữ gìn sức khoẻ.
Theo Quận đoàn 11
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Sôi nổi các hoạt động khai mạc hè cho thiếu nhi trên địa bàn quận

V

ừa qua, Ban chỉ đạo sinh
hoạt hè Quận 11 đã tổ
chức Lễ khai mạc hè điểm tại
Nhà thiếu nhi Quận 11,
Phường 8. Tham dự có các
đồng chí: Nguyễn Trần Bình,
Ủy viên Ban Thường vụ Quận
ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận
11. Phó chủ tịch UBND Quận
11 Nguyễn Trần Bình đã phát
động lễ khai mạc hè với chủ đề
“Thiếu nhi Thành phố vui hè
an toàn, bổ ích”. Đồng chí
nhấn mạnh trong Tháng cao
điểm hành động vì trẻ em năm
2022, cần tập trung tuyên
truyền nâng cao nhận thức,
trách nhiệm, hành động của
các cấp ủy Đảng, chính quyền,
các tổ chức kinh tế, xã hội,
cộng đồng dân cư, gia đình đẩy
mạnh hoạt động giáo dục,
chăm lo cho trẻ em, hướng tới
xây dựng môi trường sống an
toàn, thân thiện, bình đẳng và
lành mạnh cho trẻ em.
Theo đó, lễ khai mạc hoạt
động hè 2022 dành cho thiếu
nhi trên địa bàn được diễn ra
với nhiều hoạt động như: các

Lãnh đạo quận trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

em thiếu nhi đã được xem các
tiết mục văn nghệ, biểu diễn
lân sư rồng, trống kèn, biểu
diễn xiếc, ảo thuật; tham gia
nhiều hoạt động như trò chơi
vận động, các trò chơi dân
gian, đọc sách thiếu nhi, gian
hàng ẩm thực, phát động
phong trào nuôi heo đất giúp
bạn vượt khó… cùng với nhiều
quà tặng hấp dẫn cho các em
khi đến tham gia vui chơi.
Theo chỉ đạo của quận, đồng
loạt 16 phường đều tổ chức lễ

khai mạc hè với nhiều hoạt
động sổi nổi, thu hút sự tham
gia của các em thiếu nhi trên
địa bàn. Bên cạnh các hoạt
động vui chơi giải trí cho các
em thiếu nhi, Quận đoàn 11
cũng phối hợp với các đơn vị tổ
chức các hoạt động giáo dục
truyền thống, lịch sử, đạo đức
lối sống, pháp luật cho thiếu
nhi; khai thác hiệu quả các
thiết chế văn hóa, khu vui chơi,
sân chơi trên địa bàn tổ chức
các hoạt động vui chơi, giải trí,

rèn luyện kỹ năng, nâng cao
sức khỏe, thể chất, tinh thần
cho thiếu nhi. Đặc biệt là tập
trung trang bị cho các em thiếu
nhi về kỹ năng phòng chống
tai nạn thương tích cho trẻ em,
kỹ năng phòng chống bạo lực
gia đình và đặc biệt là các kỹ
năng phòng chống xâm hại
tình dục trẻ em thông qua các
hình thức: tuyên truyền tại chỗ
và sân chơi kỹ năng thực hành.
Đồng thời, tổ chức cho thiếu
nhi tham gia các hoạt động
tuyên truyền an toàn giao
thông, bảo vệ môi trường góp
phần xây dựng Thành phố văn
minh, sạch đẹp, an toàn; tổ
chức các hoạt động chăm lo,
bảo vệ cho thiếu nhi có hoàn
cảnh đặc biệt, thiếu nhi bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh Covid19 và các hoạt động diễn dàn
“Lắng nghe tiếng nói trẻ em”.
Dịp này, Quận đoàn 11 đã phối
hợp với các đơn vị, mạnh
thường quân tổ chức trao khen
thưởng cho các em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn.
Đức Phạm

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho phụ trách thiếu nhi hè năm 2022

V

ừa qua, Quận Đoàn đã tổ
chức hoạt động tập huấn
nghiệp vụ công tác Đoàn cho
cán bộ Đoàn và tập huấn kỹ
năng nghiệp vụ cho phụ trách
thiếu nhi hè năm 2022.
Chương trình tập huấn kéo dài
trong 02 ngày dành cho cho
cán bộ Đoàn cơ sở, các phụ
trách thiếu nhi hè trên địa bàn
quận. Hội nghị đã được nghe
đồng chí Nguyễn Thị Hoàng
Yến - Phó Trưởng Ban Tuyên
giáo - Đối ngoại, Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành
Đoàn báo cáo về chuyên đề

“Nghiệp vụ công tác kiểm tra,
giám sát của Đoàn”; đồng chí
Nguyễn Minh Triết - Phó
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy,
báo cáo chuyên đề “Nghiệp vụ
công tác xét giới thiệu kết nạp
Đảng, góp ý và nhận xét đoàn
viên là đảng viên dự bị sang
đảng viên chính thức”; Quận
đoàn cũng đã thực hiện công
tác tập huấn các nghiệp vụ
công tác tổ chức - xây dựng
Đoàn cho cán bộ Đoàn tại đơn
vị nhằm nâng cao nghiệp vụ
thực hiện các công tác kết nạp
Đoàn, trưởng thành Đoàn, xét

đoàn viên ưu tú, khôi phục sổ
Đoàn, thẻ Đoàn… và tiếp tục
triển khai thực hiện Phần mềm
Quản lý nghiệp vụ đoàn viên.
Về chương trình tập huấn cho
Phụ trách thiếu nhi hè, các phụ
trách thiếu nhi hè đã được nghe
ông Lê Tự Quốc Hiếu - Tập
huấn viên trung tâm Huấn
luyện sơ cấp cứu TP.HCM đã
tập huấn nghiệp vụ công tác sơ
cấp cứu, cứu nạn cứu hộ và
phòng chống thương tích; ông
Cao Xuân Vũ - giảng viên
Khoa Kỹ năng Trường Đoàn
Lý Tự Trọng đã báo cáo

chuyên đề tập huấn kỹ năng
sinh hoạt trò chơi tập thể và
ông Trương Quốc Anh Chuyên viên tâm lý Trung tâm
kỹ năng sống Rồng Việt đã tập
huấn kỹ năng nắm bắt và chăm
sóc sức khỏe tâm thần cho các
em thiếu nhi trong giai đoạn
hiện nay. Chương trình tập
huấn với sự tham gia của hơn
200 cán bộ Đoàn, 150 phụ
trách thiếu nhi hè đã diễn ra
sôi nổi, hiệu quả, giúp tạo cơ
hội học tập, trau dồi kiến thức,
kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ
Đoàn và phụ trách hè ở cơ sở.
N.H (Theo QĐ11)
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GÓC THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG HÈ DÀNH CHO THIẾU NHI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
TỔ CHỨC THAM QUAN
KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH
TẠI TRỤ SỞ QUẬN ĐOÀN
VÀ PHÒNG TRƯNG BÀY NHẠC CỤ
& TRANG PHỤC CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO QUẬN

N

ằm trong khuôn khổ các
hoạt động hè năm 2022,
thực hiện sự chỉ đạo của Ban
chỉ đạo hè quận và Quận Đoàn
11, Đoàn 16 phường đã tổ
chức nhiều hoạt động phù hợp,
quan tâm đến công tác giáo
dục truyền thống và văn hoá
thưởng thức cho các em thiếu
nhi đang sinh hoạt hè tại các
đơn vị phường trên địa bàn
Quận. Tiêu biểu trong đó phải
kể đến các hoạt động tham
quan không gian văn hoá Hồ
Chí Minh tại Nhà thiếu nhi
quận và 16 phường; tại các

không gian, các em thiếu nhi
được nghe thuyết minh và tìm
hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và
các tác phẩm, bài hát về Bác.
Đồng thời, các đơn vị đã tổ
chức tham quan Phòng trưng
bày nhạc cụ và trang phục
truyền thống các dân tộc Việt
Nam tại Trung tâm Văn hoá –
Thể thao quận. Tại đây các em
được thưởng thức các tiết mục
văn nghệ được biểu diễn từ các
nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân
tộc; tham quan và tìm hiểu về
văn hoá, trang phục và nhạc cụ
các dân tộc.
Nhật Hào

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ:
“HƯỚNG DẪN TRẺ EM KỸ NĂNG
PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC - HÈ NĂM 2022

N

hằm trang bị một số kiến
thức cơ bản trong việc tự
bảo vệ mình và cứu hộ, cứu
nạn khi đuối nước và kỹ năng
an toàn cho các em thiếu nhi
trong môi trường nước; phát
huy vai trò xung kích, tình
nguyện trong việc xây dựng
một môi trường an toàn, lành
mạnh cho thiếu nhi trong môi
trường nước; sáng ngày
02/8/2022, Quận Đoàn đã phối
hợp với Trung tâm Văn hoá –
Thể thao tổ chức sinh hoạt
chuyên đề “Hướng dẫn trẻ em

kỹ năng phòng, chống đuối
nước – Hè năm 2022” tại CLB
Bơi lội Phú Thọ. Hoaṭ đôn
̣ g đã
thu hút gần 150 em thiếu nhi
và phụ trách tham gia. Trong
buổi tập huấn, huấn luyện viên
đã hướng dẫn các em thiếu nhi
những kỹ năng an toàn cơ bản
trong môi trường nước và một
số kiến thức tự bảo vệ mình
cũng như cứu hộ, cứu nạn khi
đuối nước, góp phần giảm
thiểu tình trạng đuối nước ở
trẻ vị thành niên của quận 11
trong tương lai. Đức Phạm

và bảo vệ sách; đồng thời giúp
các em trang bị thêm kỹ năng

sống, để các em có hành trang
vững bước vào tương lai. MH

NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI HÈ ĐỌC SÁCH

S

áng ngày 03/8/2022, Quận
Đoàn 11 đã phối hợp với
Trung tâm Văn hóa –Thể thao
Quận 11 tổ chức Ngày hội
Thiếu nhi vui hè đọc sách
Quận 11 năm 2022 với chủ đề
“Khơi nguồn tri thức”. Tại
Ngày hội, các phụ trách hè và
các em thiếu nhi đã được giao
lưu với tác giả Ngô Thị Thanh
Tiên – tác giả bộ sách “Bé học
kỹ năng sống tự lập” của Nhà
xuất bản Tổng hợp Thành phố
Hồ Chí Minh. Trong khuôn
khổ ngày hội, các em còn được
tham gia đố vui, trả lời câu hỏi
trắc nghiệm trên ứng dụng

Kahoot; tham quan và đọc các
cuốn sách hay về kỹ năng
sống, danh nhân, lịch sử, văn
hoá, nghệ thuật trong khuôn
viên của Trung tâm Văn hóa –
Thể thao Quận; tham gia các
gian hàng trò chơi dân gian và
xem phim của Hãng phim trẻ
Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc
biệt trong Ngày hội, ban tổ
chức đã trao tặng hơn 160 cuốn
sách cho hơn 160 em thiếu nhi
tham gia Ngày hội. Thông qua
Ngày hội đã góp phần giúp các
em thiếu nhi trên địa bàn Quận
11 được khuyến khích thói
quen đọc sách, biết trân trọng
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Diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em năm 2022

Các đồng chí lãnh đạo đối thoại cùng các em thiếu nhi tại Diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em năm 2022

V

ừa qua, Phòng Lao động
Thương binh và Xã hội
đã phối hợp với Phòng Giáo
dục và Đào tạo, Quận đoàn
Quận 11 tổ chức Diễn đàn lắng
nghe tiếng nói trẻ em năm
2022. Tham dự có: Nguyễn
Văn Tính, Phó Trưởng phòng
bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình
đẳng giới Sở Lao động
Thương binh và Xã hội
TPHCM; Mai Kim Tuyền,
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
đối ngoại Thành đoàn
TPHCM; 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;
Nguyễn Phi Long, Quận ủy
viên, Trưởng Phòng Lao động
Thương Binh và Xã hội Quận;
Nguyễn Trọng Hiếu, Quận ủy
viên, Trưởng Phòng Giáo dục
và Đào tạo Quận; Đặng Hiếu,
Bí thư Quận đoàn Quận 11.
Việc đổi mới tổ chức diễn đàn
năm nay với câu chuyện tình
huống dẫn nhập cũng như là
buổi nói chuyện chuyên đề của
Tiktoker Trương Quốc Anh đã
thu hút gợi mở được sự tham
gia của các em thiếu nhi. Tại

diễn đàn, các em đã phát biểu
nhiều chuyên đề xoay quanh
các nội dung như: bạo lực học
đường, tình trạng vệ sinh môi
trường, nguy cơ trầm cảm, tình
trạng giáo viên không chuẩn
mực trong việc đứng lớp, lo
lắng về thực trạng tội phạm
cướp giật gây tình trạng mất an
ninh trật tự, về ứng dụng công
nghệ 4.0 cho giảng dạy trong
học đường,...
Phó Chủ tịch UBND Quận 11
Nguyễn Trần Bình cho biết,
“Hai năm qua dịch bệnh
Covid-19 đã ảnh hưởng không
nhỏ đến mọi mặt đời sống xã
hội, trong đó có việc học tập,
vui chơi, giải trí của các em. Vì
vậy, các cô, chú lãnh đạo Quận
chưa tổ chức được buổi gặp
mặt trực tiếp cho các em,
nhưng các cấp, các ngành quận
và phường đã nỗ lực vận động
nhiều nguồn lực để chăm lo
cho thiếu nhi quận nhà với
phương châm “Hãy dành
những gì tốt nhất cho trẻ em”,
vẫn theo dõi và duy trì các hoạt
động lắng nghe ý kiến các em
cũng như phát huy quyền tham
gia của các em vào những vấn

đề liên quan bằng những hành
động cụ thể trong thời gian
qua. Các cô, chú rất vui mừng
biết được dù gặp nhiều khó
khăn do ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19 nhưng các em có
nhiều cố gắng trong học tập, rất
giỏi giang, tiếp cận công nghệ,
thông tin nhanh, khả năng tìm
tòi và học hỏi gần như là không
có giới hạn, các em rất mạnh
dạn, tự tin trong thể hiện ý
kiến. Đặc biệt, trong đợt dịch,
bằng nỗ lực của mình “tuổi nhỏ
làm việc nhỏ,” các em đã có
những phần việc đóng góp hữu
ích trong công tác phòng,
chống dịch vừa qua”.
Phó Chủ tịch UBND Quận 11
Nguyễn Trần Bình bày tỏ,
“Lãnh đạo quận rất vui, hài
lòng và rất hoan nghênh các
cháu đã mạnh dạn phát biểu ý
kiến, trình bày, phản ánh các
vấn đề thực tế trong công tác
đào tạo, hoạt động phong trào,
cuộc sống mà các cháu thấy
cần sự thay đổi, điều chỉnh để
tạo môi trường tốt nhất cho sự
phát triển của trẻ em”. Theo
đó, đồng chí đề nghị ngay sau
diễn đàn hôm nay, các đơn vị
cần tổng hợp tất cả ý kiến của

các em học sinh để phối hợp
với các cơ quan chức năng tập
trung giải quyết các vấn đề mà
các em đặt ra. Đặc biệt quan
tâm tạo thêm nhiều buổi sinh
hoạt chuyên đề cho trẻ về vấn
nạn bạo lực học đường, nâng
cao nhận thức của người dân
về trách nhiệm bảo vệ trẻ em;
kịp thời lên tiếng, thông báo
cho cơ quan chức năng các
nguy cơ và hành vi xâm hại,
bạo lực trẻ em, góp phần hạn
chế tình trạng trẻ em bị bạo
lực, xâm hại trẻ em; tạo thêm
nhiề sân chơi hoạt động sinh
hoạt hè cho các em thiếu nhi
trên địa bàn. Đồng thời, đề
nghị Ban giám hiệu các
trường quan tâm đến tâm lý và
nguyện vọng chính đáng của
các em. Lãnh đạo quận sẽ tiếp
tục theo dõi, chỉ đạo để giải
quyết kịp thời những nguyện
vọng chính đáng của các em.
Dịp này, các em cũng được
tham gia vui chơi với các hoạt
động trải nghiệm tại Công
viên Văn hóa Đầm Sen và
nhận quà tặng của quận vì đã
hưởng ứng tham gia Diễn đàn.
Đức Phạm
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Tuyển chọn thêm nhiều hạt giống cho phong trào văn hóa văn nghệ thiếu nhi trên địa bàn quận 11

Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Nguyễn Trần Bình trao Giấy khen cho các đơn vị đạt giải cao tại Liên hoan

T

rong tháng cao điểm tổ
chức các hoạt động hè
dành cho thiếu nhi trên địa bàn
quận, Liên hoan văn nghệ
thiếu nhi hè Quận 11 năm 2022
cấp quận đã được diễn tại
Trung tâm Văn hóa – Thể thao
Quận 11(TTVH-TT quận).
Tham dự lễ bế mạc có: ông
Nguyễn Trần Bình, Ủy viên
Ban Thường vụ Quận ủy, Phó
Chủ tịch UBND Quận 11.
Phát biểu khai mạc liên hoan,
ông Ngô Quang Trường - Phó
giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận 11 nhấn mạnh:
“Thực hiện kế hoạch của Ban
chỉ đạo sinh hoạt hè quận về
việc tổ chức sinh hoạt hè năm
2022 với chủ đề “Thiếu nhi
thành phố vui hè an toàn, bổ
ích”, TTVH-TT quận đã phối
hợp với các đơn vị tổ chức
nhiều hoạt động cho thiếu nhi
với nội dung phong phú và đa
dạng; tổ chức các lớp dạy năng
khiếu miễn phí cho thiếu nhi,
phát động hội thi nét vẽ
xanh,… Đồng thời nhằm đẩy
mạnh phong trào văn nghệ, tạo

sân chơi lành mạnh, bổ ích cho
thanh thiếu nhi, tạo điều kiện
cho các em thiếu nhi giao lưu,
học hỏi lẫn nhau, tạo môi
trường đoàn kết thân thiện,
phát hiện các hạt nhân cho
phong trào văn hóa văn nghệ
của địa phương, Liên hoan văn
nghệ thiếu nhi hè quận 11 năm
2022 với chủ đề “Ứơc mơ cổ
tích” được tổ chức trang trọng
với quy mô phù hợp, thiết thực,
hiệu quả và tiết kiệm, đảm bảo
đúng tiến độ đã đề ra, đồng thời
tạo không khí sôi nổi, vui tươi
phấn khởi đến các bạn nhỏ
thiếu niên, nhi đồng”.
Đến với liên hoan, các em
thiếu nhi trên địa bàn 16
phường đã mang đến nhiều tiết
mục ca múa nhạc đặc sắc với
những chủ đề phù hợp với tiêu
chí của chủ đề “Ước mơ cổ
tích”. Đây là một sân chơi bổ
ích với nội dung phong phú
như: đơn vị Phường 1 với chủ
đề “Bay lên những ước mơ”;
Phường 2 với “Đón mùa hè
vui” cùng những ca khúc rộn
ràng của một mùa hè vui tươi

lành mạnh; Phường 3 với “Cổ
tích và ước mơ”; Phường 4 với
chủ đề “Đất nước mến
thương”; Phường 5 với một
câu chuyện về “sự tích tấm
cám”;… Nổi bật phải kể đến
Chương trình của đơn vị
Phường 13 với chủ đề “Thiếu
nhi làm theo lời bác” với
những bài hát được chọn lọc,
trang phục chỉnh chu và sự hòa
nhịp tuyệt với của các thành
viên tham gia đã mang đến
những cung bậc cảm xúc và
giai phẩm đẹp cho người xem.
Thay mặt hội đồng Ban giám
khảo, bà Dương Thị Hoài
Thương - Trưởng phòng Nghệ
thuật Quần chúng TTVH
TPHCM nhận xét, liên hoan
năm nay tiếp tục nhận được sự
quan tâm của lãnh đạo các cấp,
sự nỗ lực của các phụ trách đội
và các em thiếu nhi trong việc
đầu tư chương trình, trong
cách thể hiện sắp xếp các tiết
mục biểu diễn… Bên cạnh đó,
đồng chí Dương Thị Hoài
Thương cũng lưu ý đối với một
số đơn vị về những hạn chế

trong các tiết mục tham gian
liên hoan, tập trung phân tích
sâu nhằm giúp cho các đơn vị
rút kinh nghiệm cho kỳ liên
hoan tới đạt thành tích tốt hơn.
Ban Tổ chức cũng chia sẻ
thêm, thông qua liên hoan,
Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn
các em thiếu nhi có năng
khiếu, bồi dưỡng để tiếp tục
giới thiệu tham gia vòng thi
cấp thành phố. Ban Tổ chức
kỳ vọng rằng những nhân tố
mới qua phong trào văn hóa
văn nghệ quần chúng này sẽ
góp phần tạo nên những thành
tích mới cho phong trào ca
múa nhạc thiếu nhi trên địa
bàn quận và thành phố.
Kết quả liên hoan, Ban tổ chức
đã trao giải nhất cho đơn vị
Phường 13; giải nhì cho đơn vị
Phường 10 và Phường 14; 3
giải ba cho các đơn vị Phường
1, Phường 5 và Phường 7; 5
giải khuyến khích cho các đơn
vị Phường 3, Phường 6,
Phường 9, Phường 11 và
Phường 15.
Mỹ Hạnh

Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi Phường 13 xuất sắc giành giải giải nhất tại Liên hoan Văn nghệ thiếu nhi hè năm 2022

“CÁN BỘ LÀ CÁI GỐC CỦA MỌI CÔNG VIỆC” - CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
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CHUYÊN TRANG: THÔNG TIN NHÂN SỰ MỚI

Đồng chí Nguyễn Quang Sáng được chỉ định
tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025

S

áng 10/8, Quận ủy Quận
11 đã trao quyết định của
Ban Thường vụ Thành ủy về
chỉ định đồng chí Nguyễn
Quang Sáng, Chỉ huy trưởng
Ban chỉ huy Quân sự Quận 11
tham gia Ban chấp hành Đảng
bộ, Ban Thường vụ Quận ủy
Quận 11 nhiệm kỳ 2020 –
2025. Tham dự có các đồng
chí: Trương Quốc Lâm, Bí thư
Quận ủy Quận 11; Nguyễn
Tăng Minh, Phó Bí thư
Thường trực Quận ủy Quận
11; Trần Phi Long, Phó Bí thư
Quận ủy, Chủ tịch UBND
Quận 11.
Phát biểu tại lễ trao quyết định,
đồng chí Trương Quốc Lâm,
Bí thư Quận ủy Quận 11 chúc
mừng đồng chí Nguyễn Quang
Sáng nhận được sự tin tưởng
và tín nhiệm của Ban Thường
vụ Thành ủy, Thường trực
Quận ủy đề bạt bổ sung tham
gia Ban chấp hành Đảng bộ,
Ban Thường vụ Quận ủy Quận

Các đồng chí Thường trực Quận ủy Quận 11
trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Quang Sáng.

11 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng
thời, đồng chí Trương Quốc
Lâm đề nghị đồng chí Nguyễn
Quang Sáng sẽ tiếp tục phát
huy năng lực, sở trường công
tác, trách nhiệm, gương mẫu đi
đầu trong thực hiện nhiệm vụ,
tiếp tục lãnh chỉ đạo cơ quan
Quân sự quận và 16 phường
phát huy các thế mạnh đã đạt

được, khắc phục các mặt còn
tồn tại hạn chế trong lĩnh vực
quân sự quốc phòng, tiếp tục
cống hiến nhiều hơn nữa, góp
phần cùng với Đảng bộ lãnh
đạo, thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ Quận.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng
chí Nguyễn Quang Sáng, Chỉ
huy trưởng Ban Chỉ huy Quân

sự Quận 11 bày tỏ sự xúc
động, phấn khởi và cảm ơn
Ban Thường vụ Thành ủy,
Ban Thường vụ Quận ủy đã tín
nhiệm chỉ định tham gia Ban
chấp hành Đảng bộ Quận, Ban
Thường vụ Quận ủy Quận 11
nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng
chí khẳng định sẽ không
ngừng rèn luyện, học tập làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Chủ tịch Hồ Chí Minh;
trau dồi lý luận chính trị gắn
với thực tiễn, nâng cao trình
độ chuyên môn, cùng tập thể
Ban Thường vụ, Ban Chấp
hành Đảng bộ Quận đoàn kết,
đồng tâm phấn đấu thực hiện
hoàn thành thắng lợi tất cả các
chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Quận đã đề ra; đặc
biệt là tiếp tục giữ vững an
ninh quốc phòng, xây dựng
khu vực phòng thủ vững chắc
cho địa bàn quận, bảo đảm an
ninh chính trị giữ gìn trật tự an
toàn và sự bình yên cho nhân
Song Quân
dân quận nhà.

Trao quyết định Bí thư Đảng ủy Phường 6, Bí thư Đảng ủy Phường 13,
Phó Bí thư Đảng ủy Phường 6

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm trao quyết định và tặng hoa
cho các đồng chí Huỳnh Kim Phượng (bìa trái), Nguyễn Văn Trí và Lý Thị Thêm (bìa phải).

V

ừa qua, Quận ủy Quận 11
tổ chức Lễ trao quyết
định cho các đồng chí Nguyễn
Văn Trí, Lý Thị Thêm, Huỳnh
Thị Kim Phượng.
Theo đó, Trưởng Ban Tổ chức
Quận ủy Huỳnh Kim Tuấn đã
thông qua các Quyết định của
Ban Thường vụ Quận ủy Quận
11 ngày 27/6/2022 về chỉ định
đồng chí Nguyễn Văn Trí,
Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Phường 13 tham gia Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ và giữ
chức Bí thư Đảng ủy Phường 6
nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định
đồng chí Lý Thị Thêm, Phó Bí
thư Đảng ủy Phường 6 giữ
chức Bí thư Đảng ủy Phường
13 nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ
định đồng chí Huỳnh Thị Kim
Phượng, Đảng ủy viên, Phó
Chủ tịch UBND Phường 15
tham gia Ban Chấp hành, Ban

Thường vụ và giữ chức Phó Bí
thư Đảng ủy Phường 6 nhiệm
kỳ 2020-2025.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí
thư Quận ủy Trương Quốc
Lâm chúc mừng các đồng chí
Nguyễn Văn Trí, Lý Thị Thêm,
Huỳnh Thị Kim Phượng. Đánh
giá cao quá trình công tác của
các đồng chí trong thời gian
qua, đồng chí Trương Quốc
Lâm lưu ý các đồng chí được

bổ nhiệm, đề bạt ở vị trí mới
cần nỗ lực phấn đấu, tiếp tục
phát huy năng lực, sở trường
công tác, nêu cao tinh thần
trách nhiệm, đoàn kết thống
nhất cùng tập thể Đảng ủy –
UBND Phường hoàn thành tốt
các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà địa
phương đã đề ra trong nhiệm
kỳ 2020-2025.
Tân Bí thư Đảng ủy Phường 6
Nguyễn Văn Trí cho biết, sẽ
tiếp tục phát huy năng lực
công tác, đoàn kết cùng lãnh
đạo Phường hoàn thành xuất
sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tân Bí thư Đảng ủy Phường
13 Lý Thị Thêm bày tỏ sự trân
trọng cảm ơn sự tín nhiệm của
lãnh đạo quận giao trọng trách
mới. Đồng chí Lý Thị Thêm
thể hiện quyết tâm sẽ cùng tập
thể Đảng ủy Phường 13 đoàn
kết, hoàn thành tốt các chỉ
tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Tân Phó Bí thư Đảng ủy
Phường 6 Huỳnh Thị Kim
Phượng xin hứa sẽ đoàn kết,
đồng lòng với tập thể Ban
Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo
UBND phường tham mưu các
giải pháp toàn diện nhất trong
công tác xây dựng Đảng, góp
phần hoàn thành tốt nhiệm vụ
của địa phương. Đức Phạm
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CHUYÊN TRANG: THÔNG TIN NHÂN SỰ MỚI

Quận 11 trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Lãnh đạo quận trao quyết định và tặng hoa chúc mừng
cho đồng chí Lê Thị Kim Nhung

C

hiều 27/7, UBND Quận 11 đã tổ
chức lễ trao quyết định cán bộ cho
các đồng chí Lê Thị Kim Nhung, Trịnh
Hoàng Yến, Lê Thị Hường. Theo đó,
Chủ tịch UBND Quận đã trao các quyết
định: bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Nhung,
Quyền Chủ tịch UBND Phường 7 giữ
chức vụ Chủ tịch UBND Phường 7 kể từ
ngày 28 tháng 7 năm 2022 với thời gian
giữ chức vụ là 05 năm; điều động và bổ
nhiệm bà Trịnh Hoàng Yến, Giáo viên
Trường Mầm non Phường 9 giữ chức vụ
Phó Hiệu trưởng trường Mầm non
Phường 2 kể từ ngày 28 tháng 7 năm
2022 với thời gian giữ chức vụ là 05 năm;
điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Hường,
Phó Hiệu trưởng trường Mầm non
Phường 10 giữ chức vụ Hiệu trưởng
Trường Mầm non Phường 8 kể từ ngày
28 tháng 7 năm 2022 với thời gian giữ
chức vụ là 05 năm.

Lãnh đạo quận trao quyết định và tặng hoa chúc mừng
cho 2 đồng chí Trịnh Hoàng Yến và Lê Thị Hường (áo đỏ).

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần
Phi Long - Chủ tịch UBND Quận chúc
mừng các đồng chí Lê Thị Kim Nhung,
Trịnh Hoàng Yến, Lê Thị Hường được
phân công nhiệm vụ mới. Đồng chí Trần
Phi Long - Chủ tịch UBND Quận bày tỏ
sự trân trọng ghi nhận đối với những đóng
góp của các đồng chí trong lĩnh vực công
tác của mình đồng thời mong muốn các
đồng chí tiếp tục sẽ phát huy kinh nghiệm
đúc kết từ cơ sở, qua thực tiễn công tác,
nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp tục
đoàn kết nhất trí cùng Đảng ủy phường,
Ban giám hiệu nhà trường hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công,
đóng góp vào thành tích chung của từng
đơn vị góp phần hoàn thành chỉ tiêu,
nhiệm vụ chung của quận nhà trong năm
2022 và những năm tiếp theo.
Đồng chí Lê Thị Kim Nhung - Tân Chủ

tịch UBND Phường 7 gửi lời cảm ơn lãnh
đạo Quận ủy - UBND Quận 11 tạo điều
kiện để đồng chí nhận nhiệm vụ mới, với
vai trò và trách nhiệm của mình, đồng chí
xin hứa sẽ đoàn kết cùng lãnh đạo Đảng
ủy, công chức UBND phường và các ban
ngành đoàn thể phường tiếp tục nỗ lực
hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trong
năm 2022 đóng góp vào thành tích chung
của quận 11 trên các lĩnh vực.
Đồng chí Lê Thị Hường - Tân Hiệu
trưởng Trường Mầm non Phường 8 cũng
bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo
quận giao trọng trách mới, thể hiện quyết
tâm sẽ tiếp tục học hỏi, thống nhất cùng
tập thể sư phạm nhà trường hoàn thành tốt
nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ em
phát triển toàn diện góp phần hoàn thành
nhiệm vụ chung của ngành giáo dục quận
nhà.
Đức Phạm

Quận ủy Quận 11: Lễ công bố quyết định tiếp nhận và điều động công chức trúng tuyển

C

hiều 29/7, tại trụ sở Quận ủy Quận
11 đã tổ chức lễ công bố quyết định
tiếp nhận và điều động công chức trúng
tuyển. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn
Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực
Quận ủy; Huỳnh Kim Tuấn, Ủy viên Ban
Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ
chức Quận ủy; Ngô Thị Ngọc Trâm,
Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Thường
trực Ban Tổ chức Quận ủy; Võ Quốc
Bảo, Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân
vận Quận ủy.
Theo đó, Quận ủy Quận 11 đã công bố
quyết định tiếp nhận và điều động công
chức trúng tuyển gồm các đồng chí: Võ
Hữu Ngợi, Trần Đỗ Quỳnh Hương,
Nguyễn Trung Vĩnh, Trương Thị Thùy
Linh; Huỳnh An Ninh. Các đồng chí trên
đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công
chức khối Đảng, đoàn thể thành phố năm
2022 và được điều động nhận công tác tại
Quận Đoàn 11.
Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí
Nguyễn Tăng Minh - Phó Bí thư Thường
trực Quận ủy chúc mừng các đồng chí đã
nỗ lực hết mình trong kỳ thi tuyển công
chức vừa qua và được điều động về Quận
Đoàn 11. Đồng chí bày tỏ trong thời gian
tới, với sức trẻ nhiệt huyết của Thanh

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh trao quyết định
tiếp nhận và điều động công chức trúng tuyển

niên, các đồng chí sẽ luôn cố gắng phát
huy các thế mạnh, năng lực của mình để
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị
Quận Đoàn tạo điều kiện thuận lợi để các
đồng chí có thời gian nghiên cứu, tiếp cận
với công việc, phân công nhiệm vụ phù
hợp năng lực, sở trường. Đặc biệt, luôn
phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để
hoàn thành nhiệm vụ chung.

Đại diện cho các đồng chí vừa nhận quyết
định, phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí
Trương Thị Thùy Linh bày tỏ niềm vui
khi được trúng tuyển đồng thời hứa sẽ
quyết tâm nỗ lực, không ngừng học tập
rèn luyện, với tinh thần xung kích của tuổi
trẻ, tiên phong, gương mẫu, xung kích và
phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm
vụ được phân công.
Mỹ Hạnh
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CHUYÊN TRANG: HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ

Phường 1

Ngày hội hiến máu tình nguyện

S

áng ngày 16/7, Ban chỉ
đạo vận động hiến máu
tình nguyện Phường 1 đã tổ
chức “Ngày hội hiến máu tình
nguyện” đợt 2 năm 2022 tại 2
điểm Trạm y tế Phường 1 và
phòng khám đa khoa An Triều
(117-121 Lạc Long Quân,
Phường 1, Quận 11). Đây là
một hoạt động thường niên của
địa phương với ý nghĩa hết sức
nhân văn, nhằm vận động nhân
dân trên địa bàn tích cực tham
gia hiến máu cứu người.
Phường 3

TUỔI TRẺ PHƯỜNG 3 TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

N

g à y 2 5 / 7 , Tu ổ i t r ẻ
Phường 3 đã phối hợp với
UBND, các ban ngành đoàn
thể đến thăm hỏi và trao tặng
quà cho 4 gia đình chính sách,
gia đình có công với cách
mạng. Đồng thời, nằm trong
chuỗi hoạt động hướng về
ngày Thương binh Liệt sĩ, tuổi
trẻ Phường 3 đã phối hợp với
các đơn vị tổ chức lễ thắp nến
tri ân tại Đài Liệt sĩ Quận 11;
Hưởng ứng ra quân ngày Chủ
nhật xanh lần thứ 146 với
nhiều hoạt động như Viếng
Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố
Hồ Chí Minh, Thắp hương
tưởng nhớ Bà Mẹ Việt Nam
Anh Hùng đã từ trần tại địa
phương; Vệ sinh tại Đài tưởng
niệm Liệt sĩ Quận 11; Ra quân
bôi xoá quảng cáo trên địa bàn
Phường 12

S

Thông qua hoạt động hiến máu
nhân đạo này, Lãnh đạo
phường mong muốn lan tỏa
trách nhiệm với cộng đồng với
thông điệp “Mỗi giọt máu cho
đi, một cuộc đời ở lại”, góp
phần chia sẻ những giọt máu
để cứu sống những bệnh nhân
đang cần máu, đang điều trị
những bệnh hiểm nghèo…
nhất là trong giai đoạn dịch
bệnh vẫn còn đang diễn biến
phức tạp hiện nay.
VHTT P1

phường… Cũng trong sáng
cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ
Phường 3 phối hợp cùng ban
ngành đoàn thể phường trao
tặng 6 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị
giá 4 triệu đồng) cho 6 gia đình
có công với cách mạng trên địa
bàn phường. Lãnh đạo phường
cho biết, “Mỗi năm đến Ngày
thương binh liệt sĩ 27/7, nhiều
việc làm thiết thực, đầy tình
nghĩa của hệ thống chính trị tại
địa phương đối với gia đình có
công với cách mạng, thể hiện
truyền thống "hiếu nghĩa bác
ái", lòng quý trọng và biết ơn
của Đảng, Nhà nước và Nhân
dân đối với những người đã vì
độc lập, thống nhất của Tổ
quốc, vì tự do và cuộc sống
bình yên của Nhân dân mà hy
sinh, cống hiến”. VHTT P3

Phường 10 TRAO PHƯƠNG TIỆN SINH KẾ CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

N

gày 02/8/2022, Ban Giảm
nghèo Phường 10 tổ chức
Đoàn đến thăm và trao tặng
phương tiện sinh kế cho 03 hộ
nghèo trên địa bàn phường.
Đến dự có bà Lê Thị Thu Vân,
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam Quận; bà Lê Hồ Thu
Nga, Bí thư Đảng ủy phường;
bà Nguyễn Thị Thắm, Phó Bí
thư Thường trực Đảng ủy
phường; bà Lê Thị Tuyết Mai,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
phường cùng các thành viên
trong Ban Giảm nghèo phường
10. Ban Giảm nghèo phường
10 đã trao 03 phương tiện sinh
kế gồm: xe bún riêu cho hộ ông

Nguyễn Kim Thạch, xe bán
cơm cho hộ bà Nguyễn Thị
Lùng và xe bán bánh bột cho
hộ ông Trần Hùng với tổng
kinh phí là 14.850.000 đồng
trích từ nguồn vận động Quỹ
Vì người nghèo của phường.
Lãnh đạo phường mong muốn
thông qua hoạt động này sẽ hỗ
trợ hộ nghèo thiết thực nhằm
góp phần đảm bảo an sinh xã
hội, ổn định cuộc sống của
người dân, tiếp thêm động lực
và tạo điều kiện để người
nghèo có thêm thu nhập ổn
định, vươn lên thoát nghèo
bền vững.
VHTT P10

LỄ PHÁT ĐỘNG TỔNG VỆ SINH, TRIỆT NƠI SINH SẢN CỦA MUỖI TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

áng ngày 16/7/2022 tại
C h u n g c ư Tu ệ T ĩ n h ,
UBND Phường 12 tổ chức Lễ

phát động tổng vệ sinh, triệt
nơi sinh sản của muỗi truyền
bệnh sốt xuất huyết. Tham dự

lễ phát động có Thường trực
Đảng ủy – UBND – Ủy ban
MTTQ, Trạm y tế, ban ngành,
đoàn thể và đại diện Nhân dân
trên địa bàn Phường. Tại buổi
lễ phát động, ông Nguyễn
Minh Tùng – Phó Chủ tịch
UBND Phường kêu gọi sự
chung sức, đồng lòng của cả hệ
thống chính trị, toàn thể người
dân tham gia tổng vệ sinh, triệt
nơi sinh sản của muỗi truyền
bệnh sốt xuất huyết với quyết
tâm hướng tới một cộng đồng
không có sốt xuất huyết. Đại
diện Nhân dân trên địa bàn khu

phố 3, ông Nguyễn Phước Lộc
– Trưởng ban vận động khu
phố hưởng ứng thi đua về việc
tuyên truyền rộng rãi nhằm
nâng cao nhận thức của người
dân trên địa bàn khu phố về
các biện pháp phòng, chống
bệnh sốt xuất huyết với khẩu
hiệu “Người dân tự diệt muỗi,
lăng quăng, triệt nơi sinh sản
của muỗi truyền bệnh sốt xuất
huyết”. Sau lễ phát động, lực
lượng đoàn viên tổ chức chạy
xe đạp hoa với các pano tuyên
truyền phòng chống bệnh sốt
VHTT P12
xuất huyết.
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CHUYÊN TRANG: HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ

Phường 14

LỄ RA MẮT KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 14

V

ừa qua, Đảng ủy Phường
14 đã tổ chức Lễ ra mắt
Không gian văn hóa Hồ Chí
Minh. Tham dự hội nghị có
các đồng chí lãnh đạo Đảng
ủy- UBND-UB.MTTQ Việt
Nam phường, Hội LHPN,
Đoàn TNCSHCM, Hội
Khuyến học, CBCC, VC, đoàn
viên, hội viên,... Không gian
văn hóa Hồ Chí Minh với đa
dạng thể loại sách viết về cuộc
đời, sự nghiệp hoạt động cách
mạng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Không gian được cập
Phường 16

nhật nội dung thường xuyên sẽ
góp phần giúp cho cán bộ,
công chức, viên chức và người
dân đến liên hệ công tác kịp
thời cập nhật thông tin, kiến
thức cũng như thư giãn, giải trí
trong lúc chờ thực hiện các
công việc. Khu trưng bày được
đặt tại trụ sở cơ quan Ủy ban
nhân dân Phường 14 Quận 11
(số 72 Bình Thới, Phường 14,
Quận 11). Bố cục tổng thể
Phòng trưng bày được thiết kế
gồm 03 khu vực, bao gồm:
Khu vực trưng bày, triển lãm

về thân thế, cuộc đời và sự
nghiệp Cách mạng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh; Khu vực
trưng bày, triển lãm những tư
liệu, sách, tác phẩm, bài viết về
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự
nghiệp đấu tranh giải phóng
dân tộc; Khu vực trưng bày,
triển lãm về những tư liệu,
sách, tác phẩm, bài viết về lịch
sử Đảng bộ Phường 14 từ năm
1930 đến năm 2022, lịch sử Ủy
ban nhân dân Phường 14, về
Mặt trận tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội Phường 14,…

Thông qua hoạt động nhằm
sưu tầm được những tư liệu
quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh,
về cuộc đấu tranh giải phóng
dân tộc, về tinh thần Đại đoàn
kết dân tộc,… hiện đang được
lưu giữ tại các tổ chức, hộ gia
đình, để giới thiệu đến người
dân những giá trị lịch sử của
từng tư liệu, góp phần xây
dựng “Không gian văn hóa Hồ
Chí Minh” của Đảng ủy UBND - Ủy ban MTTQ và các
tổ chức chính trị - xã hội
Phường 14.
VHTT P14

Đại hội Chi bộ Quân sự Phường 16 nhiệm kỳ 2022-2025

S

áng 23/7/2022, Chi bộ
quân sự phường 16 tổ chức
Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20222025. Dự và chỉ đạo đại hội có
đồng chí Nguyễn Quang Sáng
– Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy
Quân sự Quận.
Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh
đạo Ban Chỉ huy Quân sự
phường phát huy vai trò tham
mưu cho Đảng ủy – UBND
phường trong lãnh đạo, chỉ
đạo xây dựng, quán triệt, triển
khai nghị quyết, kế hoạch lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ quân
sự quốc phòng hàng năm; Kế
hoạch công tác đảng, công tác
chính trị trong thực hiện các
nhiệm vụ, kế hoạch công tác
đảng, công tác chính trị trong
lực lượng dân quân phường;
các quyết định, kế hoạch thực
hiện công tác tuyển quân, xây
dựng lực lượng dân quân,
động viên quân nhân dự bị và
công tác giáo dục kiến thức
quốc phòng và an ninh. Thực
hiện tốt công tác giải quyết
chính sách đầy đủ, kịp thời cho
các đối tượng theo Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ. Chi
bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng
lợi Nghị quyết đại hội Chi bộ,

Cấp ủy chi bộ quân sự Phường 16 nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

nhiệm kỳ 2020 - 2022 về lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ công
tác quốc phòng, quân sự địa
phương, các chỉ tiêu, mục tiêu
đều hoàn thành đạt và vượt kế
hoạch, giữ vững ổn định về an
ninh, chính trị, củng cố vững
chắc thế trận quốc phòng - an
ninh, góp phần làm ổn định
chính trị ở địa phương đạt
những kết quả nổi bật. Đặc biệt
là trong đợt dịch Covid-19 vừa
qua, đã thể hiện rõ vai trò của
Ban Chỉ huy quân sự phường
trong phối hợp các ngành hỗ
trợ lương thực, thực phẩm

chăm lo cho người dân; tham
gia trực, gác tại các chốt, khu
cách ly, hỗ trợ test nhanh
Covid-19 tại cộng đồng… góp
phần chung tay đẩy lùi dịch
bệnh.
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy
Quân sự Quận Nguyễn Quang
Sáng đề nghị cấp ủy chi bộ
nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát
huy các mặt đã đạt được, tiếp
tục triển khai các giải pháp
nhằm khắc phục những tồn tại,
hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo;
tiếp tục làm tốt vai trò tham
mưu Đảng ủy - UBND phường

thực hiện tốt nhiệm vụ Quân
sự, Quốc phòng; quán triệt và
thực hiện nghiêm các Chỉ thị,
Nghị quyết của Đảng các cấp
về nhiệm vụ Quân sự, Quốc
phòng; phấn đấu xây dựng lực
lượng vững mạnh về chính trị,
tư tưởng và tổ chức; xây dựng
Chi bộ thực sự trong sạch
vững mạnh.
Với tinh thần đoàn kết, dân
chủ, Đại hội đã bầu ra Cấp ủy
Chi bộ, trong đó, đồng chí
Trần Thụy Hồng Loan - Bí thư
Đảng ủy phường, Chính trị
viên tái đắc cử chức danh Bí
thư; đồng chí Nguyễn Thanh
Tân – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ
huy Quân sự phường được
bầu làm Phó bí thư, đồng chí
Võ Công Danh – Phó Chỉ huy
trưởng Ban CHQS phường là
chi ủy viên.
Bí thư Đảng ủy phường,
Chính trị viên đồng thời là Bí
thư Đảng ủy Chi bộ Quân sự
nhiệm kỳ 2022 – 2025 Trần
Thụy Hồng Loan cho biết tập
thể Chi bộ sẽ nỗ lực, đoàn kết,
thống nhất để hoàn thành
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm
vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi
bộ đã đề ra.
Đức Phạm
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