


Quận 11 Chào Xuân
Quận 11 hân hoan chào xuân

Bước sang năm mới tri ân nghĩa tình

Cải cách hành chính văn minh

Nâng cao đời sống an sinh vững bền

Đổi mới tăng trưởng đi lên

Đoàn kết một khối xây nền tương lai

Ban ngành đoàn thể đua tài

Công ty xí nghiệp rộng dài vươn xa

Trẻ thơ vang tiếng hát ca

Mái trường công sở thật là nên thơ

Nắng xuân rải nhẹ vàng tơ

Phố phường thành thị sắc cờ đỏ tươi

Đẹp thay Mười Một ta ơi

Dày thêm trang sử rạng ngời nước non

Tình dân, ý Đảng vẹn tròn

Tầm cao đổi mới mốc son huy hoàng

Toàn quận mừng đón xuân sang

Theo đường Bác chọn vinh quang mọi nhà

Nhân dân đồng thuận ngợi ca

Kì vọng năm mới nở hoa thắm tình

Làm theo đạo đức Hồ Chí Minh

Mừng xuân, mừng Đảng quận mình đi lên…

ƠN ĐẢNG
Chín ba mùa xuân đã đi qua

Giữ nước thành công dựng sơn hà
Giang sơn thống nhất liền chung dải

Độc lập, tự do nước non nhà
Hội nhập đi lên nhiều thắng lợi

Nước mạnh, dân giàu mãi vươn xa
Đại hội Mười Ba đường đi tới

Vững lái con tàu vượt phong ba
Mừng xuân, mừng Đảng chào năm mới

Kỳ vọng non sông mãi thăng hoa …

Lê Thanh Sơn 

Năm Mới Chúc Đảng Ta
Mừng xuân năm mới chúc Đảng ta

Nghĩa tình dân, Đảng thật đậm đà

Toàn Đảng đồng tâm, đoàn kết lại

Theo đường Bác chọn mãi vươn xa

Mừng xuân năm mới chúc Đảng ta

Vững lái con tàu vượt phong ba

Đại hội Mười Ba đường đi tới

Đổi mới, đi lên thắng lợi nhà

Mừng xuân năm mới chúc Đảng ta

Kinh tế tăng trưởng mãi vươn xa

An sinh xã hội thêm bền vững

Đất nước phồn vinh mãi thăng hoa.

Lê Thanh Sơn 

Lê Thanh Sơn 

Vui chúc Quận nhà
Nắng ấm xuân về cảnh thái hòa

Trời quang mây tạnh gió thoảng qua
Quận 11 tưng bừng chào xuân mới
Phố phường nhộn nhịp đẹp sắc hoa

Kỳ vọng năm mới toàn quận ta
Thị trường ổn định cố vươn xa

Ban ngành đoàn thể cùng sánh bước
Cải cách hành chính hơn năm qua

Toàn quận vui xuân rộn tiếng ca
Phong trào sâu, rộng thật hài hòa
Chung vai xây đắp thành phố đẹp

Góp sức điểm tô nước non nhà

Xuân về trời đất đẹp bao la
Ý Đảng, lòng dân thật đậm đà

Hệ thống chính trị luôn đổi mới
Quận 11 kỳ tích sẽ thăng hoa

Lê Thanh Sơn 
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CHẾ BẢN VÀ IN TẠI: CTY IN CHÀO NGÀY MỚI

VỚI SỰ CỘNG TÁC CỦA:

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO QUẬN 11
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Số 2051-2052-2053-2054

CHỊU TRÁCH NHIỆM

NGUYỄN THANH NHÀN
GIÁM ĐỐC TTVH-TT QUẬN

NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN

NGUYỄN THANH NHÀN

NGÔ QUANG TRƯỜNG

PHẠM THỊ MỸ HẠNH

THIẾT KẾ MỸ THUẬT

PHẠM THỊ MỸ HẠNH

1.Thư chúc Tết của Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm

2.Đầu xuân gặp gỡ Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm nói về 

công tác xây dựng Đảng

3. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh đánh 

giá về công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2022

4. Đồng chí Nguyễn Trần Bình, Quyền Chủ tịch UBND Quận 11 

trò chuyện về công tác chỉ đạo điều hành năm 2022

5. Góc hình ảnh chuyên đề về các hoạt động trọng tâm của 

Quận trong năm 2022

6. Quận 11 tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2022

7. 10 sự kiện nổi bật của Quận 11 năm 2022

8. 15 chỉ tiêu trọng tâm năm 2023

9. Sớ Táo Quân

10. Đối thoại đầu xuân cùng Phó Chủ tịch UBND Quận Trần 

Thúc Chương

11. Phó Chủ tịch UBND Quận Trần Thị Bích Trâm nhấn mạnh 

“Lãnh đạo Quận 11 sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp...”

12. Một số kết quả nổi bật trong công tác Dân vận và thực 

hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022

13. Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát tổ 

chức đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp

14. Phát huy vai trò của phụ nữ chăm lo an sinh xã hội cho 

Nhân dân

15. Cựu chiến binh Quận 11 gương mẫu, trách nhiệm, sáng 

tạo, hiệu quả thi đua xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ chính trị

16. Góp sức trẻ cho mùa xuân mới

17. Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 11 tập trung cải tiến 

đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa    

thể thao phục vụ quần chúng nhân dân trên địa bàn

18. Những tấm gương tiêu biểu của Quận 11 năm 2022 

19. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng    

nhân dân

20. Từng bước xây dựng lực lượng vũ trang Quận 11          

“mẫu mực, tiêu biểu” và nhiều nội dung khác: Chùm thơ 

Mừng Xuân - Mừng Đảng, Tạp văn, Những năm Mão trong     

lịch sử, Thú vui uống trà ngắm hoa ngày Tết...

 

Với các chuyên đề

NỔI BẬT trong số này:

Quý Mão

SONG QUÂN, LÊ THANH SƠN, ĐỨC PHẠM, NGUYỄN PHÁT

NGUYỄN NGỌC CƠ, HUY THUẦN, MỸ HẠNH, KIỀU BẢO

ĐÀM VŨ TRI, QUẢNG NHẬT, THỤC ĐOAN, BẢO LONG

DIỆU THẢO, KIM HOA, VŨ CHI, CHƯƠNG ĐÀI...

Thiết kế bìa: Quảng Nhật



Thư Chúc Tết
của đồng chí Bí thư Quận ủy 

TRƯƠNG QUỐC LÂM

hân dịp Xuân Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng và chính quyền Quận nhà, tôi xin thân ái gửi NLời chúc mừng năm mới tới toàn thể các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, 
các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân Quận nhà với 
tình cảm, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể Nhân dân Quận 11 thân mến!

 Năm 2022 là năm đầu thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 sau khi dịch 
Covid-19 được kiểm soát, là năm thành phố gặp không ít khó khăn, thách thức trước những diễn biến phức tạp trên 
các lĩnh vực. Với quyết tâm nỗ lực không ngừng, Quận ủy – UBND Quận đã triển khai chương trình phục hồi, phát 
triển kinh tế - xã hội với nhiều giải pháp đồng bộ, tăng tốc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác 
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân đạt nhiều kết quả khá toàn diện, góp phần ổn 
định, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 Công tác xây dựng chính quyền được tập trung lãnh đạo; thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 131 
về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ 
quan hành chính nhà nước: tại Quận, đã có 5.364 lượt đánh giá thông qua hệ thống trang web đánh giá sự hài lòng, 
trong đó tỷ lệ hài lòng đạt 98,94%. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng 
cường và đạt nhiều kết quả quan trọng. Quận cũng đã tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện 04 chương trình trọng điểm 
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020-2025. Khắc phục được cơ bản các hạn chế khuyết điểm sau 
kiểm điểm năm 2021, trong đó nổi bật là chú trọng đổi mới, nâng cao công tác tư tưởng thông qua 2 đợt sinh hoạt 
chính trị tư tưởng và lãnh đạo xây dựng 43 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận và cơ sở. Song song đó, công 
tác dân vận của hệ thống chính trị và Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt; luôn được quan 
tâm kịp thời giải quyết các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. 

 Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc và tạo đà phát triển cho 2 năm còn lại của 
nhiệm kỳ 2020-2025, là cơ sở để sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ, 
đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung triển khai thực hiện cho các năm tiếp theo nhằm thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Dự báo tình hình sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, còn nhiều khó khăn, tôi mong 
rằng toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 11 sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí, quyết 
tâm và những thành quả đã đạt được trong năm 2022. Toàn hệ thống chính trị quận tiếp tục chủ động, thích ứng hơn 
nữa, phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn 
dân, khơi dậy ý chí, nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân để hoàn thành thắng lợi 
các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023, góp phần xây dựng Quận 11 ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

 Một lần nữa, tôi xin được gửi đến toàn thể các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, 
các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân Quận nhà       
lời chúc năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc.

 Mừng Xuân mới với khí thế mới, thắng lợi mới!

Tháng Giêng, Xuân Quý Mão 2023 

Bí thư Quận ủy

TRƯƠNG QUỐC LÂM
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Chuyên trang Công tác Xây dựng Đảng
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Đầu Xuân gặp gỡ Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm

Kết quả thực hiện chủ đề công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng bộ Quận 11: 

nói về công tác xây dựng Đảng

Trong không khí chuẩn bị đón chào 
Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân 

Quý Mão 2023, Bí thư Quận ủy 
Trương Quốc Lâm đã có buổi gặp gỡ 
và trò chuyện cùng Phóng viên Bản tin 
Quận 11 về những hoạt động trọng tâm 
trong công tác xây dựng Đảng thực 
hiện chủ đề năm 2022 của Đảng bộ 
Quận 11 về “Đẩy mạnh xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 
trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 
phát huy tính tiền phong, gương 
mẫu, tinh thần dũng cảm, năng 
động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm 
của cán bộ, đảng viên” và những định 
hướng phát triển cho tương lai.
Phóng viên: Thưa Bí thư Quận ủy 
Trương Quốc Lâm, năm 2022 là năm 
đầu thực hiện Chương trình phục hồi 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 
sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm 
soát. Xin ông chia sẻ về một số dấu ấn 
nổi bật trong công tác xây dựng Đảng 
trong năm vừa qua?
Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm: 
Năm 2022 là năm đầu thực hiện 
Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2022 - 2025 sau khi đại dịch 
COVID-19 được kiểm soát, là năm 
thành phố gặp không ít khó khăn, 
thách thức trước những diễn biến phức 
tạp trên các lĩnh vực. Với quyết tâm, 
nỗ lực không ngừng, Quận ủy đã triển 
khai chương trình phục hồi, phát triển 
kinh tế - xã hội với nhiều giải pháp 
đồng bộ, tăng tốc triển khai các nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác 
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
và công tác vận động nhân dân đạt 
nhiều kết quả khá toàn diện, góp phần 
ổn định, cải thiện, nâng cao chất lượng 
cuộc sống người dân, bảo đảm an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. Về 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 
hệ thống chính trị tiếp tục được tăng 
cường và đạt nhiều kết quả quan trọng. 
Quận cũng đã tổ chức sơ kết 02 năm 
thực hiện 04 chương trình trọng điểm 
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Quận nhiệm kỳ 2020-2025. Khắc 

phục được cơ bản các hạn chế khuyết 
điểm sau kiểm điểm năm 2021, trong 
đó nổi bật là chú trọng đổi mới, nâng 
cao công tác tư tưởng thông qua 2 đợt 
sinh hoạt chính trị tư tưởng và lãnh đạo 
xây dựng 43 Không gian văn hóa Hồ 
Chí Minh tại quận và cơ sở. Lãnh đạo 
thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 87, 
88, 89 của Thành ủy. Công tác tổ chức 
cán bộ được quan tâm, chú trọng; rà 
soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các 
quy định, quyết định về công tác cán 
bộ; Công tác rà soát quy hoạch, công 
tác quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và 
cán bộ lãnh đạo, quản lý của Quận và 
cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030; cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các ban, ngành, đơn 
vị thuộc Quận đến năm 2030 và công 
tác lãnh đạo đối với Đại hội chi bộ trực 
thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 được tập 
trung thực hiện theo quy định. Phương 
thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục 
được đổi mới, nguyên tắc tập trung 
dân chủ được giữ vững; chú trọng việc 
kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện, 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là 
những vấn đề bức xúc tại cơ sở. Công 
tác kiểm tra, giám sát có nhiều giải 
pháp đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực, 
phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm 

vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 
của Đảng bộ quận và địa phương, đơn 
vị. Công tác dân vận của hệ thống 
chính trị và Quy chế dân chủ cơ sở, xây 
dựng lực lượng chính trị nòng cốt; 
luôn được quan tâm kịp thời giải quyết 
các nguyện vọng chính đáng, hợp 
pháp của Nhân dân; tăng cường công 
tác tiếp xúc đối thoại thông qua tổ chức 
04 cuộc giữa Bí thư Quận ủy, 02 cuộc 
giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
với các giới và Nhân dân. Hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội quận tiếp tục có sự 
chuyển biến, nâng chất và gắn với 
nhiệm vụ tại cơ sở. Đã lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác tổ chức thành công Đại 
hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh Quận 11 lần thứ XIII, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Đại hội đại 
biểu Hội Cựu Chiến binh Quận 11 lần 
thứ VIII nhiệm kỳ 2022 – 2027 và một 
số Hội quần chúng khác. Về cơ bản, 
năm 2022, Quận ủy đã lãnh đạo thực 
hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, 
chính quyền, công tác vận động Nhân 
dân theo kế hoạch đề ra. Tất cả đều là 
những công việc đã tạo ra sản phẩm, 
kết quả cụ thể.

“Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 

phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”.

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm trò chuyện đầu xuân về công tác xây dựng Đảng



Chuyên trang Công tác Xây dựng Đảng
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Phóng viên: Bên cạnh các mặt đạt 
được, đâu là những tồn tại hạn chế mà 
đồng chí vẫn còn băn khoăn, trăn trở?
Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm:  
Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 
Chương trình trọng điểm giai đoạn 
2020 – 2025 vẫn còn tồn tại những khó 
khăn, hạn chế ảnh hưởng đến kết quả 
thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chương trình 
chỉnh trang và phát triển đô thị giai 
đoạn 2020 – 2025: Công tác điều 
chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2000 vẫn còn chậm tiến độ, chưa đáp 

ứng nhu cầu thực tiễn; một số dự án 
trong Chương trình phát triển và chỉnh 
trang đô thị chưa được Thành phố bố 
trí vốn dẫn đến tiến độ các công trình 
khả năng không đảm bảo theo kế 
hoạch. Việc tiếp cận và tham gia thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến của người 
dân còn hạn chế. 
Các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm 
nhiều đến công tác xây dựng Đảng, 
vẫn chưa có nhiều đổi mới trong sinh 
hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Công tác 
kết nạp đảng viên chưa đạt kế hoạch 
năm. Công tác quản lý đảng viên có 

trường hợp thiếu chặt chẽ, vẫn còn 
trường hợp đảng viên chưa chuyển 
sinh hoạt về nơi cư trú thực tế, đảng 
viên bỏ sinh hoạt đảng mà chi bộ chậm 
xử lý. Công tác cán bộ đôi lúc còn hạn 
chế trong đánh giá cán bộ, quy trình 
cán bộ. Việc thực hiện quy chế dân chủ 
ở một số cơ quan, đơn vị, phường chưa 
hiệu quả, có nơi vẫn còn hình thức, 
nhất là về nội dung công khai, minh 
bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn 
vị, đặc biệt là công khai trong lĩnh vực 
tài chính; lấy ý kiến góp ý của cán bộ, 
công chức, viên chức và Nhân dân 
theo quy định. 

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt
Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Quận ủy

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm thăm hỏi, động viên
thân nhân gia đình Cố Giáo sư Trần Văn Giàu

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

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm phát biểu chỉ đạo
giao nhiệm vụ tại lễ trao quyết định cán bộ 

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm thăm hỏi, động viên
thân nhân gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm tặng quà gương người tốt, việc tốt
tại Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư Phường 15
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PVTH:Mỹ Hạnh

Phóng viên: Để tăng cường công tác 
lãnh chỉ đạo trên các lĩnh vực nhằm 
thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023, 
xin ông chia sẻ một số giải pháp chỉ 
đạo, định hướng trong toàn đảng bộ 
quận?
Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm: 
Năm 2023, tiếp tục là năm phục hồi, 
phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền 
vững; quyết tâm, nỗ lực, tăng tốc thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu 
Nghị quyết Đại hội đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, chúng ta 
cần phải tập trung giải pháp nhằm 
khắc phục đối với những vấn đề còn 
tồn tại, hạn chế như đã phân tích. Cụ 
thể như: Thứ nhất, cần rà soát chỉ tiêu 
còn hạn chế trong năm 2022 và Nghị 
quyết nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các 
chương trình, đề án chậm tiến độ theo 
kế hoạch đề ra; phân tích, đánh giá 
đúng thực trạng về nguyên nhân, hạn 
chế, các khó khăn, vướng mắc phát 
sinh trong quá trình triển khai, các vấn 
đề liên quan đến bố trí nguồn lực để 
thực hiện, những nội dung chưa phù 
hợp của các chương trình, đề án để 
điều chỉnh phù hợp với tình hình thực 
tiễn; kiên trì triển khai thực hiện với 
quyết tâm cao nhất để thực hiện hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức các 
mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023. Thứ hai, 
tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả 
Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 – 2025; 
tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả 
các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, 
triển khai các dự án, chương trình 
trọng điểm gắn với chủ đề năm 2023. 
Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phải 
ưu tiên là hướng tới chất lượng, hiệu 
quả, thực chất. Trong đó, tập trung đẩy 
mạnh cải cách hành chính với mục tiêu 
lấy sự hài lòng của Nhân dân làm 
thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt 
động của cấp ủy, chính quyền các cấp, 
trong đó ứng dụng khoa học công nghệ 
và thực hiện nghiêm văn hóa công vụ 
là giải pháp trọng yếu.
Thứ ba, Về công tác xây dựng đảng 
cần tiếp tục quán triệt tinh thần và 
nghiêm túc thực hiện các văn bản mới 
trong công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, từ đó nâng cao năng lực, sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tiếp 
tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện đồng bộ, hiệu quả chủ đề đã được 

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề 
ra trong năm 2022 “Đẩy mạnh xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
và phát huy tính tiền phong, gương 
mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, 
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán 
bộ, đảng viên” gắn với các giải pháp 
đột phá trong công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền và công tác dân 
vận năm 2023. Công tác chính trị tư 
tưởng cần tập trung đổi mới công tác 
tuyên truyền, giáo dục chính trị tư 
tưởng theo phương châm “lấy xây làm 
chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. 
Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 
ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; tiếp tục xây dựng, duy trì và 
phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí 
Minh đối với việc thực hiện công tác 
tư tưởng của các cơ quan, đơn vị. Công 
tác tổ chức, cán bộ cần xây dựng kế 
hoạch, lộ trình cụ thể. Trong đó, phấn 
đấu hoàn thành chỉ tiêu công tác kết 
nạp Đảng năm 2023. Tăng cường công 
tác công tác quản lý đảng viên, phát 
huy vai trò người đứng đầu cấp ủy 
trong việc nâng cao chất lượng sinh 
hoạt và năng lực lãnh đạo của chi bộ, 
nhất là các chi bộ khu phố. Có cơ chế, 
chính sách động viên cán bộ dám nghĩ, 
dám làm, nâng cao hiệu quả lao động, 
đảm bảo tinh giản biên chế. Triển khai 
chương trình kiểm tra, giám sát năm 
2023 đảm bảo tiến độ và chất lượng; 
thực hiện nghiêm túc các kết luận sau 
kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy 
ban kiểm tra Quận ủy và cơ sở. Tăng 
cường nắm tình hình, tiến hành kiểm 
tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ 
chức đảng và đảng viên. Khuyến khích 
cơ chế tự kiểm tra, giám sát, tự phát 
hiện xử lý của các tổ chức cơ sở đảng. 
Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Quy 

định số 1374 của Ban Thường vụ 
Thành ủy. Thứ tư, về công tác dân vận 
và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội: Tổ chức 
tốt các hội nghị tiếp xúc, đối thoại, 
lắng nghe, giải quyết những vấn đề 
Nhân dân quan tâm. Tiếp tục phát huy 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ 
chức chính trị - xã hội và Nhân dân 
tham gia thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 
13 và Đề án số 06; Tăng cường đổi mới 
nội dung, phương thức, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 
hội, phải phát huy được vai trò tích cực 
của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.  
Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất 
quan trọng, là năm tăng tốc và tạo đà 
phát triển cho 2 năm còn lại của nhiệm 
kỳ. Với tinh thần trách nhiệm cao 
trước Đảng bộ, tôi tin tưởng toàn đảng 
bộ tiếp tục giữ vững khối đoàn kết, chủ 
động, thích ứng, năng động, sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm, tập trung tháo gỡ 
vướng mắc, chia sẻ khó khăn, khơi 
thông các nguồn lực, phát huy sức 
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, 
quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, mục 
tiêu năm 2023.
Nhân dịp Xuân mới – Quý Mão 2023, 
cũng là kỷ niệm 93 năm ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 
(3/2/1930 - 3/2/2023), thay mặt Ban 
Thường vụ Quận ủy Quận 11, tôi thân 
ái gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, 
các đồng chí lão thành cách mạng, 
đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lời 
chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành 
công!
Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí đã 
dành thời gian cho buổi đối thoại nhân 
dịp đầu xuân. Xin kính chúc đồng chí 
sẽ tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân Quận 11 đạt được 
nhiều thắng lợi trong năm 2023 và 
những năm tiếp theo. 



Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
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đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh
đánh giá về công tác 

Thành ủy TPHCM đã đề 
ra chủ đề về công tác 

xây dựng Đảng năm 2022 là 
“Đẩy mạnh, xây dựng chỉnh 
đốn Đảng và hệ thống chính 
trị; tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương, phát huy tính tiền 
phong, gương mẫu, tinh 
thần dũng cảm, năng động, 
sáng tạo, dám nghĩ, dám 
làm của cán bộ, đảng viên”. 
Chủ đề này hướng đến hai 
mục tiêu quan trọng: nâng 
cao chất lượng và hiệu quả 
hơn nữa công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng cùng hệ 
thống chính trị, đồng thời 
phát huy vai trò, trách 
nhiệm của mỗi cán bộ, đảng 
viên nhằm thực hiện các 
nhiệm vụ của thành phố 
trong năm 2022.
Bám sát chủ đề của Thành 
ủy TPHCM, Quận ủy Quận 
11 đã xây dựng nhiều văn 
bản chỉ đạo để triển khai 
thực hiện nhằm đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh năm 2022. 
Theo đó, việc tổ chức thực 
hiện chuyên đề năm 2022 
được tổ chức phù hợp với 
tình hình dịch bệnh bằng 
nhiều mô hình, cách làm 
thiết thực, hiệu quả. Các cấp 
ủy, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội có 
nhiều hình thức linh hoạt, 
sáng tạo, thông qua đó thể 
hiện rõ ý chí tự lực, tự 
cường, đoàn kết, tương trợ 
để vượt qua dịch bệnh, tiếp 
tục xây dựng và phát triển 

địa phương, đơn vị. Cán bộ, 
công chức, viên chức, lực 
lượng vũ trang, đoàn viên, 
hội viên, nhất là các lực 
lượng tuyến đầu chống 
dịch, đã thể hiện rõ tinh thần 
trách nhiệm, hết lòng, hết 
sức, không ngại khó khăn, 
gian khổ, kể cả tính mạng, 
để chăm lo, phục vụ nhân 
dân. Nhiều cán bộ là người 
đứng đầu cấp ủy, đơn vị đã 
nêu gương, đi đầu trong 
công tác, đặc biệt là trong 
hoạt động phòng chống 
dịch, hết lòng vì dân, phong 
cách lãnh đạo, phương pháp 
làm việc khoa học, dân chủ, 
gương mẫu trong lối sống. 
Các tầng lớp Nhân dân có ý 
thức tự giác tuân thủ các quy 
định phòng chống dịch, 
đồng thời tích cực hưởng 
ứng, nhiệt tình tham gia các 
hoạt động xã hội từ thiện hỗ 
trợ cho các gia đình khó 
khăn, chung tay đưa cuộc 
sống trở lại bình thường mới 
phát triển sản xuất – kinh 

doanh, nâng cao đời sống.
Bên cạnh đó, việc xây dựng 
Không gian văn hóa Hồ Chí 
Minh được Quận ủy tích 
cực chỉ đạo triển khai thực 
hiện, tập trung xây dựng mô 
hình về “Xây dựng Không 
gian văn hóa Hồ Chí Minh” 
với các nội dung, hình thức 
cụ thể tại Không gian của 
từng cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn quận. Trong đó, chú 
trọng xây dựng Không gian 
văn hóa gắn liền với xây 
dựng chuẩn mực văn hóa và 
bản lĩnh chính trị của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trên 
địa bàn quận, phát huy tinh 
thần, trách nhiệm phục vụ 
chăm lo cho nhân dân. Phó 
Bí thư Thường trực Quận ủy 
Nguyễn Tăng Minh cho 
biết, “Tính đến nay, tại 
Quận 11 đã ra mắt “Không 
gian văn hóa Hồ Chí Minh” 
tại trụ sở cơ quan Quận ủy 
với 2 khu vực chính: Khu 
vực khánh tiết là nơi tưởng 

niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và khu vực Không gian văn 
hóa đọc – trưng bày các tư 
liệu, tác phẩm về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đây 
còn là nơi sinh hoạt chi bộ 
của các chi bộ trực thuộc 
Đảng bộ cơ quan Đảng, 
đoàn thể Quận. Theo thống 
kê đến cuối tháng 10 năm 
2022, đã có 43 Không gian 
được ra mắt: trong đó có 
24/40 cơ sở Đảng có Không 
gian văn hóa Hồ Chí Minh 
(16/16 phường có Không 
gian văn hóa Hồ Chí Minh), 
có 04 cơ sở tôn giáo đã ra 
mắt Không gian văn hóa Hồ 
Chí Minh (Chùa Quan Âm, 
Phường 3; Đình Đông Sơn; 
Chùa Giác Hoằng, Phường 
7 ;  C h ù a  V ạ n  P h ư ớ c , 
Phường 13; Tịnh thất Vạn 
Đ ứ c ,  P h ư ờ n g  1 4 ) ,              
01 Không gian trực tuyến 
trên đường link của Đảng 
bộ Phường 4: 
www.danguyphuong4quan11 .com 



Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
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Đồng chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Song Quân

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 
báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 năm 2022

Hội nghị triển khai chủ đề năm 2022 và báo cáo chuyên đề 
“Di chúc Bác Hồ - một giáo trình tiếng Việt độc đáo”

Một trong những điểm nhấn 
nổi bật khác đó chính là 
ngày càng có nhiều mô 
hình, cách làm hiệu quả và 
nhân văn trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. 
Cụ thể như: Mô hình “Vận 
động các tổ chức, mạnh 
thường quân nhận chăm lo, 
bảo trợ đỡ đầu cho trẻ bị mồ 
côi cha mẹ do đại dịch 
Covid-19”; mô hình “Mỗi 
tổ chức, cá nhân giúp một 
hộ nghèo, hộ cận nghèo”; 
Mô hình “5 phải – 3 không” 
trong văn hóa công vụ;… 
Song song đó, công tác đổi 
mới, nâng cao chất lượng 
hiệu quả của việc nghiên 
cứu, giảng dạy, học tập, vận 
dụng và phát triển sáng tạo 
chủ nghĩa Mác  - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh cũng 
được tập trung thực hiện 
thông qua nhiều hình thức 

như học tập trực tuyến, hội 
thi, tọa đàm, kể chuyện về 
Bác được tích hợp lồng 
ghép trong các buổi sinh 
hoạt chào cờ đầu tuần, sinh 
hoạt tập thể, thông qua hoạt 
động giáo dục kỹ năng 
ngoài giờ lên lớp… 
Để tiếp tục thực hiện tốt 
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” gắn với chuyên 
đề năm 2023 của Thành phố 
Hồ Chí Minh, “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về 
phát huy giá trị văn hóa, con 
người Việt Nam trong việc 
xây dựng, hình thành và 
phát triển “Không gian văn 
hóa Hồ Chí Minh” tại 
Thành phố, Ban Thường vụ 

Quận ủy sẽ tiếp tục triển 
khai các giải pháp nhằm 
khắc phục những mặt còn 
tồn tại hạn chế của năm 
2022, tăng cường chỉ đạo 
nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác tuyên truyền 
về học tập tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh với nhiều hình thức đa 
dạng và phong phú. Tiếp tục 
tập trung xây dựng và kiện 
toàn Không gian văn hóa 
Hồ Chí Minh tại các cơ 
quan đơn vị; hoàn thiện các 
chuẩn mực văn hóa và bản 
lĩnh chính trị trong đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trên 
địa bàn quận trên cơ sở 3 nội 
dung lớn: nêu gương, trách 
nhiệm và hết lòng hết sức 
phục vụ nhân dân. Triển 
khai những nội dung đột 
phát nhằm tạo sự chuyển 
biến rõ nét trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; 
giải quyết dứt điểm những 
vấn đề nổi cộm, hạn chế, 
yếu kém còn tồn tại. Tăng 
cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc triển khai thực 
hiện Kết luận 01 của Bộ 
Chính trị gắn với việc thực 
hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI, XII, XIII; 
phát huy vai trò giám sát 
của MTTQ và các tổ chức 
chính trị - xã hội quận và 
Nhân dân đối với việc tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức, 
lối sống của người đứng 
đầu, cán bộ chủ chốt và cán 
bộ, đảng viên theo Quy 
định. Kịp thời biểu dương 
khen thưởng nhân rộng các 
mô hình mới, cách làm sáng 
tạo, hiệu quả trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí 
Minh.



Đồng chí Nguyễn Trần Bình, Quyền Chủ tịch UBND Quận 11

“Đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu lấy sự hài lòng của Nhân dân 

làm thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp”

trò chuyện về công tác chỉ đạo điều hành năm 2022
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Một mùa xuân nữa lại về, Quận 11 
đã và đang chuyển mình trên 

con đường phát triển. Trong năm 
2022, UBND Quận đã có sự tập trung 
trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ 
chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
chủ yếu, cụ thể hóa bằng kế hoạch chỉ 
đạo điều hành, chương trình công tác 
trọng tâm và tổ chức kiểm tra định kỳ, 
bám sát các chỉ đạo của Thành ủy, 
Quận ủy và đạt được những kết quả rất 
đáng khích lệ, các nhiệm vụ trọng tâm 
trọng điểm được tập trung triển khai 
đầy đủ với 13 chỉ tiêu cơ bản hoàn 
thành. Trước thềm năm mới Xuân Quý 
Mão 2023, chúng ta hãy cùng gặp gỡ 
và trò chuyện cùng đồng chí Nguyễn 
Trần Bình, Quyền Chủ tịch UBND 
Quận để cùng nhau điểm lại những kết 
quả khởi sắc trên các lĩnh vực và lắng 
nghe những chia sẻ của đồng chí về 
định hướng, giải pháp trong công tác 
chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội trong 
năm 2023. 
Phóng viên: Thưa ông Nguyễn Trần 
Bình, xin ông chia sẻ một vài kết quả 
nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội 
của quận nhà trong năm 2022 vừa 
qua?
Quyền Chủ tịch UBND Quận 11 
Nguyễn Trần Bình: Trong bối cảnh 
vẫn còn nhiều khó khăn do tình hình 
dịch bệnh Covid-19 của năm 2021 để 
lại, tình hình kinh tế - xã hội quận cũng 
chịu tác động và ảnh hưởng đến mọi 
mặt của đời sống nhân dân địa 
phương. Với quyết tâm của cả hệ 
thống chính trị, sự quyết liệt trong chỉ 
đạo điều hành của lãnh đạo quận, ngay 
từ đầu năm, lãnh đạo quận đã tổ chức 
các đoàn công tác trực tiếp làm việc 
với từng phòng, ban, đơn vị để góp ý, 
đánh giá tình hình thực tiễn trước khi 
bắt tay thực hiện kế hoạch năm 2022, 
đây có thể coi là một cách làm mới, 
vừa chủ động trong công tác chỉ đạo 
điều hành, vừa tạo điều kiện và định 
hướng cho các đơn vị chủ động thực 
hiện nhiệm vụ. Đến nay, kết quả thực 
hiện 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã cơ 

bản hoàn thành. Đặc biệt là công tác 
cải cách hành chính luôn được UBND 
Quận quan tâm, chỉ đạo, tổ chức kiểm 
tra công tác cải cách hành chính, công 
vụ thường xuyên hoặc đột xuất nhằm 
kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh các đơn vị 
để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của 
công tác cải cách hành chính, nâng cao 
sự hài lòng của người dân. Một trong 
những mô hình cải cách hành chính 
được nhân dân đánh giá cao đó là triển 
khai Cẩm nang số “Những nội dung 
cần biết và thực hiện sau khi được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh”. Năm 2022, để phát triển sản 
phẩm du lịch địa phương, Quận 11 đã 
tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch 
“Quận 11 – có một Chợ Lớn rất khác” 
phục vụ tiềm lực phát triển du lịch tại 8 
địa điểm được chọn lọc trên địa bàn 
Quận. Trên lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo, tiếp tục đầu tư cho việc xây dựng, 
sửa chữa mạng lưới trường lớp, đảm 
bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn cho học 
sinh trên địa bàn quận, quan tâm lãnh 
chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng 
giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc 
gia năm 2022. Chất lượng ở các bậc 
học được duy trì và nâng cao, đặc biệt 
là Quận đạt 303 phòng học/10.000 

dân, tiếp tục phấn đấu đạt 305 phòng 
học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học. 
Trong năm đã tổ chức thành công Đại 
hội Thể dục Thể thao Quận, cung cấp 
nhiều vận động viên thành tích cao cho 
Đại hội Thể dục thể thao Thành phố, 
khen thưởng kịp thời cho các vận động 
viên, huấn luyện viên tiêu biểu đạt 
thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao 
Đông Nam Á lần thứ 31. Xây dựng và 
tổ chức ra mắt Sách ảnh “Nhật ký 
Quận 11 đi qua đại dịch Covid-19”. 
Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên 
truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm 
các ngày lễ lớn đảm bảo yêu cầu, tiết 
kiệm, ý nghĩa. Đặc biệt là tăng cường 
công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân, khôi phục hoạt động khám 
chữa bệnh và đảm bảo chất lượng 
chăm sóc người bệnh. Chỉ đạo triển 
khai hiệu quả về các chính sách đặc 
thù củng cố, nâng cao năng lực Trạm Y 
tế phường. Tăng cường công tác kiểm 
tra liên ngành, công tác hậu kiểm đảm 
bảo an toàn thực phẩm. Tỷ lệ tiêm 
vaccine mũi 3 cho người trên 18 tuổi 
đạt 98,3%, tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 
18 tuổi là 105,8%. Nhìn chung các chỉ 
tiêu y tế đều đạt và vượt so với chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2022.

Ông Nguyễn Trần Bình, Quyền Chủ tịch UBND Quận trao đổi về công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022
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Tiếp tục tập trung các nguồn lực triển 
khai công tác giảm nghèo bền vững và 
đảm bảo an sinh xã hội. Quận cũng 
hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân ở cả 2 
cấp, trong đó có 2 đảng viên chính 
thức nhập ngũ. Về cơ bản, lực lượng 
công an – quân sự đã có sự phối hợp tốt 
trong công tác điều động lực lượng, 
phương tiện, tổ chức tuần tra, phòng 
ngừa, ngăn chặn, trấn áp các loại tội 
phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa 
phương.
Phóng viên: Một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm là việc triển khai thực 
hiện 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 (gọi tắt là Đề án 06). Từ thực tiễn 
triển khai thực hiện, xin đồng chí đánh 
giá sơ nét về thuận lợi và khó khăn khi 
triển khai thực hiện Đề án 06 này trên 
địa bàn quận trong thời gian vừa qua?
Quyền Chủ tịch UBND Quận 11 
Nguyễn Trần Bình: Đây có thể xem 
là một nội dung trọng tâm quận tập 
trung thực hiện trong năm vừa qua. 
Bởi Đề án 06 có ảnh hưởng trực tiếp 
tới người dân, nhằm cụ thể hóa chương 
trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần 
cải cách thủ tục hành chính và giúp 
người dân thuận tiện nhất khi thực 
hiện thủ tục thông qua môi trường số, 
chuyển từ thói quen dùng giấy tờ, đến 
trụ sở cơ quan nhà nước sang làm thủ 
tục tại bất kỳ nơi nào qua môi trường 
mạng. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện 
ích mà Đề án 06 mang lại, phải nhìn 
nhận thực tế là tỷ lệ người dân trên địa 
bàn quận 11 thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến chưa cao. Mặc dù đã huy 
động sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị, ban ngành, đoàn thể, phòng 
ban, đơn vị, người dân và doanh 
nghiệp được hướng dẫn tạo tài khoản 
và được tuyên truyền sâu rộng về tiện 
ích của dịch vụ công trên môi trường 
điện tử. Tuy nhiên, một số người dân 
vẫn còn tâm lý e ngại, chưa muốn tiếp 
cận dịch vụ công trực tuyến do khả 
năng tiếp cận các thiết bị thông minh, 
mạng internet, trang web còn hạn chế; 
một số bộ phận người lớn tuổi, người 
dân tộc hoặc người lao động tự do 
không sử dụng điện thoại thông minh, 
thiết bị công nghệ… Một thực trạng 
khác là tốc độ đường truyền còn chậm, 
chập chờn, hay bị mất kết nối, không 
ổn định dẫn đến tốc độ truy xuất, tra 
cứu thông tin còn chậm, ảnh hưởng 
thời gian và tốc độ giải quyết hồ sơ thủ 
tục hành chính. Tuy nhiên có thể thấy 
trong suốt quá trình triển khai thực 
hiện, Đề án 06 đã huy động được sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị từ quận đến phường cùng tham gia 
thực hiện. Từ quận đến phường đều có 

thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác và 
xây dựng Quy chế hoạt động, phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 
viên. Ban chỉ đạo Đề án 06 Quận cũng 
đã chủ động thành lập 04 đoàn kiểm 
tra thực hiện Đề án 06 trên địa bàn 16 
phường, đã kịp thời hướng dẫn và chỉ 
rõ những mặt chưa làm được để kịp 
thời khắc phục. 
Phóng viên: Để tiếp tục chỉ đạo điều 
hành quận nhà đạt được những kết quả 
tích cực trong năm mới, xin đồng chí 
chia sẻ một số định hướng, giải pháp 
trong công tác chỉ đạo điều hành trong 
thời gian tới nhằm triển khai có hiệu 
quả chủ đề năm 2023 mà Thành phố đã 
đề ra?
Quyền Chủ tịch UBND Quận 11 
Nguyễn Trần Bình: Mục tiêu năm 
2023 Thành phố hướng tới là cần tập 
trung tiếp tục cải cách hành chính, thúc 
đẩy chuyển đổi số, gắn với cải thiện 
môi trường đầu tư, thu hút các nguồn 
lực xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục 
phục hồi, duy trì ổn định và tăng 
trưởng; bảo đảm việc làm, an sinh xã 
hội; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ 
tầng, giao thông, đô thị. Chính vì vậy, 
lãnh đạo quận xác định ngay từ đầu 
năm sẽ tập trung trong công tác chỉ đạo 
điều hành nhằm khắc phục các mặt 
còn tồn tại hạn chế trong năm 2022, đề 
ra chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực 
tiễn nhằm tạo động lực thúc đẩy cả hệ 
thống chính trị vào cuộc với quyết tâm 
cao nhất để hoàn thành thắng lợi các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm mới này. 
Trong đó, mục tiêu mà Quận 11 hướng 
tới là tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu 
quả Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 – 
2025; tập trung thực hiện linh hoạt, 
hiệu quả các giải pháp phát triển kinh 
tế - xã hội, triển khai các dự án, chương 
trình trọng điểm gắn với chủ đề năm 
2023. Các nhiệm vụ trọng tâm thực 
hiện phải ưu tiên là hướng tới chất 
lượng, hiệu quả, thực chất; tập trung rà 
soát, thực hiện các giải pháp duy trì tốc 
độ tăng trưởng về kinh tế trong tình 
hình mới, hỗ trợ các doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh để ổn định tổ 
chức sản xuất; tiếp tục nghiên cứu và 
khai thác có hiệu quả các sản phẩm du 
lịch trên địa bàn Quận. Có giải pháp 
mạnh mẽ, quyết liệt, kiên quyết xử lý 
các dự án chậm tiến độ, sớm khắc phục 
các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến 
độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ 
đầu năm 2023, đặc biệt là các dự án 
quan trọng, các công trình trọng điểm 
chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát 
triển văn hóa xã hội, giáo dục, các 
chính sách bảo đảm an sinh xã hội, 
nâng cao đời sống Nhân dân. Chú 

trọng các hoạt động bảo vệ sức khỏe 
Nhân dân, tăng cường kiểm soát và 
phòng, chống dịch bệnh. Phấn đấu 
hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo 
theo tiêu chuẩn của Thành phố góp 
phần nâng cao hơn nữa chất lượng 
cuộc sống của Nhân dân. Trước mắt là, 
tập trung các nguồn lực để chăm lo để 
nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên 
đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành 
mạnh, an toàn, tiết kiệm cũng như tổ 
chức các hoạt động chăm lo cho các 
đối tượng nhân dịp Kỷ niệm 55 năm 
Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 
Thân 1968 và Tết Nguyên đán năm 
2023 đảm bảo. Tập trung bảo đảm an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 
củng cố phong trào “ Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc”. Triển khai kế hoạch 
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn Quận, nhất là 
trong các dịp lễ, tết năm 2023. Lưu ý 
các tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, 
nhất là tội phạm hoạt động qua mạng. 
Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm 
vụ theo Đề án 06. Lãnh đạo thực hiện 
hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ năm 2023. Tăng 
cường chỉ đạo thực hiện công tác 
chuyển đổi số và thực hiện Đề án “Xây 
dựng Quận 11 trở thành đô thị thông 
minh giai đoạn 2020-2022, tầm nhìn 
đến năm 2025”. Coi trọng đẩy mạnh 
cải cách hành chính với mục tiêu lấy 
sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo 
để đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp 
ủy, chính quyền các cấp, trong đó ứng 
dụng khoa học công nghệ và thực hiện 
nghiêm văn hóa công vụ là giải pháp 
trọng yếu. Những thành tựu trong 
những năm qua là rất quan trọng, mỗi 
chặng đường là một bài học quý báu để 
lãnh đạo quận kịp thời đánh giá lại 
những thực trạng, điều chỉnh trong 
công tác chỉ đạo điều hành giúp cho 
quận nhà trên con đường phát triển ổn 
định và bền vững. Nhân đây, tôi kêu 
gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên 
chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, 
Nhân dân ra sức thi đua, phát huy ý chí 
tự lực tự cường, xây dựng Quận 11 
ngày một phát triển, đẩy mạnh phát 
triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các 
vấn đề xã hội, giảm nghèo bền vững, 
từng bước nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho người dân địa phương.
Đón Xuân Quý Mão 2023, thay mặt 
Quận ủy – UBND - Ủy ban MTTQ 
Việt Nam Quận 11, tôi xin chúc các 
Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí 
lão thành cách mạng, các thương binh, 
bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có 
công với cách mạng cùng toàn thể cán 
bộ, chiến sĩ và nhân dân quận nhà một 
năm mới mạnh khỏe, thành đạt và 
hạnh phúc.
Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí!



Góc hình ảnh chuyên đề
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Ban Biên tập Bản tin Quận 11

Nhân dịp Mừng Xuân Quý Mão 2023, Ban biên tập Bản tin Quận 11 đã chọn lọc một số hình ảnh hoạt động của quận trên 
các lĩnh vực để giới thiệu đến quý bạn đọc về những kết quả đáng khích lệ trong năm qua. Năm 2022, Quận 11 đã nỗ lực 

để hoàn thành các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực, tình hình dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát tốt, tình hình kinh tế đang 
dần hồi phục, ổn định và phát triển. Với sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận đến phường, các nhiệm vụ 
trọng tâm trọng điểm được tập trung triển khai với kết quả thực hiện 13 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành. Sau đây, xin mời Quý bạn 
đọc hãy cùng nhìn lại một số hình ảnh hoạt động đánh dấu sự phục hồi và phát triển của quận nhà trong năm 2022. 

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Quận 11

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Quận 11 Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Quận 11

Đại hội đại biểu Hội Người mù Quận 11



công tác xây dựng đảng

Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy làm việc với đoàn công tác
Thành ủy TPHCM về thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị

Quận ủy Quận 11 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Quy định 1374 
của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện quy trình giải quyết 

thông tin phản ánh tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng, chính trị,
đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quán triệt 
kế hoạch tổ chức kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, 

đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM 
và ông Trương Quốc Lâm - Bí thư Quận ủy 

trao huy hiệu 75 tuổi đảng cho đồng chí Huỳnh Văn Cang

Quận ủy Quận 11 tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm về thực hiện Đề án
số 06 và Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao vai trò

của MTTQ và Nhân dân giám sát tổ chức Đảng, Đảng viên và hoạt động
của chính quyền các cấp” giai đoạn 2021-2023

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Quận với tổ chức công đoàn năm 2022 Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo Quận với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2022
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Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM 
và ông Trương Quốc Lâm - Bí thư Quận ủy 

tuyên dương các Bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu năm 2021



BẢN TIN XUÂN QUẬN 11Xuân Quý Mão 14



công tác xây dựng chính quyền

Về lĩnh vực Kinh tế:

Lãnh đạo Quận tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021

Lãnh đạo Quận tham quan các bàn giao thương 
của doanh nghiệp Quận 11 tại Ngày hội kết nối

giao thương 3 quận 5-6-11

Lãnh đạo Quận họp mặt doanh nghiệp đầu xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề
“Doanh nghiệp Quận 11 phục hồi và phát triển”

Lãnh đạo Quận họp mặt doanh nghiệp tiêu biểu
kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
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Về lĩnh vực Quản lý đô thị:

Các đồng chí lãnh đạo tham quan Chợ Thiếc

Lực lượng chức năng ra quân sắp xếp trật tự khu vực xung quanh Bệnh viện Chợ Rẫy

Lãnh đạo Quận tham quan cơ sở vật chất Trường THCS Phú ThọCông trình xây mới trường THCS Phú Thọ chụp từ trên cao

Quận phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện Chỉ thị 19 
vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện với môi trường



công tác xây dựng chính quyền

Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

Ông Nguyễn Trần Bình tuyên dương các Huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu tại Hội nghị tổng kết Đại hội TDTT Quận 11 lần thứ IX

Ông Nguyễn Trần Bình phát lệnh diễu hành xe loa tuyên truyền
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề: “Thúc đẩy
chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau Đại dịch Covid-19”

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận tổ chức Hội thi Văn hóa cơ sở 
nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền văn hóa cho cán bộ ở cơ sở

Lãnh đạo Quận tham dự Lễ triển khai khám, tầm soát hen phế quản
và Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Trạm Y tế Phường 15

Tăng cường công tác tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn 
16 phường nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19

Lãnh đạo Quận tặng hoa cho các gương Nhà giáo tiêu biểu 
tại buổi họp mặt 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

văn hóa - thể thao

Giáo dục

y tế
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công tác xây dựng chính quyền

Về Chương trình Giảm nghèo bền vững, chăm lo An sinh xã hội:

Công trình trao tặng phương tiện sinh kế, trao nhà tình thương, sửa chữa nhà chống dột cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận

Người lao động tìm hiểu thông tin doanh nghiệp tuyển dụng 
tại sàn giao dịch việc làm.

Ngân hàng chính sách xã hội quận hỗ trợ giải ngân tạo điều kiện cho các hộ khó khăn tiếp cận nguồn vay tổ chức sản xuất kinh doanh

Quận 11 phát động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa

Ông Nguyễn Trần Bình tặng hoa cho các doanh nghiệp 
tích cực hỗ trợ Sàn giao dịch việc làm năm 2022
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công tác xây dựng chính quyền

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

Về công tác quân sự địa phương:

Lãnh đạo quận động viên tân binh lên đường nhập ngũ Hội nghị giao ban chính trị viên phường Quý III năm 2022

Diễu hành xe loa tuyên truyền phòng cháy chữa cháy

Ra mắt Ban chỉ đạo Đề án 06 Quận về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia”

Khám sức khỏe sơ tuyển cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

Tăng cường tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh chính trị, trật tự 
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Lãnh đạo quận tuyên dương tập thể tiêu biểu trong công tác
tổ chức xử lý tình huống an ninh trật tự kết hợp diễn tập phòng thủ



công tác xây dựng chính quyền

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

công tác tư pháp, thanh tra, kiểm tra:

Lãnh đạo Quận ủy - UBND quận chứng kiến ký kết phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận với Ngân hàng Liên Việt và
Bưu điện Thành phố về thực hiện mô hình trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính viễn thông và thanh toán dịch vụ công

không dùng tiền mặt tại Bộ phận một cửa Quận 11

Các đồng chí lãnh đạo trao quyết định cho các đồng chí 
Đào Duy Phương, Trần Việt Thịnh, Đỗ Nguyễn Tuấn Kha (từ trái qua)

Phiên tòa giả định xét xử hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật
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Trung tâm Văn hóa - Thể thao tổ chức tuyển dụng viên chức (vòng 2)



hoạt động mttq và các tổ chức chính trị - xã hội

Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác MTTQ

Ông Hoàng Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố
trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu 

thực hiện tốt phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2022

Chăm lo trợ cấp cho công nhân bị tai nạn lao động Tháng công nhân 2022
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Bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố
trao tặng Bằng khen của Hội LHPN Thành phố cho các tập thể 

và cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt các phong trào hoạt động hội năm 2022

Các đồng chí lãnh đạo trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị dẫn đầu 
cụm thi đua công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022

Hội Chữ thập đỏ Quận 11 tuyên dương các gương điển hình 
Hoa việc thiện năm 2022

Tổ chức các hoạt động vui chơi cho công nhân trong Tháng công nhân năm 2022



ăm 2022 với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây Ndựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, UBND Quận đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt 
mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của quận trong năm 
2022 đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được tập trung triển khai đầy đủ, kết quả 
thực hiện 13 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành. Cụ thể như sau:

MỸ HẠNH@

Trường THCS Phú Thọ, Phường 12 được đầu tư xây mới

Lãnh đạo quận thực hiện nghi thức khánh thành Trường THCS Phú Thọ

năm
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Về kinh tế: 
iá trị sản xuất công Gnghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp (theo giá so sánh 2020) 
cả năm 2022 đạt 10.871 tỷ 
đồng, tăng 8,12% so với năm 
2021. Doanh thu thương mại - 
dịch vụ (theo giá so sánh 2020) 

thực hiện cả năm 2022 đạt 
118.856 tỷ đồng, tăng 26,98% 
so với năm 2021. Tình hình 
kinh tế trên địa bàn Quận phục 
hồi khá tích cực, tạo đà tâm lý 
và tin tưởng của người dân và 
doanh nghiệp.

Về ngân sách nhà nước:
hu ngân sách nhà nước Ttrên địa bàn thực hiện là 

1.400 tỷ đồng, đạt 137,1% 

(1.400/1.021 tỷ đồng) so với 

dự toán năm 2022, bằng 

135,7% so với cùng kỳ. Trong 

đó, số thu thuế công thương 

nghiệp ngoài quốc doanh là 

792,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 143,5% 

so với dự toán pháp lệnh và 

tăng 56,5% so với cùng kỳ.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường:

Tập trung rà soát, đánh giá 
tính khả thi, tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc trong việc 
thực hiện các công trình, dự án 
trọng điểm để tiếp tục thực 
hiện một số công trình chuyển 
tiếp từ giai đoạn trước và đưa 
các công trình phù hợp, có tính 
khả thi cao thực hiện trong giai 
đoạn 2020 - 2025 theo thứ tự 
ưu tiên. Trong năm 2022, Ủy 
ban nhân dân Quận đã cấp 377 
Giấy phép xây dựng, trong đó: 
Giấy phép xây dựng mới nhà ở 
riêng lẻ là 241 giấy phép; Giấy 
phép xây dựng có thời hạn là 
60 giấy phép; Giấy phép xây 
dựng sửa chữa, cải tạo là 09 
giấy phép; Điều chỉnh giấy 

phép xây dựng là 67 giấy phép. 
Tiếp tục tăng cường công tác 
quản lý, sử dụng lòng lề 
đường, vỉa hè trên địa bàn 
Quận, trong đó, tập trung chấn 
chỉnh thực hiện chuyển biến có 
hiệu quả và giữ vững tình hình 
trật tự lòng lề đường, vỉa hè đối 
với 5 tuyến đường trọng điểm. 
Tiếp tục phát động các đợt thi 
đua thực hiện Chỉ thị 19-
CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 
2018 của Ban Thường vụ 
Thành ủy về thực hiện Cuộc 
vận động “Người dân Thành 
phố Hồ Chí Minh không xả rác 
ra đường và kênh rạch, vì 
thành phố sạch, xanh, và thân 
thiện môi trường”.

Về Giáo dục và Đào tạo:

Đã chỉ đạo ngành giáo dục 
thực hiện tốt chủ đề năm 

học 2022 “thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
tình hình dịch bệnh – Kiên trì 
mục tiêu chất lượng giáo dục – 
Tăng cường chuyển đổi số, 
đẩy mạnh cải cách hành chính 
trong giáo dục và đào tạo”. 
Triển khai nhiệm vụ năm học 
mới 2022 - 2023, tổ chức khai 
giảng và dạy học gắn với tiếp 

tục triển khai các giải pháp 
nâng cao chất lượng dạy – học. 
Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác kiểm định chất lượng 
giáo dục, xây dựng trường 
chuẩn quốc gia năm 2022. 
Hiện tại trên địa bàn Quận đạt 
303 phòng học/10.000 dân. 
Đang tiếp tục phấn đấu đạt 305 
phòng học/10.000 dân số 
trong độ tuổi đi học.



Các đồng chí lãnh đạo tham dự Lễ ra mắt sản phẩm du lịch
“Quận 11 - có một Chợ Lớn rất khác”
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Về Văn hóa thông tin:

Tổ chức tốt các hoạt động 
tuyên truyền cổ động 

chính trị theo đúng quy định, 
với hình thức phong phú, đa 
dạng, kết hợp phương thức 
tuyên truyền truyền thống với 
ứng dụng công nghệ thông tin 
để thông tin đến nhanh, đầy đủ, 
có trọng tâm, dễ nắm bắt, thu 
hút sự quan tâm chú ý của nhân 
dân, từ đó phát huy được hiệu 
quả tuyên truyền đến đông đảo 
người dân. Các hoạt động kỷ 
niệm các ngày lễ, các sự kiện 
chính trị được tổ chức tiết 

kiệm, ý nghĩa, đảm bảo yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị của 
Quận. Hoạt động thể dục thể 
thao cộng đồng tiếp tục mở 
rộng, với nhiều loại hình thu 
hút đông đảo người dân tham 
gia, góp phần nâng cao sức 
khỏe, xây dựng đời sống văn 
hóa lành mạnh ở địa bàn dân 
cư. Đặc biệt đã tổ chức thành 
công Đại hội thể dục thể thao 
Quận cấp quận và cơ sở; đạt 
nhiều thành tích cao tại Đại hội 
thể dục thể thao Thành phố. 

Về Công tác y tế:
ông tác y tế, chăm sóc sức Ckhỏe nhân dân được chú 

trọng, khôi phục các hoạt động 
khám chữa bệnh và đảm bảo 
chất lượng chăm sóc người 
bệnh.  Công tác dân số, kế 
hoạch hóa gia đình, sức khỏe 
sinh sản và cải thiện tình trạng 
dinh dưỡng trẻ em được chú 
trọng triển khai; các chương 
trình Y tế quốc gia được triển 

khai thực hiện hiệu quả. Tăng 
cường chỉ đạo các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh sốt 
xuất huyết; đồng thời, tăng 
cường công tác phòng, chống 
dịch bệnh tay chân miệng tại 
các cơ sở giáo dục. Nhìn 
chung, các chỉ tiêu về y tế đều 
đạt và vượt so với các chỉ tiêu 
kế hoạch đề ra năm 2022. 

Tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi tăng cường
cho công nhân lao động Công viên nước Đầm Sen

Về Lao động, thương binh và xã hội:
ập trung triển khai công Ttác giảm nghèo bền vững 

và đảm bảo an sinh xã hội, phát 
huy sức mạnh cả hệ thống 
chính trị, huy động mọi nguồn 
lực thực hiện tốt chính sách an 
sinh xã hội, cải thiện và nâng 
cao thu nhập, điều kiện và chất 
lượng cuộc sống của hộ nghèo. 
Triển khai các giải pháp hoàn 
thành vượt mức chỉ tiêu thực 
hiện Chương trình Giảm 
nghèo bền vững năm 2022 và 

Chương trình Giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 – 2025. 
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các 
chính sách xã hội, chính sách 
cho người có công, người 
nghèo và các đối tượng bảo trợ 
xã hội theo quy định. Tính đến 
nay, đã giới thiệu việc làm cho 
13.732 người (6.777 nữ) đạt tỷ 
lệ 114,43%, trong đó giới thiệu 
việc làm mới là 1.706 người 
(801 nữ) đạt tỷ lệ 142,17%.

Quang cảnh sàn giao dịch việc làm năm 2022 Về An ninh trật tự:
ình hình an ninh chính trị Tvà trật tự an toàn xã hội ở 

địa phương trong năm 2022 
tiếp tục giữ vững ổn định. 
Thường xuyên kiểm tra, 
hướng dẫn các hộ gia đình, cơ 
sở kinh doanh thực hiện các 
quy định về phòng cháy, chữa 
cháy. Tăng cường tuyên truyền 
người dân bằng hình thức trực 
quan, sinh động các thông tin 
về thủ tục cấp giấy chứng nhận 
đủ điều kiện về an ninh trật tự; 
hướng dẫn khai thông tin trực 
tuyến để cấp hộ chiếu phổ 
thông; hướng dẫn trình tự, thủ 
tục đăng ký xe, cấp biển số xe 
trực tuyến. Triển khai các giải 
pháp đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện 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 2030” và sơ kết thực hiện 
Kế hoạch chọn điểm, nhân 
rộng việc thực hiện “làm sạch” 
dữ liệu dân cư phục vụ Đề án 
06 trên địa bàn Quận. Duy trì 
nghiêm chế độ trực sẵn sàng 
chiến đấu theo quy định. Bảo 
đảm lực lượng ứng trực kịp 
thời và phối hợp cùng Công an 
tuần tra canh gác bảo vệ các 
mục tiêu trọng điểm, điều hòa 
giao thông và tuần tra trấn áp 
tội phạm góp phần giữ vững an 
ninh chính trị - trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn.  

Lực lượng công an quận ra quân cao điểm tuần tra trấn áp tội phạm



Phòng Tư pháp quận phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức Phiên tòa giả định xét xử hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự
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Về Quân sự địa phương:
ã hoàn thành các chỉ tiêu Đtuyển quân quốc phòng 

và công an theo Kế hoạch đề 
ra. Tổ chức thành công Hội 
thao Quốc phòng, thể dục thể 
thao Lực lượng vũ trang Quận 
11 năm 2022 và các Hội nghị 
về công tác quốc phòng – an 

ninh. Phối hợp với Công an 
Quận tổ chức diễn tập xử lý 
tình huống về an ninh trật tự 
kết hợp diễn tập phòng thủ cho 
các Phường 2, 8, 9, 12 đạt được 
mục tiêu đề ra, đảm bảo an 
toàn về người và vũ khí, trang 
bị.

Về Công tác cải cách hành chính:
ông tác cải cách hành Cchính luôn được quan tâm 

chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công 
tác cải cách hành chính, công 
vụ (thực hiện đột xuất và 
thường xuyên) tại một số đơn 
vị. Kịp thời ghi nhận, đôn đốc, 
chấn chỉnh các đơn vị thực 
hiện công tác cải cách hành 
chính theo quy định, đảm bảo 
hiệu lực, hiệu quả, nâng cao sự 
hài lòng của người dân. Tăng 
cường công tác tuyên truyền 
cải cách hành chính, trong đó 
kết hợp nhiều hình thức tuyên 
truyền, truyền thông hỗ trợ cải 
cách hành chính, thủ tục hành 
chính như tuyên truyền bằng 
miệng, duy trì hình thức phổ 
biến, giáo dục pháp luật thông 
qua việc cung cấp các tài liệu, 
tờ bướm, tổ chức phiên tòa giả 
định, video clip tuyên truyền 

và thường xuyên biên soạn tin 
đăng tại Trang thông tin điện 
tử Ủy ban nhân dân quận nhằm 
đa dạng hóa phương thức 
truyền tải và tiếp cận. Kết quả 
tỷ lệ người dân hài lòng với sự 
phục vụ của các cơ quan hành 
chính nhà nước: tại Quận đã có 
5.838 lượt đánh giá thông qua 
hệ thống trang web đánh giá sự 
hài lòng, trong đó tỷ lệ hài lòng 
đạt 98,85% (5.771/5.838), 
b ình  thường  đạ t  0 ,51% 
(30/5.838) và không hài lòng 
đạt 0,64% (37/5.838).Tại 16 
phường, đã có 127.654 lượt 
đánh giá thông qua hệ thống 
trang web đánh giá sự hài lòng, 
trong đó tỷ lệ hài lòng đạt 
99,94% (127.575/127.654), 
b ình  thường  đạ t  0 ,06% 
(72/127.654) và không hài 
lòng đạt 0,01% (7/127.654). 

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo quận 
động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến ký kết phối hợp
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

và Thanh toán không dùng tiền mặt 
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hu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện là 1.400 Ttỷ đồng, đạt 137,1% (1.400/1.021 tỷ đồng) so với dự 
toán năm 2022, bằng 135,7% so với cùng kỳ. Trong đó, số 
thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 792,1 tỷ 
đồng, đạt tỷ lệ 143,5% so với dự toán pháp lệnh và tăng 
56,5% so với cùng kỳ.

ông trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Quận Củy được khánh thành và ra mắt nhân dịp kỷ niệm 77 năm 
CMT8. Tính đến nay, trên địa bàn quận đã có 43 không gian văn 
hóa Hồ Chí Minh được ra mắt (tính đến tháng 10 năm 2022) tại trụ 
sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học và cả các cơ sở thờ 
tự tôn giáo. Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm nhấn mạnh, “Có 
thể thấy, nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng được “không gian 
văn hóa Hồ Chí Minh” phù hợp với đặc thù riêng của từng 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, đồng 
thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của 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 tinh thần 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 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các 
tầng lớp Nhân dân trên địa bàn”.

oàn thành nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, tổ chức tốt các kỳ Hthi (thi tuyển lớp 10 THPT, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc 
gia,…; triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022 - 2023, tổ chức 
khai giảng và dạy học gắn với tiếp tục triển khai các giải pháp 
nâng cao chất lượng dạy – học. Tổ chức Hội nghị tuyên dương, 
khen thưởng giáo viên giỏi - học sinh giỏi năm học 2021 – 2022. 
Chỉ đạo tăng cường đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-
19 tại các đơn vị trường học, tuyên truyền học sinh, phụ huynh 
tham gia tiêm vắc-xin phòng COVID-19 theo quy định. Triển 
khai hiệu quả kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội 
học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn Quận. Quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng 
trường chuẩn quốc gia năm 2022. Tổ chức khánh thành trường 
Trung học cơ sở Phú Thọ (Phường 12), công trình trường Trung 
học cơ sở Phú Thọ không những là một biểu tượng đẹp về kiến 
trúc xây dựng, mà còn là một biểu hiện đậm nét cho sự chăm lo 
của toàn xã hội đối với sự nghiệp Giáo dục của quận. Đảm bảo các 
chỉ tiêu trẻ trong độ tuổi đi học đều đạt so với kế hoạch. Chất 
lượng phổ cập giáo dục ở các bậc học tiếp tục được duy trì và nâng 
cao. Đảm bảo thực hiện lộ trình xây dựng 4 trường đạt chuẩn quốc 
gia (Mầm Non 10, Tiểu học Hưng Việt và THCS Lê Anh Xuân, Lê 
Quý Đôn). Hiện tại trên địa bàn Quận đạt 303 phòng học/10.000 
dân. Đang tiếp tục phấn đấu đạt 305 phòng học/10.000 dân số 
trong độ tuổi đi học. Tháng 12 năm 2022, Quận 11 vinh dự có 
Trường Mầm non Quận 11 được tặng thưởng Huân chương lao 
động hạng Nhất và bà Nguyễn Phi Phượng - Hiệu trưởng Trường 
Mầm non Quận 11 được tặng thưởng Huân chương lao động hạng 
Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
Nhiều năm liền Quận 11 luôn có nhiều giáo viên vinh dự nhận 
được giải thưởng cao quý Giải thưởng Võ Trường Toản của 
Ngành Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo quận rất phấn khởi và tin 
tưởng rằng, với bề dày thành tích mà ngành giáo dục quận 11 đạt 
được sẽ là động thực thúc đẩy để mở ra một trang mới trong việc 
nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục Quận 11 trong 
những năm tiếp theo.

Thu thuế trên 1400 tỉ Đẩy mạnh xây dựng 
Không gian văn hóa 
Hồ Chí Minh

Giáo dục Quận 11 
tăng cường tiêm vaccine,
nâng cao chất lượng dạy - học

Các đồng chí lãnh đạo khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh
tại trụ sở Quận ủy Quận 11

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo
đại diện các Gương điển hình ngành giáo dục và đào tạo Quận 11
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Ra mắt sản phẩm du lịch 
“Quận 11 – có một 

Chợ Lớn rất khác”

Đẩy mạnh các mô hình 
cải cách hành chính 
phục vụ người dân 

ới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, đẩy mạnh cải Vcách hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực với mục 
tiêu xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền số nhằm phục vụ 
người dân và doanh nghiệp tốt hơn, trong thời gian qua công tác 
cải cách hành chính được Quận ủy - Ủy ban nhân dân Quận 11 
quan tâm thực hiện và có một số chuyển biến tích cực. Nhận thức 
của cán bộ, công chức quận, phường về công tác cải cách hành 
chính ngày càng rõ nét, nhiều mô hình cải cách hành chính từ quận 
đến phường được triển khai nhằm nâng cao chất lượng cung cấp 
dịch vụ công, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa 
bàn. Năm 2022, việc ra mắt các mô hình “Thực hiện trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính viễn thông”, 
Quét mã QR thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Một cửa 
quận và ra mắt cẩm nang số “Những điều cần biết và thực hiện sau 
khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” nhằm phát 
huy hiệu quả trong công tác cải cách hành chính góp phần ngày 
càng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ 
chức và doanh  nghiệp trên địa bàn. Trong tháng 12 năm 2022, Bộ 
nhận diện thương hiệu Hành chính công tại Bộ phận một cửa 
UBND Quận 11 và 16 phường đã được đồng loạt triển khai góp 
phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến chất lượng phục vụ 
nhân dân. Nhân dân cảm thấy được tôn trọng và phấn khởi trong 
môi trường làm việc thân thiện, phục vụ chu đáo và lịch sự, lấy sự 
hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động hành 
chính nhà nước. Trong năm 2023, Quận sẽ tiếp tục triển khai thêm 
các mô hình nhằm đẩy mạnh sự đổi mới trong công tác cải cách 
hành chính, tiến tới chuyển đổi số xây dựng chính quyền thông 
minh và hiện đại, và mục tiêu hướng đến chính là sự hài lòng của 
Nhân dân.

Tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở 
nhiệm kỳ 2022-2025, Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh Quận 11 Lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội 

Đại biểu Hội Cựu chiến binh quận, nhiệm kỳ 2022 – 2027

ãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đến nay 100% chi bộ đã tổ Lchức thành công đại hội. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 11 Lần thứ XII, 
nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh quận, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt 3 mô hình 
cải cách hành chính tại Bộ phận một cửa Quận 11

ản phẩm du lịch Quận 11 được thiết kế gồm các điểm đến nổi Sbật như: khám phá Chợ Thiếc và tham quan xưởng chế tác 
kim hoàn thủ công truyền thống của người Hoa Chợ Lớn – Sài 
Gòn; khám phá Khánh Vân Nam Viện - đạo quán lớn nhất của 
người Hoa ở Sài Gòn; tìm hiểu về nét đặc trưng truyền thống của 
bộ môn nghệ thuật Lân - Sư - Rồng tại Đoàn lân sư rồng Thắng 
Nghĩa Đường; trải nghiệm học cách làm sủi cảo và thưởng thức 
ẩm thực đặc sắc sủi cảo ở Phố ẩm thực Hà Tôn Quyền; tham quan 
xóm làm lồng đèn Phú Bình và thưởng lãm cách các nghệ nhân 
tạo ra những chiếc lồng đèn tinh xảo; tự trải nghiệm làm nghệ 
nhân và trang trí các cốc sứ xinh xắn tại Mỹ Thuật TopArt… Hoạt 
động ra mắt Tour du lịch Quận 11 nhằm tăng cường các hoạt động 
quảng bá, giới thiệu hình ảnh Quận 11 và TPHCM năng động, 
sáng tạo, hiện đại, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân 
thiện, văn minh và hiếu khách. Hiện Quận 11 đang nỗ lực đem đến 
cho du khách những sản phẩm du lịch đặc sắc và chất lượng, góp 
phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch tại Quận 11 
nói riêng và TPHCM nói chung.
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iếp tục thi đua thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 Tcủa Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động 
“Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và 
kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh, thân thiện môi trường” trên 
địa bàn quận. Để hưởng ứng lời phát động của Phó Chủ tịch 
UBND Quận 11 Trần Thúc Chương, 16 phường đã hưởng ứng thi 
đua với 22 công trình, mô hình cụ thể được đăng ký tại lễ phát 
động. Kết quả năm 2022 đã có nhiều công trình tiêu biểu thiết 
thực trong cộng đồng dân cư. Hội thi xây dựng công trình sạch – 
xanh – thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng tại khu dân cư, 
năm 2022 là tiền đề thực hiện và lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây 
dựng 1.000 khu dân sạch – đẹp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu 
MTTQ Việt Nam đề ra. Hội thi cũng góp phần đạt được chỉ tiêu 
1.500 khu dân cư sạch – đẹp mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP HCM đã ký kết phối hợp cùng UBND thành phố 
thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2024. Quận 11 đã chọn 2 công 
trình tiêu biểu tham dự Hội thi và đạt kết quả: Ban công tác Mặt 
trận Khu phố 1 (phường 16, quận 11) đoạt giải Nhất với Công 
trình xây dựng “Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng sạch, sạch và 
thân thiện môi trường” tại chung cư Cây Mai và Giải Ba thuộc về 
Ban công tác Mặt trận Khu phố 4 (phường 13, quận 11) với công 
trình “Xây dựng công viên hẻm 118 – 120 Tôn Thất Hiệp sạch, 
xanh, thân thiện môi trường”. Những công trình này là mang ý 
nghĩa rất lớn trong cộng đồng dân cư vì người dân là trung tâm của 
sự thụ hưởng các tiện ích cộng đồng này. Năm 2023, Quận 11 sẽ 
tiếp tục lan tỏa và mong muốn những công trình thiết thực này sẽ 
ngày càng được nhân rộng ra; từ đó góp phần vào sự phát triển 
chung của địa phương.

hực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy và Thướng dẫn của Ban Tổ chức Quận ủy về việc xây dựng lực 
lượng nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội, tiến tới thành lập 
chi bộ trực thuộc tại Chung cư, Phường 7 đã chủ động nghiên cứu, 
rà soát và làm việc với các cơ quan chuyên môn, tiếp xúc trao đổi 
với từng thành viên cho công tác nhân sự và kiện toàn công tác tổ 
chức để xây dựng chi bộ đảng chung cư Tân Phước. Mô hình thí 
điểm này sau khi ra mắt được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả hoạt 
động chi bộ, góp phần vào kết quả chung của Đảng bộ Phường 7 
trong thời gian tới. Đồng thời, sau khi ra mắt chi bộ, Đảng ủy 
Phường 7 tiếp tục hướng dẫn, định hướng để phát huy hiệu quả 
mô hình này và tiếp tục nhân rộng trên địa bàn phường tại những 
chung cư khác nếu đảm bảo về nhân sự cấp ủy và số lượng đảng 
viên. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy và 
hướng dẫn của Ban Tổ chức Quận ủy, Đảng ủy 15 phường còn lại 
tiếp tục khẩn trương rà soát, tham khảo các cơ quan chuyên môn 
và công tác chuẩn bị của đơn vị thí điểm để thành lập các chi bộ 
chung cư trực thuộc. Ngoài ra, Thường trực Quận ủy cũng mong 
muốn đẩy mạnh hơn nữa hoạt động công tác xây dựng Đảng tại 
các khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn quận trong thời gian tới. 

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng cấp ủy chi bộ Chung cư Tân Phước

Thành lập thí điểm chi bộ 
chung cư Tân Phước

Công trình sạch - xanh - 
thân thiện môi trường 
dựa vào cộng đồng 
tại khu dân cư

Công viên Chung cư Cây Mai - Phường 16

Công viên 118-120 Tôn Thất Hiệp - Phường 13
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ừ những kinh nghiệm trong thực hiện chương trình giảm Tnghèo qua các giai đoạn, để giảm nghèo bền vững, Quận ủy – 
UBND Quận 11 đã tập trung lãnh chỉ đạo nhiều giải pháp để trợ 
giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Để chủ 
động trợ giúp, quận đã rà soát nắm bắt hoàn cảnh sống của từng 
hộ, tổ chức trao phương tiện sinh kế, sửa chữa nhà chống dột, trợ 
giúp vốn để làm ăn, giới thiệu học nghề, giới thiệu việc làm, thăm 
khám sức khỏe, trao thẻ BHYT, vận động các tổ chức cá nhân trợ 
giúp nhận bảo trợ đối với những trường hợp neo đơn, không có 
khả năng tạo thu nhập để vươn lên thoát nghèo… Với những giải 
pháp cụ thể và tích cực, Quận 11 đã nhận được cờ thi đua là đơn vị 
dẫn đầu trong phong trào thi đua thực hiện Chương trình “Giảm 
nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục phát huy những 
kết quả đạt được đó, năm 2022, toàn quận còn lại 411 hộ nghèo 
với 1875 nhân khẩu, chiếm 0,7% so với tổng số hộ dân toàn quận 
và 638 hộ cận nghèo với 2821 nhân khẩu, chiếm 1,08% so với 
tổng số hộ dân toàn quận. Quận đã triển khai nhiều giải pháp hỗ 
trợ cụ thể như: thực hiện giải ngân cho 354 lượt hộ nghèo, hộ cận 
nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo với số tiền 18,432 
tỉ đồng; thực hiện cấp 3052 thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên hộ 
nghèo, 2202 thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên hộ cận nghèo và 17 
thẻ cho gia đình mới vượt chuẩn; xây dựng 5 nhà tình thương trị 
giá 300 triệu đồng và sửa chữa chống dột cho 9 hộ với tổng số tiền 
là 302.305.120 đồng; đào tạo nghề cho 118/118 lao động, hỗ trợ 
việc làm cho 428/428 thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo… Năm 
2022, hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2023, Quận 11 sẽ tiếp 
tục tập trung đẩy nhanh tiến độ giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo; 
triển khai thực hiện kịp thời và đầy đủ các chính sách ưu đãi xã 
hội, tập trung chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phấn 
đấu đến năm 2023, thực hiện kéo giảm 260 hộ nghèo (tỷ lệ 0,44% 
), 230 hộ cận nghèo (tỷ lệ 0,39% ). Phấn đấu với nhiều giải pháp 
đột phá để giữ vững danh hiệu là đơn vị dẫn đầu trong công tác 
triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM trao cờ thi đua
dẫn đầu Chương trình “Giảm nghèo bền vững” cho Quận 11

Đẩy mạnh hoạt động công tác 
khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, 
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 
cho Nhân dân Quận 11 

ông tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, Ckhôi phục các hoạt động khám chữa bệnh và đảm bảo chất 
lượng chăm sóc người bệnh. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia 
đình, sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 
được chú trọng triển khai; các chương trình Y tế quốc gia được 
triển khai thực hiện hiệu quả. Tăng cường chỉ đạo các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết (tổng vệ sinh triệt nơi sinh 
sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, thành lập các đoàn kiểm 
tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh); đồng thời, tăng 
cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng tại các cơ 
sở giáo dục. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 
01/2022/NQ-HĐND về các chính sách đặc thù về củng cố, nâng 
cao năng lực Trạm Y tế phường. Chỉ đạo triển khai công tác đảm 
bảo an toàn thực phẩm năm 2022 và các hoạt động kiểm tra, 
truyền thông trong các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022, Tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm năm 2022, Tết Trung thu; triển khai công tác hậu kiểm 
về an toàn thực phẩm và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối 
với kinh doanh thức ăn đường phố. Một trong những dấu ấn nổi 
bật trong năm 2022 có thể kể đến là việc ra mắt Phòng khám tầm 
soát hen phế quản - COPD tại Trạm Y Tế Phường 15 Quận 11. Đây 
là cũng là cơ sở đầu tiên trên địa bàn Thành phố triển khai tầm soát 
hen phế quản – COPD tại tuyến y tế cơ sở. Việc triển khai khám, 
tầm soát hen phế quản – COPD tại Trạm Y tế Phường 15 đã tạo 
thêm thuận lợi cho người dân Quận 11 được tiếp cận với chương 
trình quản lý Hen – COPD. Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Y tế 
Quận sẽ tiếp tục hỗ trợ, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại các 
Trạm Y tế phường, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác chăm sóc 
sức khỏe ban đầu, góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ chăm sóc 

Tập trung chăm lo, hỗ trợ
hộ nghèo, hộ cận nghèo
thực hiện Chương trình 
“Giảm nghèo bền vững” 
giai đoạn 2021-2025

Khám tầm soát sức khỏe cho người dân tại Trạm Y tế Phường 15

sức khỏe toàn dân, tạo niềm tin cho người dân vào tuyến y tế cơ 
sở, nhất là các Trạm Y tế Phường. Bệnh viện Quận 11 tiếp tục triển 
khai nhiều dịch vụ chăm sóc y tế tại 18 chuyên khoa, bệnh viện 
không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh các hoạt 
động vì mục đích chăm lo cho sức khỏe cộng đồng. Mọi hoạt động 
của bệnh viện nhằm thực hiện sứ mệnh cao cả của ngành y tăng 
cường nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.



chỉ tiêu trọng tâm

MỸ HẠNH@

chỉ tiêu trọng tâm 
 1. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2020) 

tăng 4% trở lên so với cùng kỳ năm trước, doanh thu thương mại - dịch vụ (theo giá so 

sánh năm 2020) tăng 15% trở lên so với cùng kỳ năm trước.
 2. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023. Đảm bảo 

hoàn thành dự toán chi ngân sách năm 2023. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ 

bản theo kế hoạch đầu tư công năm 2023, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định.
 3. Tiếp tục duy trì diện tích đất cây xanh đô thị ở mức 1,6 m2/người. Hoàn 

thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án công viên cây xanh. Diện tích nhà ở bình 

quân đầu người đạt 20,7m2/người.
 4. Phấn đấu tỷ lệ xử lý chất thải y tế, bao gồm: chất thải rắn y tế đạt 100% và 

nước thải y tế đạt 100%. Phấn đấu hoàn thành tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 

100%. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 100%.
 5. Huy động trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo đạt trên 99% và trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 

đạt 100%. Giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục các bậc học. Duy trì mỗi cấp (mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở) 1 trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu đạt 305 phòng học/10.000 

dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 - 18 tuổi).
 6. Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hoá đạt từ 94%; khu phố văn hóa, cơ quan đơn vị 

văn hóa đạt 98%; phường văn minh đô thị đạt từ 75% trở lên; có từ 33% người dân tập 

luyện thể dục thể thao thường xuyên.
 7. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 12.500 lượt lao động/năm, trong đó có 

1.250 lao động có việc làm mới, đảm bảo tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn Quận dưới 

1%/năm
 8. Hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn mới của Thành phố. Phấn 

đấu kéo giảm 260/411 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,45% tổng hộ dân) và 230/638 hộ cận 

nghèo (chiếm tỷ lệ 0,4% tổng số hộ dân); Phường 4, 10 đạt chuẩn không còn hộ nghèo 

theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2021 – 2025.
 9. Phấn đấu 100% Trạm Y tế phường có 02 bác sĩ; có 21 bác sĩ /10.000 dân.
 10. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà 

nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.
 11. Phấn đấu kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 

2022 và tăng tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 75% trở lên; giải quyết tin báo, tố giác 

tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%. Phấn đấu kéo giảm số người chết do tai nạn 

giao thông so với năm 2022.
 12. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân ở cả 2 cấp, đảng viên chính thức 

nhập ngũ đạt chỉ tiêu theo quy định.
 13. 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

Quận thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng. 
 14. Kết nạp 160 đảng viên mới.
 15. 100% tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.
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Về Mười một hôm nay
Phong cảnh thật đẹp thay
Tương lai thêm phát triển
Dạ! Nhâm dần tống tiễn
Nhường năm quý Mão
Tiếp nhận và bàn giao
Công việc được đổi trao
Rất oai phong quyền lực
Thật nghiêm minh chính trực…

Phát huy thực lực
Toàn dân chung sức
Đạo đức lối sống
Tiêu cực phòng chống
Đổi mới tư duy
Trách nhiệm phát huy
Thực thi nhiệm vụ
Văn minh hiện đại.

Khắc phục hiện tại
Hướng tới tương lai
Thành phố nghĩa tình
Cầu chúc yên bình
Táo xin tấu trình
Ngọc Hoàng năm mới
Thu nhiều thắng lợi
Ca ngợi phong trào.

Thần táo Mười một
Rộng dài vững mạnh
Vì dân phục vụ
Hoa xuân hé nụ
Tất cả hồi sinh
Như bóng với hình
Quân dân chính đảng
Đoàn kết một lòng.

Kinh tế phát triển
Toàn diện cách tân
Công An, Bộ đội
Chung tay góp phần
Ổn định vui xuân
Chỉ tiêu tuyển quân
Hoàn thành kế hoạch
Chính sách hậu phương.

Tăng cường đồng bộ
Từng hộ kinh doanh
Kết nối hợp thành
Công ty xí nghiệp
Vững mạnh đi lên
Tùy cơ ứng biến
Đổi mới toàn diện
Quận nhà phồn vinh.

Phố phường đô thị
Phát huy giá trị
Văn hóa tầm cao
Thể dục thể thao
Phong trào sâu rộng
Cộng đồng văn minh
Vui xuân thắm tình.

Từng bước đi lên
Giảm nghèo vững bền
Nguồn thu vượt trội
Chính sách xã hội
Quan tâm đúng mức
Đội ngũ trí thức
Tư duy sáng tạo
Hướng tới tầm cao.

Tạo nguồn lao động
Đời sống người dân
Góp phần ổn định

Cải cách hành chính
Nhiệt tình tinh thông
Văn hóa công vụ
“ Năm phải - Ba không”
Hài lòng giữ vững.

Cấp phép xây dựng
Chặt chẽ công khai
Quản lý đất đai
Không sai pháp luật
Dữ vững kỷ cương
Chất lượng môi trường
Vệ sinh sạch sẽ
Đẹp đẽ phố phường.

Công trình trọng điểm
Quy hoạch tầm xa
Hài hòa hiện trạng 
Tổng thể khang trang
Chi tiết rõ ràng
Nhân dân phấn khởi
Đón chào năm mới
Thành phố chuyển mình.

Chương trình liên thông
Mạng bốn chấm không
Hợp đồng chặt chẽ
Mau lẹ văn minh
Thấu lý, đạt tình
Dưới trên đồng thuận
Hiệu quả tinh thông
Đồng lòng sáng tạo.

Đón chào năm mới
Cờ sao phấp phới
Lộng gió tung bay
Những việc làm ngay

Quân - Dân xúc tiến
Phát triển toàn diện
Mọi người ấm no
Trình cho Ngọc Hoàng.

Hân hoan thắng lợi
Táo xin tiếp lời
Công lao ghi nhận
Đoàn thể Mặt trận
Giáo dục, ngành y
Các phường kém chi
Phát huy toàn diện
Nở rộ như hoa
Thật là hạnh phúc.
Lạnh đạo quận phường
Đoàn kết kỷ cương
Noi gương đi đầu
Mưa cầu hạnh phúc
Mọi nhà sung túc
Năm mới phát lộc
Vui xuân dân tộc
Đổi đời thăng hoa.

Năm Dần đi qua
Đẹp một rừng hoa
Đua nhau khoe sắc
Thần Táo tâm đắc
Kỳ vọng Quý Mão
Vươn lên tầm cao
Tự hào thành phố
Đẹp như giấc mơ…

Hoa xuân rực rỡ
Táo xin dân sớ
Kính chúc Ngọc Hoàng
Niềm vui ngập tràn
Tất cả bình an
Nhân dân no ấm
Nghĩa tình nồng thắm
Cuộc sống đủ đầy
Phúc lộc sum vầy
Mừng xuân Quý Mão…
Vạn tuế…
Vạn , Vạn tuế…!

LÊ THANH SƠN
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Đối thoại Đầu xuân cùng Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Thúc Chương

“Tăng cường chỉ đạo, đánh giá tính khả thi, tháo gỡ khó khăn 

tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình trọng điểm Chỉnh trang và phát triển đô thị Quận 11”

Phó Chủ tịch UBND quận Trần Thúc Chương đánh giá công tác Quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản
tại Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội Quận 9 tháng đầu năm 2022
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Trước thềm Xuân mới Quý Mão 2023, 
phóng viên Bản tin Quận 11 đã có 

cuộc trao đổi với đồng chí Trần Thúc 
Chương, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 về 
những khó khăn, vướng mắc trong việc 
triển khai thực hiện Chương trình trọng 
điểm chỉnh trang và phát triển đô thị Quận 
11 và những định hướng trong thời gian 
tới.
Phóng viên: Thưa đồng chí Trần Thúc 
Chương, xin đồng chí đánh giá sơ nét về 
một số kết quả đạt được trong việc triển 
khai chương trình trọng điểm Chỉnh trang 
và phát triển đô thị Quận 11 theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
Quận 11 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 
đã đề ra?
Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần 
Thúc Chương: Có thể nói, công tác chỉnh 
trang và phát triển đô thị luôn được lãnh 
đạo quận quan tâm đặc biệt và đưa vào 
chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ với 
mong muốn thông qua đó từng bước nâng 
cao được chất lượng cuộc sống cho nhân 
dân, cải thiện bộ mặt đô thị của quận nhà, 
tạo sức bật cho công tác phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương ngày càng nâng cao. 
Trên cơ sở kế thừa các mặt đạt được của 
nhiệm kỳ trước, quận tiếp tục tập trung 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo từng năm 
cụ thể, xây dựng kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, 
trong năm trong công tác lãnh chỉ đạo điều 
hành, lãnh đạo quận đã chỉ đạo, đôn đốc tổ 
chức thực hiện chương trình hành động 
của Quận ủy về chỉnh trang và phát triển 
đô thị, tập trung rà soát, đánh giá tính khả 
thi, tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục thực 
hiện một số công trình chuyển tiếp từ giai 
đoạn trước và đưa vào các công trình phù 
hợp, có tính khả thi cao thực hiện trong 
giai đoạn 2020-2025; đôn đốc việc triển 
khai thực hiện bồi thường đối với dự án 
đường dự phóng C – Lê Thị Bạch Cát, 
đường vành đai Đầm Sen. Song song đó, 
đã hoàn thành công tác di dời, sắp xếp và 
chấm dứt hoạt động Chợ Lãnh Binh Thăng 
(Phường 8); cưỡng chế thu hồi đất một 
phần đối với địa chỉ 244 Lãnh Binh Thăng, 
đây là một công tác khó, đòi hỏi sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị, và tôi đánh 
giá cao công tác phối hợp của các lực 
lượng để triển khai thực hiện. Đối với các 
công trình đầu tư cho giáo dục được quận 
ưu tiên nguồn vốn để triển khai, kết quả là 
đã hoàn thành việc xây dựng mới một số 
dự án như: Trường THCS Phú Thọ, 
Trường Tiểu học Hòa Bình, Trường THCS 
Nguyễn Huệ, Trường Tiểu học Nguyễn Bá 
Ngọc, 2 dự án sắp hoàn thành là Trường 
Tiểu học Trần Văn Ơn và Trường Giáo dục 

chuyên biệt 15/5; sửa chữa cải tạo Trường 
Tiểu học Hàn Hải Nguyên, cải tạo và nâng 
cấp Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 
Về công trình trọng điểm dự án cải tạo mở 
rộng nút giao thông  Lãnh Binh Thăng – 
Tôn Thất Hiệp; chi trả tiền bồi thường và 
thi công công trình mở rộng đường dự 
phóng C (từ Bình Thới đến hẻm 32 Ông 
Ích Khiêm); đồng thời ban hành quyết 
định chính sách bồi thường cho người dân 
của dự án xây dựng đường vành đai Đầm 
Sen.
Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch 
được thực hiện đúng định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội của Quận và phù hợp với 
quy hoạch tổng thể của Thành phố. Hoàn 
thiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa 
bàn. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân 
khu tỷ lệ 1/2000 tại một số khu đất dân cư 
liên phường 4-6-7-15, 1-3-10. Lập nhiệm 
vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trung tâm 
huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 
Thành phố và quy hoạch không gian ngầm 
tại Khu trường đua Phú Thọ Phường 15. 
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ  
quy hoạch Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 
công viên khu trường đua Phú Thọ - khu 
vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu nhi.
Hiện nay, Dự án xây dựng Công viên Khu 
Trường đua Phú Thọ đang được triển khai 
thực hiện các thủ tục phê duyệt Quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 nên chưa bổ sung vào 
diện tích cây xanh tăng, do đó so với năm 
2020 quận chưa tăng diện tích cây xanh đô 
thị. Diện tích nhà ở bình quân đầu người 
tính đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 
20,3m2/người. Trong năm 2021 và 2022, 
chưa phát triển thêm dự án công viên cây 
xanh và dự án nhà ở trên địa bàn quận.
Đồng thời, đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp 

vận chuyển, xử lý chất thải tại các khu 
cách ly y tế tại nhà, khu lưu trú, khu vực 
phong tỏa tạm thời do liên quan dịch bệnh 
Covid-19 trên địa bàn quận. Ban hành và 
điều chỉnh đơn giá dịch vụ thu gom tại 
nguồn, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 
trên địa bàn quận năm 2021,2022; đồng 
thời ban hành kế hoạch triển khai công tác 
tuyên truyền, phổ biến việc thu giá dịch vụ 
đối với công tác này. Triển khai việc chấp 
hành các quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường đối với nước thải đến các cơ sở 
y tế trên địa bàn quận. Tiếp tục thực hiện 
tăng cường công tác quản lý, sử dụng lòng 
lề đường, vỉa hè trên địa bàn quận. Tập 
trung chấn chỉnh thực hiện chuyển biến có 
hiệu quả và giữ vững tình hình trật tự lòng 
lề dường, vỉa hè đối với 5 tuyến đường 
trọng điểm; tình trạng lấn chiếm, sử dụng 
trái phép lòng lề đường, vỉa hè được tăng 
cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các 
trường hợp vi phạm. 
Các đơn vị đã chủ động phối hợp, rà soát 
cập nhật, lập danh sách các cơ sở y tế đang 
hoạt động, các cơ sở y tế mới phát sinh, các 
cơ sở đã có hệ thống xử lý nước thải, qua 
đó tổ chức tập huấn hướng dẫn các quy 
định trong lĩnh vực môi trường, tăng 
cường kiểm tra việc bảo vệ môi trường, tài 
nguyên nước và kiểm soát ô nhiễm công 
nghiệp tại các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh dịch vụ và các cơ sở y tế 
trên địa bàn quận. Trong 2 năm qua, qua rà 
soát tỷ lệ xử lý chất thải y tế và xử lý nước 
thải công nghiệp đều vượt chỉ tiêu đề ra. 
Phóng viên: Xin ông chia sẻ một số khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 
thực hiện công tác này?
Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần 
Thúc Chương: Tuy đạt được một số kết 
quả nhất định trong công tác Phát triển và 
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chỉnh trang đô thị giai đoạn 2021-2022, 
nhưng vẫn còn những vấn đề mà quận băn 
khoăn, trăn trở trong quá trình triển khai 
thực hiện. Liên quan đến một số chỉ tiêu về 
công tác điều chỉnh quy hoạch qua rà soát 
vẫn còn nhiều vướng mắc. Cụ thể như: dự 
án điều chỉnh quy hoạch cụm dân cư liên 
phường; dự án Xây dựng đường vành đai 
Đầm Sen, Xây mới trường Mầm non 4, dự 
án cải tạo mở rộng nút giao thông Bình 
Thới – Lãnh binh Thăng – Ông Ích 
Khiêm... Công tác điều chỉnh đồ án quy 
hoạch 1/2000 vẫn còn chậm tiến độ, chưa 
đáp ứng nhu cầu thực tiễn; một số dự án 
trong Chương trình phát triển và chỉnh 
trang đô thị  chưa được Thành phố bố trí 
vốn dẫn đến tiến độ các công trình có khả 
năng không đảm bảo theo kế hoạch. Trên 
địa bàn quận còn phát sinh vi phạm trật tự 
xây dựng bị xử lý vi phạm hành chính. 
Việc thực hiện rà soát và triển khai thực 
hiện “Đề án quy hoạch mạng lưới trường 
lớp” giai đoạn 2020-2025 còn chậm. Việc 
đầu tư hạ tầng và triển khai ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý nhà nước 
chưa đồng bộ và còn chậm. Công tác trật 
tự lòng lề đường vẫn còn xảy ra tình trạng 
mua bán lấn chiếm lòng đường khi không 
có lực lượng tuần tra.
Phóng viên: Để thực hiện tốt hơn trong 
công tác chỉ đạo điều hành Chương trình 
Phát triển và chỉnh trang đô thị trong thời 
gian tới, xin ông chia sẻ một số định hướng 
trọng tâm trong công tác phát triển và 
chỉnh trang đô thị trong năm 2023?
Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần 
Thúc Chương: Thành phố chọn chủ đề 
năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả hoạt 
động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành 
chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc 

đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã 
hội”, do vậy, công tác phát triển và chỉnh 
trang đô thị là cơ sở cho sự phát triển đô 
thị, là động lực để cải thiện môi trường đầu 
tư, là tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế 
góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa 
phương. Quận 11 xác định sẽ tiếp tục 
quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo 
điều hành góp phần thực hiện tốt công tác 
phát triển và chỉnh trang đô thị trong thời 
gian tới. Muốn thực hiện tốt Chỉ thị số 11-
CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về 
tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị 
trên địa bàn thành phố gắn với Chỉ thị 19-
CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về 
thực hiện cuộc vận động “Người dân 
Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra 
đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, 
xanh và thân thiện môi trường”; Chỉ thị 
23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn 
thành phố; Chỉ thị 24-CT/TU của Ban 
Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát 
quỹ đất, nhà công trình và các tài sản khác 
gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và 
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao 
hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài 
sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước 
trên địa bàn thành phố; Quận sẽ tiếp tục 
theo dõi, đôn đốc trong công tác thẩm 
định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục 
bộ các dự án Xây mới Trường Mầm non 4, 
Xây dựng mới Trường Tiểu học Phạm Văn 
Hai, đồng thời, rà soát để thực hiện các 
bước chuẩn bị đầu tư đối với các công 
trình còn lại nhằm thực hiện hoàn thành 
chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Song song đó, đối 
với công tác trật tự lòng lề đường là công 
việc phức tạp đòi hỏi sự chung tay của cả 

hệ thống chính trị và phải kiên trì thực hiện 
thường xuyên liên tục. Trong thời gian tới 
lãnh đạo quận sẽ chỉ đạo quyết liệt cho các 
phòng ban chuyên môn theo dõi, chỉ đạo 
thường xuyên, tham mưu các giải pháp đột 
phá, giải pháp căn cơ hơn để duy trì và tăng 
cường chấn chỉnh công tác này. Riêng đối 
với tình trạng một số các hộ dân vì quyền 
lợi của mình đã không chấp hành nghiêm 
các quy định về xây dựng, công tác quản lý 
về trật tự xây dựng của các cơ quan có liên 
quan (Thanh tra địa bàn và Ủy ban nhân 
dân phường) có lúc chưa nghiêm, chưa sâu 
sát địa bàn nên không kịp thời phát hiện và 
ngăn chặn các hành vi vi phạm xây dựng 
nói trên. Trong thời gian tới sẽ chỉ đạo 
Phòng Quản lý đô thị tăng cường công tác 
kiểm tra định kỳ, đột xuất, kiên quyết xử lý 
nghiêm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá 
nhân có liên quan để xảy ra vi phạm. Đồng 
thời chỉ đạo việc tập trung thực hiện các 
Quyết định đã ban hành để giữ kỷ cương 
trong trật tự xây dựng nhằm hạn chế tối đa 
phát sinh vi phạm xây dựng. Với những 
định hướng có trọng tâm, trọng điểm nêu 
trên, tôi tin tưởng rằng với sự vào cuộc và 
thực hiện đồng lòng của cả hệ thống chính 
trị, Chương trình Phát triển và Chỉnh trang 
đô thị sẽ đạt được những kết quả cao hơn, 
tích cực hơn trong năm 2023 và những 
năm tiếp theo. 
Bước vào một mùa xuân mới, với niềm tin 
và kỳ vọng một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, 
tôi tin tưởng rằng mỗi cán bộ, công chức 
và Nhân dân Quận 11 sẽ phát huy tinh thần 
trách nhiệm cao nhất, gương mẫu, năng 
động, sáng tạo phát huy hiệu quả trong các 
phong trào hoạt động của địa phương, tạo 
ra nhiều thành tích mới, thắng lợi mới 
trong năm 2023.
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Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Thị Bích Trâm

Lãnh đạo Quận 11 sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận 

lợi nhất để phát huy vai trò chủ lực của các doanh nghiệp trên địa bàn đối với 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

“  
”

Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch 
Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng nhất 

định đến đời sống của Nhân dân trên toàn 
địa bàn quận. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 
để chủ động triển khai Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Kế 
hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng 
và an ninh trên địa bàn quận; các giải pháp 
hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, gắn với 
các biện pháp khai thác, mở rộng nguồn 
thu ngân sách, xử lý nợ đọng thuế, Quận 
đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện 
Chương trình trọng điểm “Phát triển 
doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và 
phát triển sản phẩm chủ lực Thành phố Hồ 
Chí Minh”. 
Theo Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần 
Thị Bích Trâm cho biết, “Đầu năm 2022, 
Quận đã tổ chức họp mặt doanh nghiệp 
đầu xuân với chủ đề “Doanh nghiệp Quận 
11 phục hồi và phát triển kinh tế” nhằm kịp 
thời lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp để thúc đẩy cùng phát triển. 
Bám sát chủ đề năm 2022 của Thành phố 
“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”, để đồng hành cùng 
doanh nghiệp, quận đã chủ động tăng 
cường công tác gặp gỡ, đối thoại giữa 
chính quyền với các doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh, lấy ý kiến nhằm nắm bắt kịp 
thời các khó khăn, vướng mắc, những kiến 
nghị để tích cực hỗ trợ Doanh nghiệp và hộ 
kinh doanh trong giai đoạn phục hồi kinh 
tế sau dịch Covid-19; thành lập các tổ tiếp 
nhận phản ánh, kiến nghị của doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh bằng nhiều hình 
thức như: trực tuyến, trực tiếp, tiếp nhận 
qua hộp thư mail hoặc Trang thông tin điện 
tử của Quận. Bên cạnh đó, Quận cũng chủ 
động trong công tác duy trì kết nối giữa 
các ngân hàng thương mại hỗ trợ vốn vay 
ưu đãi cho doanh nghiệp, kết quả trong 
năm 2022 có 472 doanh nghiệp trên địa 
bàn quận vây vốn tại các ngân hàng 
thương mại và được giải ngân với tổng số 
tiền là 5.495 tỷ đồng”.
Công tác thu chi ngân sách Quận được 
đảm bảo, tập trung ngân sách phục vụ 
công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ 
người dân, người lao động, người sử dụng 
lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-
19. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng 
dẫn các đơn vị thực hiện nguyên tắc, chế 
độ tài chính đảm bảo theo mô hình chính 
quyền đô thị. Kết quả thu ngân sách nhà 
nước của Chi cục Thuế Quận 11 năm 2022 

là 1.117,7 tỷ đồng đạt 109,5% so với dự 
toán pháp lệnh năm 2022; tăng 44,7% so 
với cùng kỳ năm 2021; trong đó số thu 
thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 
649,2 tỷ đồng đạt tỷ lệ 117,6% so với dự 
toán pháp lệnh; tăng 65,9% so với cùng 
kỳ. Ước thực chi cả năm 2022 là 957,698 
tỷ đồng đạt 108,47% dự toán năm và bằng 
69,45% so với cùng kỳ.
 Một trong những nét mới trong công tác 
cải cách hành chính phục vụ phát triển 
kinh tế trên địa bàn đó là vừa qua, Phòng 
Kinh tế Quận 11 đã xây dựng và ra mắt 
Cẩm nang số “Những việc cần biết và thực 
hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận 
Đăng ký kinh doanh”. Đây là kênh thông 
tin hữu ích giúp cho các cá nhân, tổ chức 
kinh doanh trên địa bàn quận tiếp cận 
những việc cần biết và thực hiện sau khi 
được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh 
doanh, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ số đổi mới cách thức tiếp cận, chia sẻ 
rộng rãi thông tin đến cá nhân và tổ chức 
trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, lãnh đạo 
quận cũng đã chỉ đạo cơ quan tham mưu là 
Phòng Kinh tế Quận 11 phối hợp với Sở 
Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức 
thành công Hội nghị gặp gỡ, tọa đàm, 
đồng hành cùng doanh nghiệp với chủ đề 
“Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, đổi 
mới sáng tạo để phát triển sản xuất kinh 
doanh”. Thông qua hoạt động này nhằm 
thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và 
đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp góp 
phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp 
Quận 11 ngày càng phát triển. 
Phó Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Thị 
Bích Trâm mong muốn, “cộng đồng 
doanh nghiệp quận nhà tiếp tục nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tự 
lực cánh sinh và đoàn kết, năng động, chủ 

động tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, mạnh dạn áp 
dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, nắm 
vững pháp luật nâng cao chất lượng sản 
phẩm; đặc biệt là các doanh nghiệp tiêu 
biểu của quận nhà cần tiếp tục cùng cộng 
đồng doanh nghiệp toàn quận đồng tâm 
hiệp lực xây dựng hình ảnh, khẳng định 
thương hiệu sản phẩm chủ lực của từng 
doanh nghiệp, nhân rộng mô hình để ngày 
càng nhiều doanh nghiệp tiêu biểu của 
Quận 11 đóng góp cho đội ngũ doanh nhân 
thành phố và cả nước trong thời gian tới”.
Năm 2022, tuy nền kinh tế có nhiều 
chuyển biến tích cực song vẫn còn không 
ít khó khăn, mặc dù vậy với quyết tâm và 
nỗ lực của các ngành, các cấp và nhân dân 
trong quận, đặc biệt là sự đóng góp tích 
cực của các doanh nghiệp trên địa bàn đã 
góp phần phát triển kinh tế Quận 11 đạt 
được nhiều kết quả khả quan. Đồng chí 
Trần Thị Bích Trâm nhấn mạnh: “Lãnh 
đạo Quận 11 sẽ đồng hành cùng doanh 
nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để 
phát huy vai trò chủ lực của các doanh 
nghiệp trên địa bàn đối với sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa để cùng chung 
tay góp sức xây dựng TPHCM sớm trở 
thành một trong những trung tâm lớn về 
kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – 
công nghệ của khu vực Đông Nam Á. 
Trong đó, Khoa học Công nghệ và Đổi 
mới sáng tạo chính là một nội dung quan 
trọng trong các đột phá chiến lược và được 
xác định là động lực chính để tăng trưởng 
kinh tế”.
Với chủ đề năm 2023 là “Nâng cao hiệu 
quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách 
hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, 
thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an 
sinh xã hội”, nhằm đẩy nhanh quá trình 

Bà Trần Thị Bích Trâm - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 
khảo sát mô hình vườn ươm thanh niên khởi nghiệp
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phục hồi và phát triển kinh tế Quận 11, 
thời gian tới, Quận sẽ tiếp tục triển khai 
các giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa công 
tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp phát triển. Để nâng cao 
hiệu quả hoạt động công vụ, Quận lấy 
phương châm “Lấy người dân và doanh 
nghiệp làm trung tâm phục vụ” làm nền 
tảng để xây dựng các quy trình liên thông 
rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; công khai 
quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ 
sơ, xử lý nghiêm nếu có cán bộ vi phạm 
gây phiền hà cho người dân và doanh 
nghiệp. Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh 
công tác cải cách hành chính theo hướng 

đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 
giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh; tăng cường thông tin hai chiều giữa 
chính quyền và doanh nghiệp, tiếp tục phát 
huy vai trò cầu nối của Hội doanh nghiệp 
Quận trong việc nắm tình hình hoạt động, 
hỗ trợ doanh nghiệp hội viên vượt qua khó 
khăn thách thức; phối hợp với Ngân hàng 
Nhà nước Chi nhánh TPHCM thực hiện 
chương trình kết nối vay vốn ưu đãi giữa 
các ngân hàng thương mại và doanh 
nghiệp trên địa bàn quận để tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận 

nguồn vốn vay nhằm ổn định hoạt động 
sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư mở rộng 
quy mô. Sau khi đã ra đời Sản phẩm du 
lịch đặc thù của Quận 11 trong năm 2022, 
Quận tiếp tục đẩy mạnh phát triển hoạt 
động đầu tư du lịch trên địa bàn, trong đó 
chú trọng khai thác các tiềm năng thế 
mạnh về di tích văn hóa, khuyến khích các 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư nâng 
cấp các cơ sở lưu trú đạt chuẩn, hoàn thành 
việc xây dựng “Phố ẩm thực Hà Tôn 
Quyền” trở thành điểm đến du lịch trên địa 
bàn Quận đảm bảo các tiêu chí về an toàn 
thực phẩm. Thực hiện: Song Quân

Một số hình ảnh hoạt động nổi bật trên lĩnh vực kinh tế trong năm 2022
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“Dân vận trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”
hực hiện chủ đề năm 2022 Tcủa thành phố “Thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch COVID-19, 
nâng cao chất lượng xây dựng 
chính quyền đô thị, cải thiện 
môi trường đầu tư, đồng hành 
cùng doanh nghiệp”, công tác 
dân vận của cả hệ thống chính 
trị quận tiếp tục có nhiều đổi 
mới, đạt nhiều kết quả tích cực, 
góp phần thực hiện hoàn thành 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, công tác 
xây dựng Đảng, bảo đảm an 
ninh chính trị, trật tự xã hội tại 
địa phương. 
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy 
Nguyễn Thị Mai Trang chia sẻ, 
“Trong năm, Ban Dân vận 
Quận ủy đã tham mưu Ban 
Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, 
chỉ đạo triển khai, kịp thời các 
văn bản của Trung ương, 
Thành ủy, Ban Dân vận Thành 
ủy về công tác dân vận, quy 
chế dân chủ ở cơ sở. Một số 
hoạt động nổi bật như: Tổ chức 
hội nghị tập huấn công tác dân 
vận, quy chế dân chủ ở cơ sở 
năm 2022 cho hơn 400 cán bộ 
làm công tác dân vận của quận 
và cơ sở; tham mưu thực hiện 
tốt việc sơ kết, tổng kết các văn 
bản của Trung ương, Thành ủy 
và Quận ủy về công tác dân 
vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, 
công tác dân tộc, tôn giáo như: 
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 
thị số 17 của Bộ Chính trị về 
tiếp tục đổi mới và tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với 
các hội quần chúng; Sơ kết 05 

năm thực hiện Quyết định số 
935, Quyết định số 936 và 
Quyết định số 994 của Ban 
Thường vụ Thành ủy; Tổng 
kết 15 năm thực hiện Nghị 
quyết số 11 ngày 17 tháng 4 
năm 2007 của Bộ Chính trị 
khóa X về công tác phụ nữ thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước;…”
Đặc biệt, đã phối hợp Ban Chỉ 
đ ạ o  p h ò n g  c h ố n g  d ị c h 
COVID-19 quận, phường tổ 
chức tuyên truyền chiến dịch 
Tháng cao điểm tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 cho trẻ em. 
Tiếp tục rà soát, tổ chức tiêm 
chủng đủ liều cơ bản cho trẻ từ 
5 đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 
nhắc lại cho người trên 18 tuổi. 
Theo số liệu thống kê cho thấy, 
tính đến ngày 30/11/2022, tỷ lệ 
trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được 
t i ê m  m ũ i  1  đ ạ t  5 9 % 
(11.640/19.724 trẻ), tỷ lệ được 
t i ê m  m ũ i  2  đ ạ t  3 9 % 

(7.751/19.724 trẻ); tỷ lệ người 
dân từ 12 tuổi trở lên được tiêm 
đủ liều cơ bản đạt 93,4% 
(170.541 người /182.638 
người trên 12 tuổi), tỷ lệ người 
dân đã tiêm mũi 3 là 98,28% 
(161.664/164.489 người đủ 
điều kiện tiêm chủng). 
Bên cạnh đó, Ban Dân vận 
Quận ủy đã phối hợp cùng Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội, Hội Chữ thập 
đỏ quận triển khai thực hiện 
mô hình “Kết nối yêu thương – 
Chung tay vì người nghèo, 
người có hoàn cảnh khó khăn, 
trẻ em mồ côi sau đại dịch 
COVID-19” với phương châm 
“Người khá giúp người khó; 
đảng viên giúp dân; đoàn viên, 
hội viên giúp nhau”, vận động 
các tổ chức, cá nhân nhận hỗ 
trợ cho hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, người có hoàn cảnh 
khó khăn, trẻ em mồ côi trên 
địa bàn quận. Qua triển khai, 

đã kết nối 182 tập thể chi bộ, tổ 
chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn 
giáo và 308 cá nhân tham gia 
hỗ trợ cho 1.528 hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ có hoàn cảnh 
khó khăn, 100 trẻ em mồ côi bị 
ảnh hưởng bởi dịch COVID; 
xây dựng, sửa chữa 16 căn nhà 
tình thương, trao tặng 1.019 
suất học bổng, 516 Thẻ BHYT, 
14 phương tiện sinh kế, 18 
gian bếp tình Hội, 15.156 phần 
quà cho hộ nghèo, hộ cân 
nghèo, người yếu thế, người có 
hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ 
côi cha, mẹ do ảnh hưởng bởi 
dịch COVID-19...
Qua thực hiện, có nhiều mô 
hình, công trình, cách làm hay 
của tập thể, cá nhân được 
tuyên dương nhân rộng; tiêu 
biểu như: Công trình tuyên 
truyền, vận động 18/18 hộ dân 
bàn giao mặt bằng thực hiện dự 
án đường dự phóng C (Phường 
14) của Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng quận và Đảng 
ủy, Ủy ban nhân dân Phường 
14; Mô hình “Hành trình vòng 
tay yêu thương” của Hội Liên 
hiệp Phụ nữ quận; Mô hình 
“Tổ làm CCCD lưu động, phục 
vụ công dân có hoàn cảnh già 
yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn” 
của Công an quận; Mô hình 
“Tổ liên gia an toàn phòng 
cháy chữa cháy và điểm chữa 
cháy công cộng” của Công an 
quận và Công an 16 phường; 
Công trình lập lại trật tự lòng lề 
đường khu vực Chợ Thiếc của 
Ủy ban nhân dân Phường 6; 
Công trình “Xây dựng công 

Đồng chí Quách Thị Liên Hai, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính 
Ban Dân vận Thành ủy trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân tiêu biểu
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viên hẻm 118 – 120 Tôn Thất 
Hiệp sạch, xanh, thân thiện 
môi trường” của Đảng ủy 
Phường 13; Công trình xây 
dựng “Điểm sinh hoạt văn hóa 
cộng đồng sạch, xanh và thân 
thiện môi trường” tại chung cư 
Cây Mai của Đảng ủy Phường 
16. 
Nhân dịp Kỷ niệm 92 năm 
ngày Truyền thống công tác 
dân vận của Đảng (15/10/1930 
- 15/10/2022), Ban Dân vận 
Quận ủy phối hợp với Ban 
Tuyên giáo Quận ủy tổ chức 
Hội thi kể chuyện “Những câu 
chuyện nghĩa tình” với sự 
tham gia của 60 thí sinh, có 11 
thí sinh xuất sắc được vào 
vòng chung kết hội thi. Thông 
qua hội thi đã giới thiệu được 
nhiều câu chuyện có thật, 
gương điển hình tiêu biểu tại 
địa bàn Quận 11 trong công tác 
tuyên truyền, vận động trong 
Nhân dân, góp phần giữ gìn an 
ninh trật tự, những chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật 
của nhà nước. Ngoài ra công 
tác dân vận cũng phối hợp 
trong rất nhiều hoạt động khác  
như: Tổ chức tọa đàm “Nhận 
định và giải pháp định hướng 
dư luận xã hội trong không 
gian mạng”;  Thăm hỏi, chăm 
lo 27 cán bộ dân vận có hoàn 
cảnh thật sự khó khăn, bệnh 
nan y, bị ảnh hưởng của dịch 
COVID-19 với số tiền 27 triệu 
đồng;  Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam quận phối hợp 
với Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam quận Tổ chức 
Lễ tưởng niệm đồng bào tử 
vong và cán bộ, chiến sĩ hy 
sinh trong đại dịch COVID-
19; Phối hợp với Phòng Tài 
nguyên - Môi trường tổ chức 

Hội thi video clip về mô hình 
xanh sạch đẹp khu dân cư; Tổ 
chức họp mặt kỷ niệm 92 năm 
Ngày truyền thống công tác 
dân vận của Đàng và tuyên 
dương điển hình “Dân vận 
khéo” cấp quận năm 2022. Tại 
các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ 
chức nhiều hoạt động thi đua 
sôi nổi, thiết thực. Thông qua 
đợt hoạt động đã tiếp tục động 
viên, khích lệ đội ngũ cán bộ 
làm công tác dân vận của hệ 
thống chính trị Quận hăng hái 
thi đua góp phần thực hiện có 
hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, công 
tác xây dựng Đảng, vận động 
Nhân dân. Nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của cán bộ 
làm công tác dân vận; quán 
triệt và thực hiện tốt quan điểm 
“Dân vận trách nhiệm của cả 
hệ thống chính trị”.   
Trong năm, đã tham mưu Ban 
Thường vụ Quận ủy lãnh đạo 
tổ chức tốt Đại hội đại biểu 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại 
hội Hội Cựu chiến binh, Đại 
hội Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu 
Thanh niên xung phong, Hội 
Luật gia, Hội Người mù, Hội 
Khuyến học, Hội Cựu giáo 
chức từ quận đến cơ sở. Bên 
cạnh đó, Công tác dân vận của 
lực lượng vũ trang quận tiếp 
tục được tăng cường, xây dựng 
thế trận lòng dân gắn với thế 
trận quốc phòng toàn dân, thế 
trận an ninh nhân dân vững 
chắc, góp phần bảo đảm an 
ninh trật tự như tổ chức ký kết 
Chương trình số 02-CTr/BCĐ 
phối hợp hoạt động giữa lực 
lượng vũ trang với các tổ chức 
chính trị - xã hội Quận 11 năm 
2022; Chương trình số 04-
CTrPH/BDVQU-CAQ về 

phối hợp thực hiện một số nội 
dung trọng tâm về công tác dân 
vận giữa Ban Dân vận Quận ủy 
và Công an Quận 11 năm 
2022; BCH Công an phối hợp 
với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
quận và các đoàn thể tuyên 
truyền Đề án 06 “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”. Triển 
khai các mô hình trong phong 
trào thi đua “Dân vận khéo” 
trong lực lượng vũ trang quận. 
Phối hợp với các ban, ngành, 
đoàn thể tổ chức tuyên truyền 
các phương thức thủ đoạn của 
các loại tội phạm như: cướp, 
cướp giật, lừa đảo qua điện 
thoại, cho vay nặng lãi “tín 
dụng đen”, trộm cắp tài sản, 
phòng ngừa xâm hại tình dục 
trẻ em, lợi dụng vấn đề “phạt 
nguội” của cảnh sát giao thông 
để chiếm đoạt tài sản; Ban Chỉ 
huy Quân sự quận phát động 
đợt thi đua cao điểm với chủ 
đề: “Uống nước nhớ nguồn, tri 
ân người có công với cách 
mạng" nhân kỷ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh liệt sĩ 
(27/7/1947 - 27/7/2022): vận 
động cán bộ, chiến sĩ dân quân 
tích cực tham gia đóng góp 
quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; thực 
hiện có hiệu quả chương trình 
“Áo ấm tặng mẹ”; hưởng ứng 
chương trình xây tặng “Nhà 
tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, 
“Ngôi nhà 100 đồng”. Tổ chức 
thăm hỏi, động viên chiến sĩ 
mới nhập ngũ tại Tiểu đoàn Bộ 
Binh 2, Trung đoàn Gia Định 
(đóng quân tại xã Phú Mỹ 
Hưng, huyện Củ Chi). Ban Chỉ 
huy Quân sự quận và Ban Trị 

sự giáo hội Phật giáo Việt Nam 
quận đã tổ chức hội nghị ký kết 
chương trình phối hợp hoạt 
động giai đoạn 2022 – 2025. 
Tổ chức chương trình “Nghĩa 
tình biên cương” trao quà cho 
các hộ gia đình khó khăn, trao 
kinh phí xây dựng nhà tình 
nghĩa và hỗ trợ chăm lo hệ 
thống chiếu sáng, bồn nước 
cho các chốt dân quân biên 
giới tại huyện Mộc Hóa, tỉnh 
Long An với tổng kinh phí gần 
200 triệu đồng.
Có thể nói, công tác dận vận, 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở năm 2022 tiếp tục được 
triển khai sâu rộng, với nhiều 
mô hình, công trình, cách làm 
sáng tạo, hiệu quả; tạo được sự 
đồng lòng, chung sức của các 
tầng lớp Nhân dân, góp phần 
thực hiện cùng Đảng bộ, chính 
quyền quận thực hiện tốt “mục 
tiêu kép” vừa phòng chống 
dịch bệnh, vừa phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội, 
chăm lo đời sống Nhân dân, 
đảm bảo an sinh xã hội, an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn quận. Thực hiện 
tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh “Lực lượng của Dân rất 
to. Việc dân vận rất quan trọng. 
Dân vận kém thì việc gì cũng 
kém. Dân vận khéo thì việc gì 
cũng thành công”.

Đức Phạm
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NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

TRONG GIÁM SÁT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN 

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP 

òa chung trong không khí cả nước Hchuẩn bị đón chào Tết cổ truyền của 
dân tộc - Xuân Quý Mão 2023, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam đã tổ chức tổ chức họp 
mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống 
M T T Q  Vi ệ t  N a m  ( 1 8 / 11 / 1 9 3 0  - 
18/11/2022) kết hợp Hội nghị lần thứ 9 - 
Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, đồng thời 
sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU 
ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ 
Thành ủy và tổng kết công tác Mặt trận 
năm 2022. 
Đồng chí Đào Thanh Long, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam Quận 11 đã đánh giá 
về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 
mặt trận trong giai đoạn từ 2019-2022. 
Qua nửa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam quận, phường đã tập hợp và phát huy 
sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân góp 
phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc 
phòng, nhất là thực hiện mục tiêu kép vừa 
phát triển kinh tế, vừa chủ động phòng, 
chống dịch và tổ chức cuộc bầu cử Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 – 2026. Chủ động xây dựng các 
Chương trình, Kế hoạch triển khai thực 
hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”; “Người dân thành phố Hồ Chí 
Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, 
vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, 
nay tiếp tục là cuộc vận động “Người dân 
Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra 
đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, 
xanh và thân thiện môi trường”; cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”; “Vì người nghèo”; “Vì biển 
đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”. 
Đối với các chỉ tiêu và chương trình trọng 
tâm theo Nghị quyết đề ra, đến nay Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cũng đã 
có sự tập trung nỗ lực thực hiện và cơ bản 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được 
giao. Trong năm 2020, 2021, hệ thống Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội đã tập trung vận động nguồn lực và 
cùng với Trung tâm an sinh xã hội quận 
tiếp nhận, phân phối các túi an sinh đến 
các hộ nghèo bị ảnh hưởng đại dịch 
COVID-19 với tổng trị giá trên 51 tỷ đồng, 
tổ chức chi trả nguồn hỗ trợ của 3 đợt đến 
các đối tượng theo quy định với tổng kinh 
phí trên 200 tỷ đồng, cấp phát trên 2.600 
tấn gạo theo nguồn phân bổ của Chính phủ 
đến từng hộ dân trên địa bàn. 
Theo Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm 
nhận định, “Những đồng chí làm công tác 
mặt trận quận và phường đã đóng góp 
nhiều công sức và trí tuệ để nỗ lực hoàn 
thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 
11 lần thứ XII nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề 
ra”. Lãnh đạo Quận mong muốn trong giai 
đoạn 2022-2024, để tiếp tục đổi mới  
mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt 
động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng 
Quận 11 phát triển nhanh, bền vững, Ban 
Thường vụ Quận ủy đề nghị Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam quận tập trung tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp 
rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm 
sự thống nhất cao về tư tưởng và hành 
động, phấn đấu thực hiện có kết quả các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới 
mục tiêu chung là giữ vững ổn định chính 
trị - xã hội, xây dựng Quận 11 ngày càng 
giàu mạnh, văn minh; Nhân dân có cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, tổ chức 
và hướng dẫn Nhân dân phát huy quyền 
làm chủ gắn với thực hiện có hiệu quả Đề 
án số 06 ngày 20 tháng 8 năm 2021 của 
Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên 
và hoạt động của chính quyền các cấp 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 
2030”; chủ động và tích cực tham gia góp 
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 
nhất là ở cơ sở; củng cố và tăng cường mối 
quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính 
quyền với Nhân dân. 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. Với phương châm “Chủ động - Đoàn 
kết - Sáng tạo - Hiệu quả”, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam quận tiếp tục đổi mới 
phương thức hoạt động, nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, hiệu quả của công 
tác tuyên truyền, tận dụng và tối ưu hóa 
công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi 
số nhằm đa dạng hóa các hình thức tập hợp 
nhân dân, phát huy tối đa mọi nguồn lực 
trong các tầng lớp nhân dân. Phấn đấu thực 
hiện tốt phương châm: “công tác Mặt trận 
là công tác của toàn xã hội, trong đó cán bộ 
chuyên trách là hạt nhân, là nòng cốt”, ông 
Đào Thanh Long nhấn mạnh.
Khép lại năm 2022, có 5 cá nhân tiêu biểu 
đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam có những 
cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn 
kết dân tộc; khen thưởng 13 tập thể và 26 
cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của Ủy 
ban MTTQ Việt Nam Thành phố; trao giấy 
khen của UBND Quận 11 cho các tập thể 
và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt 
động MTTQ quận; tuyên dương 16 cán bộ 
Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2021-2022; 
biểu dương 61 gương “Người tốt – việc 
tốt”; trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình 
thương cho hộ gia đình Trương Nhuận 
Đường tại địa chỉ 124/51 Lê Thị Bạch Cát 
Phường 11; sửa chữa 01 căn nhà tình 
thương cho hộ gia đình Lê Bình tại địa chỉ 
1162/44 đường Ba Tháng Hai Phường 12; 
trao tặng 01 phương tiện nghe nhìn cho hộ 
gia đình Lưu Khái Lâm tại địa chỉ 
106G/31 Lạc Long Quân Phường 3; trao 
tặng Phương tiện đi học cho 3 hộ gia đình 
em Diệp Hỹ Đào, Châu Như Quế và Trần 
Gia Linh; trao tặng 3 phương tiện sinh kế 
cho 3 hộ gia đình Mai Hữu Lộc, Nguyễn 
Đăng Hùng, Nguyễn Thị Xuyến. Ngoài ra, 
mạnh thường quân cũng trao tặng thêm 50 
suất quà cho các em học sinh mồ côi do đại 
dịch Covid-19 với mỗi phần học bổng trị 
giá 1.000.000 đồng/suất.

Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy và ông Đào Thanh Long, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận 11
trao Bằng khen của UB.MTTQ Việt Nam Thành phố cho các tập thể tiêu biểu 

Đức Phạm



Phát huy vai trò của phụ nữ 
chăm lo an sinh xã hội cho Nhân dân

Trong năm qua, mặc dù phải gặp nhiều 
khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ 

lực, đoàn kết, cố gắng vượt qua khó khăn 
của tập thể cán bộ, hội viên Phụ nữ từ quận 
đến cơ sở đã giúp cho công tác Hội và 
phong trào phụ nữ quận đạt nhiều kết quả 
tích cực. Các cấp Hội đã chủ động, sáng 
tạo triển khai nhiều phong trào thi đua 
thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục phát huy vai 
trò nòng cốt của Hội trong công tác phụ nữ 
và công tác bình đẳng giới; thực hiện ngày 
càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của phụ nữ; là cầu nối giữa Đảng, 
chính quyền với hội viên, phụ nữ, góp 
phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh. Phong 
trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao 
động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh 
phúc” và 02 cuộc vận động: “Rèn luyện 
phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung 
hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 
không, 3 sạch” với các hình thức triển 
khai, đa dạng, sâu rộng đến từng đối tượng 
đã đem lại kết quả thiết thực. Các cơ sở 
Hội đã có nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ  
như: hỗ trợ vốn ưu đãi cho 192 hộ nghèo, 
hộ cận nghèo với số tiền 5.760.000.000 
đồng; trao 16 phương tiện sinh kế, 32 gian 
bếp tình hội. Một trong những mô hình 
mới, nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ 
quận đó là công trình “Hành trình vòng tay 
yêu thương”, nhận chăm lo, đỡ đầu, hỗ trợ 
100% trẻ em mồ côi do dịch COVID- 19 
trên địa bàn Quận. Công tác xây dựng tổ 
chức Hội vững mạnh tiếp tục được quan 
tâm thực hiện; trong năm, các cấp Hội đã 
thành lập 04 chi hội chung cư, 01 tổ hội 
chung cư và phát triển mới 1.303 hội viên 
phụ nữ, giới thiệu 96 hội viên ưu tú giới 
thiệu sang Đảng. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, công tác Hội và phong trào Phụ nữ 
của quận cũng còn một số hạn chế cần 
khắc phục trong thời gian tới. Chủ tịch Hội 
LHPN Quận 11 Đoàn Thị Thanh Thủy 
chia sẻ, “việc đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động hội tuy có đầu tư, tập trung 

Lãnh đạo Quận chứng kiến 20 cơ sở hội đăng ký hưởng ứng thi đua năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 phát động

nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác 
tuyên truyền, vận động Hội viên tham gia 
các phong trào, các cuộc vận động có lúc 
còn hạn chế, chưa thường xuyên; việc phát 
hiện, nhân rộng, giới thiệu các gương điển 
hình chưa thật sự lan tỏa. Hoạt động của 
một số hội cơ sở chưa có chiều sâu; kỹ 
năng điều hành và nội dung sinh hoạt, tổ 
chức các hoạt động Hội tại cơ sở có nơi 
còn yếu. Công tác nắm tình hình dư luận, 
tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ 
có lúc chưa kịp thời. Công tác quy hoạch, 
tạo nguồn cán bộ Hội ở cơ sở chưa đáp ứng 
yêu cầu trong tình hình hiện nay”.
Để phát huy vai trò của phụ nữ trong tham 
gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận, 
đồng thời khắc phục những mặt hạn chế 
tồn tại của công tác Hội, Phó Bí thư 
Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh 
nhấn mạnh, “các cấp ủy, tổ chức Hội từ 
quận đến cơ sở cần tiếp tục tập trung đẩy 
mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 
gắn với triển khai thực hiện chủ đề năm 
2023 của Thành phố, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 
– 2025 và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ quận 
lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng 
cường công tác tuyên truyền giáo dục 
chính trị tư tưởng, vận động các tầng lớp 
phụ nữ thực hiện tốt đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách 
Hồ Chí Minh gắn với chủ đề “Đẩy mạnh, 
xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 
phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh 
thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám 
nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”; 
đồng thời chăm lo bảo vệ các phẩm chất, 
giá trị tốt đẹp, quyền và lợi ích chính đáng 
của phụ nữ. Đặc biệt là, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ các cấp chủ động đổi mới nội dung, 
phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt 
động, tăng cường công tác cơ sở, bám địa 
bàn dân cư, chăm lo quyền lợi hợp pháp và 
chính đáng của hội viên. Tăng cường công 
tác phối hợp tuyên truyền, thực hiện các 

chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 
nước về bình đẳng giới, từng bước xóa bỏ 
bạo lực, thực hiện các quyền bình đẳng 
của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, lao động 
việc làm, trong đào tạo nghề, giảm nghèo 
bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, 
ấm no. Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích 
cực học tập, xây dựng gia đình no ấm, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, Cuộc vận động 
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 
phong trào “Phụ nữ 2 giỏi”, thu hút, tập 
hợp ngày càng đông đảo phụ nữ Quận phát 
huy tiềm năng, trí tuệ tham gia hiệu quả 4 
chương trình trọng điểm mà Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ 
XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần 
xây dựng Quận 11 văn minh, hiện đại, 
nghĩa tình, phát triển bền vững”.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư 
Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh, 
Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 Đoàn Thị 
Thanh Thủy cho biết, “Trong năm 2023, 
Hội sẽ tiếp tục tập trung quan tâm chăm lo 
thường xuyên cho đối tượng hội viên khó 
khăn, trẻ em mồ côi cha, mẹ và những 
người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, 
trước mắt là tập trung chăm lo Tết nguyên 
đán 2023. Song song đó, tăng cường công 
tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững 
mạnh; rà soát, củng cố nhân sự chi hội, tổ 
hội, hội viên nòng cốt đảm bảo đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ, nhất là sau đợt dịch 
COVID-19 bùng phát lần thứ tư. Nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi hội, công tác phát 
triển hội viên đảm bảo thực chất, tăng tỷ lệ 
hội viên ưu tú giới thiệu cho đảng và tỷ lệ 
hội viên ưu tú được kết nạp Đảng so với 
năm trước. Thường xuyên tổ chức tập 
huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 
cán bộ Hội. Nâng cao chất lượng giám sát, 
phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý 
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
gắn với thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của 
Thành ủy về “Nâng cao vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám 
sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động 
chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí 
Minh” giai đoạn 2021 – 2030”.  

Song Quân 
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Thời gian qua, phong trào thi đua yêu 
nước “Cựu chiến binh gương mẫu” đã 

trở thành một trong những động lực lớn 
thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB Quận 
11 phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ 
đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí 
tuệ để xây dựng địa phương ngày càng 
phát triển. Hội cựu chiến binh toàn quận 
thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, 
chính quyền địa phương theo đúng vai trò, 
chức năng của Hội; có 644 đồng chí tham 
gia các chức danh công tác Đảng, chính 
quyền và đoàn thể địa phương; trong đó 
tham gia với tổng số 743 chức danh, toàn 
quận hội có 70 cán bộ hội viên được bầu 
vào Ban chấp hành Đảng bộ, chi bộ các 
cấp. Hội cựu chiến binh quận 11 đã phối 
hợp vận động chăm lo trong dịp Tết 
Nguyên đán Nhâm dần 2022 được 1424 
suất quà với tổng trị giá là 789 triệu đồng. 
Thực hiện công trình chào mừng Đại hội 
Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 
2022-2027 như xây dựng, sửa chữa nâng 
cấp 10 nhà tình nghĩa, tình thương, nhà 
đồng đội, trị giá hơn 600 triệu đồng; nâng 
cấp đường giao thông nông thôn ở Bến Tre 
là 150 triệu đồng, xây mới 2 cây cầu bê 
tông cho bà con vùng sâu, vùng xa tại Bạc 
Liêu, Tiền Giang trị giá hơn 400 triệu 
đồng; chăm lo cho trẻ em mồ côi do 
Covid-19 là 10,5 triệu đồng; trao tặng sổ 
tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ 5 triệu 
đồng, tặng 120 bộ quân phục cho hội viên 
cựu chiến binh với tổng trị giá là 88,5 triệu 
đồng… Từ phong trào thi đua “Cựu chiến 
binh gương mẫu” đã tạo ra nhiều hiệu ứng 
tích cực đối với hoạt động của các cấp hội 
và hội viên CCB. 
Theo Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa, Phó 
Chủ tịch Hội cựu chiến binh Thành phố 
đánh giá cao các mặt công tác của Hội cựu 
chiến binh Quận 11 trong thời gian qua. 
Nổi bật đó là, Hội Cựu chiến binh quận đã 

tập trung tham mưu Ban Thường vụ Quận 
ủy lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội 
Hội Cựu chiến binh 21 cơ sở và Đại hội đại 
biểu Hội Cựu chiến binh Quận lần thứ 
VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đảm bảo đúng 
mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức 
theo quy định; có nhiều đổi mới, sáng tạo 
trong thực hiện, được thường trực Hội 
Cựu chiến binh Thành phố đánh giá cao về 
chất lượng Đại hội. Hội đã quán triệt, đầu 
tư tham gia tốt các hoạt động chào mừng 
Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp do 
Thành Hội triển khai đạt nhiều thứ hạng 
cao. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, được 
UBND Thành phố tặng Bằng khen. Trong 
năm 2022 đã bồi dưỡng, giới thiệu cho chi 
bộ kết nạp 04 hội viên Cựu chiến binh ưu 
tú vào Đảng. Tham mưu tổ chức tốt Hội 
nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận 
với cán bộ, hội viên cựu chiến binh; qua đó 
đã giúp Thường trực Quận ủy kịp thời lắng 
nghe, chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, 
bức xúc của cán bộ, hội viên. Đồng chí 
Hoàng Văn Nghĩa mong muốn trong thời 
gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa 
trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu 
chiến binh gương mẫu”; phấn đấu thực 
hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; 
tiếp tục phát huy công tác giáo dục truyền 
thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, 
quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, an 
sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, 
người có công, hội viên có hoàn cảnh khó 
khăn. Tiếp tục thực tốt vai trò, chức năng 
tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu 
chiến binh trên địa bàn quận thực hiện tốt 
việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp 
“Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các 
phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận 
động, đặc biệt là phong trào thi đua “Cựu 
Chiến binh gương mẫu”; tham gia góp ý 
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị tổng kết thi đua yêu nước cựu 
chiến binh gương mẫu năm 2022, Quận 11 
vinh dự có 38 đồng chí cán bộ, hội viên 
Hội cựu chiến binh Quận và cơ sở được 
trao tặng kỷ niệm chương Hội cựu chiến 
binh Việt Nam vì đã có thành tích trong 
xây dựng và hoạt động của Hội cựu chiến 
binh; Hội Cựu chiến binh Thành phố cũng 
cũng tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá 
nhân thuộc Quận 11 đạt danh hiệu “Chiến 
sĩ thi đua” năm 2022; có 22 tập thể và 23 cá 
nhân nhận giấy khen của UBND quận có 
thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu 
nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 
2022; Hội cựu chiến binh Quận 11 cũng 
tặng giấy khen cho 4 tập thể và 18 cá nhân 
có thành tích trong phong trào thi đua yêu 
nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 
2022.
Để phát huy vai trò của Hội viên Cựu 
chiến binh trong tham gia thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của quận, đồng thời khắc phục 
những mặt hạn chế tồn tại của công tác 
Hội, trong thời gian tới, Phó Bí thư 
Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh 
đề nghị các cấp ủy, tổ chức Hội từ quận 
đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt  Nghị 
quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, 
Thông tri số 11-TT/TU của Thành ủy về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác cựu chiến binh Việt Nam trong 
giai đoạn cách mạng mới; tiếp tục quán 
triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung 
phong trào thi đua yêu nước “Cựu Chiến 
binh gương mẫu” trong toàn Hội, coi đây 
là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và 
thường xuyên, của tổ chức Hội các cấp; 
chú trọng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức 
thực hiện từng nội dung phong trào. Các 
nội dung phong trào thi đua yêu nước 
“Cựu Chiến binh gương mẫu” phải gắn 
với thực hiện các chương trình trọng điểm 
mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã 
đề ra, như: Chương trình giảm nghèo bền 
vững (theo tiêu chí mới của Thành phố), 
chương trình Chỉnh trang và phát triển đô 
thị, Chương trình cải cách hành chính, 
Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và 
đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện Chỉ 
thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ 
Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân 
Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra 
đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, 
xanh, thân thiện với môi trường, Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới – Đô thị văn minh”, phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc 
biệt là cần tăng cường và nâng cao hiệu 
quả công tác phối hợp hoạt động với các 
ban, ngành, đoàn thể; nhất là phối hợp với 
Đoàn Thanh niên trong công tác giáo dục 
truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Cựu Chiến binh Quận 11 
gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả

thi đua xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố
tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu năm 2022

Đức Phạm
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hực hiện chương trình công tác Đoàn Tvà phong trào thanh thiếu nhi năm 
2022 với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững 
mạnh”, Quận Đoàn và các cơ sở Đoàn đã 
triển khai thực hiện tốt các phong trào 
xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị - 
kinh tế - xã hội tại địa phương, thực hiện an 
sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng 
nếp sống văn minh đô thị, tham gia xây 
dựng nông thôn mới; các chương trình 
đồng hành đã từng bước đáp ứng được 
những nhu cầu thiết thực của đoàn viên, 
thanh niên; các hoạt động chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi 
được chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Có sự 
quan tâm đầu tư cho công tác giáo dục, 
tăng cường đổi mới hình thức, nâng cao 
chất lượng công tác tuyên truyền thông 
qua nhiều hoạt động sôi nổi, phù hợp với 
đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Theo Bí thư Quận Đoàn Đặng Hiếu cho 
biết, “Năm 2022 là năm để lại nhiều dấu ấn 
nổi nét của hoạt động Đoàn Thành niên 
với nhiều công trình phần việc được thực 
hiện. Đầu tháng 8 năm 2022, Quận đoàn 
đã tổ chức thành công Đoàn Thanh niên 
Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Quận 11 
tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, 
nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của 
đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Thành 
ủy viên, Bí thư Thành đoàn – Chủ tịch Hội 
sinh viên Việt Nam TPHCM và Bí thư 
Quận ủy Trương Quốc Lâm. Các đồng chí 
lãnh đạo đã biểu dương những kết quả tích 
cực, nỗ lực của thế hệ trẻ quận nhà trên các 
mặt công tác, là một trong những lực 
lượng tiên phong đi đầu trong công tác 
phòng chống dịch, từ hỗ trợ vận hành các 
điểm tiêm, tham gia hỗ trợ lấy mẫu cộng 
đồng, tham gia trực chốt, vận chuyển hàng 
hóa, lương thực thực phẩm cho người dân 
khó khăn, Gian hàng 0 đồng, ATM Oxy, 

chăm lo đỡ đầu trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng 
do Covid-19… đã góp phần tích cực cho 
công tác phòng chống dịch Covid-19 và 
phục hồi kinh tế của quận. Trong năm, Ban 
Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức và chỉ 
đạo thực hiện các nội dung hoạt động năm 
2022 với những kết quả đạt được cụ thể 
như: tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tuyên dương 
Gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời 
Bác”  cấp quận và chỉ đạo các cơ sở Đoàn 
xây dựng các nội dung phù hợp tại đơn vị . 
Ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh 
tại sân Trụ sở Quận Đoàn - Nhà Thiếu nhi 
quận, chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện 
không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp 
với tình hình của đơn vị; tham mưu Ban 
Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị gặp 
gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Quận với cán 
bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú của đơn vị, chủ 
đề “Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh Quận 11 trong tham 
gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền” với sự tham dự của các cấp lãnh 
đạo và 200 cán bộ Đoàn tiêu biểu. Ngoài 
ra, các cơ sở Đoàn chủ động tổ chức Tọa 
đàm, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp uỷ với đoàn 
viên, thanh niên; Tăng cường tuyên truyền 
các ấn phẩm infographic về pháp luật. 
Phát huy đội ngũ tuyên truyền viên pháp 
luật và các cơ sở Đoàn có chuyên môn 
trong tham gia hỗ trợ tổ chức hoạt động 
giáo dục pháp luật; Nhân kỷ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-
27/7/2022) và kỷ niệm 77 năm Ngày Nam 
bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2022), 
Ban Thường vụ Quận Đoàn và các cơ sở 
Đoàn có những hoạt động như: Tổ chức 
họp mặt, chăm lo, thăm hỏi, tặng quà… vô 
cùng ý nghĩa với sự tham gia đoàn viên, 
thanh niên, đội viên và thiếu nhi trên địa 

bàn quận... Thời gian tới, để tổ chức đoàn 
tiếp tục phát huy vai trò của sức trẻ trong 
việc tham gia xây dựng đảng, xây dựng 
chính quyền, Bí thư Quận ủy Trương Quốc 
Lâm mong muốn 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”.
Bí thư Quận đoàn Đặng Hiếu thể hiện 
quyết sẽ đổi mới sáng tạo, phát huy tốt vai 
trò là thủ lĩnh của thế hệ trẻ, tiếp tục dấn 
thân với tinh thần xung kích, tiên phong, 
tình nguyện, ý thức và trách nhiệm đóng 
góp để thực hiện tốt chủ đề năm 2023 là 
"Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, 
đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện 
môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh 
tế, đảm bảo an sinh xã hội". 
Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 đang đến 
rất gần với mọi người, mọi nhà. Có lẽ 
không khí Tết năm nay sẽ nhộn nhịp hơn 
với sự khởi sắc trở lại của nền kinh tế quận 
nhà đang trên đà hồi phục và phát triển. Và 
càng đặc biệt hơn nữa khi Tuổi trẻ Quận 11 
được đóng góp sức mình cùng với cả hệ 
thống chính trị, các tầng lớp nhân dân 
quận nhà cho những thành tựu và phát 
triển của địa phương, góp hần mang lại 
một mùa xuân an lành, ấm áp cho nhân dân 
Quận nhà. 
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Ban Chấp hành Quận Đoàn 11, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

cho 
Đức Phạm



ăm 2022, là năm có nhiều sự kiện Nchính trị, văn hóa và xã hội và là năm 
diễn ra Đại hội Thể thao các cấp hướng 
đến Đại hội toàn quốc lần IX – Năm 2022. 
Mặt khác dịch bệnh Covid-19 tương đối 
đã được kiểm soát. Tiếp tục thực hiện chủ 
đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dich 
COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng 
chính quyền đô thị, cải thiện môi trường 
đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. 
Qua đó ccác cấp lãnh đạo, các cấp ủy 
Đảng, chính quyền đã chủ động có nhiều 
biện pháp phù hợp phòng, chống dịch, 
phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo việc 
làm, chăm lo an sinh xã hội tạo thuận lợi 
cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, du 
lịch, thể dục thể thao phát triển. Ngay từ 
đầu năm, Trung tâm đã tập trung xây dựng, 
triển khai kế hoạch, qua đó đẩy mạnh hoạt 
động Văn hóa Văn nghệ, Thể dục thể thao, 
ổn định công tác tổ chức bộ máy, củng cố 
nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ, 
bộ phận, chỉnh trang cảnh quan môi 
trường, đầu tư các trang thiết bị phục vụ 
hiệu quả cho các hoạt động Văn hóa-Thể 
thao.
Có thể thấy, hoạt động Văn hóa Văn nghệ, 
trong năm triển khai thực hiện đúng các 
nhiệm vụ, công tác trọng tâm, bám sát sự 
chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận tham 
gia tốt các hội thi, liên hoan các cấp đạt 
được nhiều thành tích đáng khích lệ. Tổ 
chức các chương trình nghệ thuât, chương 
trình giao lưu văn nghệ với các quận 
huyện bạn, mang nhiều suất diễn chương 
trình văn nghệ đặc sắc phục vụ tại cơ sở. 
Bộ phận thông tin tuyên truyền, Bản tin, 
Thư viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã có 
những giải pháp sáng tạo qua việc ứng 
dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu 
xuất, hiệu quả của công tác tuyên truyền 
đã đáp ứng kịp thời về công tác tuyên 
truyền, cổ động, đưa nhiều tin bài, ấn 
phẩm, hình ảnh, tư liệu chào mừng các 
ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện chính 
trị, hội nghị của quận. Chuyển tải tốt các 
hoạt động trong công tác xây dựng Đảng, 

phát triển kinh tế văn hóa xã hội an ninh 
quốc phòng của Quận đến người dân 
thông qua các hình thức tuyên truyền đa 
dạng như: triển lãm, diễu hành, cổ động 
trực quan, quét mã QR, trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, các trang thông 
tin điện tử của Quận, Phường, các đơn vị 
và của Trung tâm… Điểm nhấn ở lĩnh vực 
Văn hóa văn nghệ trong năm của Trung 
tâm là đã ra mắt và đi vào hoạt động Phòng 
trưng bày nhạc cụ và trang phục truyền 
thống các dân tộc Việt Nam tạo hiệu quả, 
tính lan tỏa tốt trong cộng đồng, được giới 
chuyên môn đánh giá cao, do đó đã được 
Sở ngành Thành phố, UBND Quận dự 
kiến chọn là điểm đến du lịch văn hóa của 
Quận nhà. Từ chỉ đạo của thường trực 
Quận Ủy, thường trực UBND Quận, 
Trung tâm đã tham mưu thiết kế, biên tập, 
phát hành sách ảnh 152 trang “Nhật ký 
Quận 11 đi qua Covid-19” với hơn 540 
tấm ảnh ghi dấu chặng đường mà từng cán 
bộ, đảng viên, nhân dân Quận 11 đã trải 
qua, chia sẻ và chung sức đồng lòng cùng 
nhau vượt qua đại dịch Covid-19, tổ chức 
thành công lễ ra mắt sách ảnh “ Nhật ký 
Quận 11 đi qua Covid-19 ”. 
Về phong trào Thể dục Thể thao quần 
chúng, thể thao học đường tiếp tục được 
đẩy mạnh và phát triển qua việc tổ chức lễ 
phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể 
theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2022-
2030”; “Ngày chạy Olymbic vì sức khỏe 
toàn dân”; công tác phổ cập bơi lội, trang 
bị kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi 
trường nước cho các em thiếu niên, học 
sinh, giải thể thao học sinh Quận 11 năm 
học 2021-2022 được phòng Giáo dục và 
Đào tạo và Trung tâm tập trung thực hiện 
tốt. Công tác liên tịch tổ chức các hoạt 
động TDTT giữa Trung tâm với các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ 
trang được chuẩn bị tốt, nội dung tổ chức 
đa dạng, phong phú; chất lượng và số 
lượng VĐV tham gia từng hội thao được 
nâng lên. Công tác xây dựng lực lượng, 
phát triển thành tích thể thao cũng được 
Trung tâm đầu tư thực hiện, tập trung đầu 

tư nâng chất các môn thể thao có thế mạnh 
của quận tham gia thi đấu đạt thành tích ở 
các giải cấp thành phố, quốc gia, cung cấp 
được một số VĐV tiêu biểu vào các tuyến 
Năng khiếu của thành phố. Tổ chức thành 
công Đại hội Thể dục Thể thao quận 11 lần 
thứ IX năm 2022, góp phần trong việc 
nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao sức 
khỏe, thể chất cho nhân dân và công tác 
xây dựng lực lượng, phát triển thành tích 
thể thao của quận.
Công tác xã hội hóa cũng được phát huy 
thông qua việc một số doanh nghiệp, 
người dân đã mạnh dạn đầu tư xây dựng 
các câu lạc bộ, phòng tập, tài trợ hoạt động 
thể dục thể thao cho các quận, phường giải 
quyết một phần khó khăn về kinh phí, cơ 
sở vật chất; Đảng ủy, UBND các phương 
quan tâm nhiều hơn thông qua công tác 
vận động xã hội hóa trang bị các dụng cụ 
TDTT cộng đồng, dụng cụ thể thao đơn 
giản phục vụ nhu cầu tập luyện của người 
dân.
Đặc biệt là cuối tháng 12 năm 2022, đơn vị 
vừa ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí 
Minh” tại Thư viện Quận 11. Đây là một 
điểm mới, phù hợp để các cán bộ, đảng 
viên, viên chức, người lao động và nhân 
dân trên địa bàn thuận lợi để có thể đến tìm 
hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của bác, đồng 
thời khuyến khích văn hóa đọc trong cộng 
đồng. Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư 
Quận ủy Quận 11 đánh giá cao những nỗ 
lực của đơn vị trong việc triển khai thực 
hiện đồng thời mong muốn thời gian tới, 
với lợi thế sẵn có, Trung tâm Văn hóa – 
Thể thao Quận 11 sẽ có những định hướng, 
kế hoạch cụ thể để phát huy thế mạnh của 
đơn vị trong hoạt động văn hóa – thể thao 
gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm 
nhuần tư tưởng của Người vào trong đời 
sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, 
nếp làm. 
Thành phố đã xác định chủ đề năm 2023 là 
“Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, 
đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện 
môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh 
tế, đảm bảo an sinh xã hội”, để tiếp tục 
đóng góp vào thành tích chung của quận 
nhà trong thời gian tới, Trung tâm Văn hóa 
Thể thao Quận 11 sẽ tiếp tục đoàn kết, 
thống nhất với quyết tâm cao, toàn thể cán 
bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị 
ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới. 
Để xây dựng và phát triển phong trào văn 
hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng 
phát triển vững mạnh, các hoạt động văn 
hóa thể thao phải được tổ chức chu đáo, 
gắn với chủ đề năm, đồng thời tiếp tục 
triển khai các giải pháp đột phá, đổi mới 
sáng tạo về hình thức và nội dung góp 
phần xây dựng phong trào văn hóa thể thao 
địa phương ngày càng vững mạnh.
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Song Quân
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Giới thiệu một số hình ảnh hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 11 năm 2022

Giải ba Chương trình Liên hoan ca múa nhạc Giai điệu Quê hương cấp Thành phố

Vận động viên chạy rước đuốc tại Đại hội TDTT Quận 11 Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Đại hội TDTT Quận

Ra mắt Ban Tổ chức Đại hội TDTT Quận lần thứ IX

CLB Nhạc cụ Dân tộc Quận 11 giới thiệu nhạc cụ
đàn đá cho các đại biểu tham quan

Chương trình nghệ thuật Sân khấu hóa 
kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9
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Trung tá NGUYỄN QUANG SÁNG
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 11

Với phẩm chất người lính 
“Bộ đội Cụ Hồ”, trong 

công việc dù khó khăn vất vả 
nhưng đồng chí Nguyễn 
Quang Sáng, Chỉ huy trưởng 
Ban CHQS Quận 11 đã không 
ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ 
Tư lệnh Thành phố và cấp ủy, 
chính quyền địa phương giao 
phó, luôn tích cực tham gia các 
hoạt động xã hội tại địa 
phương. Những ngày đầu trên 
cương vị mới, để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, đồng 
chí Sáng đã xác định bản thân 
mình phải luôn gương mẫu 
trong công tác, điều hành công 
việc, chỉ huy cán bộ, chiến sĩ 
trong đó luôn gắn học tập, 
nâng cao trình độ chuyên môn 
với thường xuyên rèn luyện, tu 
dưỡng đạo đức, tác phong của 
người đảng viên, người lính. 
Từ những kiến thức có được 
cùng với bản lĩnh được rèn 
luyện trong môi trường quân 
ngũ, đồng chí Sáng luôn trăn 

trở, suy nghĩ mình phải làm gì 
để công tác quốc phòng, quân 
sự địa phương vững mạnh, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới. Với bản lĩnh 
chính trị vững vàng, ý thức 
trách nhiệm cao, đồng chí 
Nguyễn Quang Sáng đã có 
nhiều ý kiến đóng góp, tham 
mưu tích cực cho lãnh đạo 
Quận ủy, Ủy ban nhân dân 
quận thực hiện tốt nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng của địa 
phương. Nghĩ là làm và làm 
bằng được, đồng chí Sáng đã 
chủ động đề xuất, tham mưu 
với Quận ủy, Ủy ban nhân dân 
quận ban hành các nghị quyết, 
xây dựng kế hoạch triển khai 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
hàng năm theo đúng kế hoạch, 
hướng dẫn, sát với tình hình 
thực tiễn của địa phương. Để 
xây dựng thế trận toàn dân 
trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, trên cương vị 
Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

quận, đồng chí Sáng luôn 
thường xuyên phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan, ban 
ngành, tổ chức đoàn thể chính 
trị - xã hội và cấp ủy chính 
quyền địa phương, Công an 
quận trong việc tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật, giáo dục 
quốc phòng, an ninh, chú trọng 
công tác tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ. Bên cạnh 
đó, đồng chí Nguyễn Quang 
Sáng đã trao đổi thống nhất với 
lãnh đạo địa phương và phối 
hợp các ban ngành, đoàn thể 
quận, 16 phường tổ chức thăm 
hỏi, động viên, tặng quà cho 

các gia đình chính sách, gia 
đình có công với cách mạng 
trong các dịp Lễ, tết, ngày 
Thương binh liệt sĩ 27/7, đồng 
thời tham mưu Ủy ban nhân 
dân quận bảo đảm các chế độ, 
chính sách cho lực lượng dân 
quân khi tham gia huấn luyện, 
điều động. Với kết quả đã đạt 
được trong năm 2022 là tiền đề 
cho đồng chí Nguyễn Quang 
Sáng sẽ lãnh đạo, chỉ huy, điều 
hành lực lượng vũ quan quận 
hoàn thành tốt nhiệm vụ quân 
sự, quốc phòng địa phương 
năm 2023 và những năm tiếp 
theo.

Trung úy CAO HOÀI NHƠN
Cảnh sát khu vực Công an Phường 12

Với nhiệm vụ công tác là 
cảnh sát khu vực công an 

phường 12 quận 11, đồng chí 
luôn cố gắng hoàn thành tốt 
mọi công việc được giao, làm 
việc với tinh thần trách nhiệm 
cao. Năm 2022 vừa qua, trong 
quá trình thực hiện công tác, 
đồng chí Cao Hoài Nhơn đã 
khống chế thành công nhiều 
tội phạm có hành vi chống 
người thi hành công vụ góp 
phần đảm bảo sự bình yên cho 
địa bàn dân cư, giữ gìn an ninh 
trật tự trong địa bàn phường. 

Không những không màng 
nguy hiểm trong khi thực hiện 
công tác, đồng chí còn là một 
người tận tụy và trách nhiệm, 
luôn đi đầu trong triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ được 
cấp trên giao phó, kết quả là đã 
thực hiện hiệu quả 2 dự án lớn 
của ngành Công an, đó là “Dự 
án cơ sở dữ liệu Quốc gia về 
dân cư và Dự án Sản xuất, cấp 
và quản lý Căn cước công dân” 
theo sự chỉ đạo của BCH Công 
an cấp trên. Luôn nghiêm 
chỉnh và thực hiện đúng quy 

định nghiệp vụ đối với các đối 
tượng cần giáo dục, quản lý 
trong địa bàn phụ trách, 
thường xuyên nắm tình hình và 
giúp đỡ nhân dân đối với con 
cái của người đang chấp hành 
án. Định kỳ mỗi tháng, đồng 
chí đều giúp đỡ mua sữa cho 
con trong gia đình người đang 
chấp hành án. Ở Cao Hoài 
Nhơn, quỹ thời gian của anh 
phần lớn đến với nhân dân, 
lắng nghe để gần dân, hiểu dân 
và kịp thời nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của nhân dân, 
thường xuyên kiểm tra địa bàn 
để kịp thời phát hiện các loại 
tội phạm, dũng cảm đấu tranh 
với các loại tội phạm, tệ nạn xã 
hội, nhất là các đối tượng có 
nguy cơ phạm tội cao. Với 
những loại tệ nạn xã hội như 
ma túy, cờ bạc, anh và đồng đội 
của mình luôn nỗ lực tìm tòi 
các giải pháp hữu hiệu để 
phòng ngừa và đấu tranh hiệu 

quả nhất. Một trong những 
chiến công mà mọi người nhắc 
đến anh trong năm 2022 đó là 
thành tích “quật ngã đối tượng 
ngáo đá cầm cây gỗ tấn công 
người thi hành công vụ”. Đồng 
chí Cao Hoài Nhơn chia sẻ, 
“Là một cán bộ trẻ kinh 
nghiệm công tác thực tiễn còn 
ít nên bản thân luôn đề cao ý 
thức học hỏi, lắng nghe, tiếp 
thu ý kiến đóng góp của chỉ 
huy và của đồng chí, đồng đội. 
Đối với tội phạm chúng ta phải 
kiên quyết đấu tranh, không vì 
nguy hiểm mà buông lỏng cho 
đối tượng gây rối làm mất an 
ninh trật tự địa phương. Công 
việc này tuy có nhiều nguy 
hiểm nhưng bản thân luôn thấy 
thật vinh dự và tự hào khi được 
đóng góp công sức của mình 
để giữ gìn an ninh trật tự, đảm 
bảo sự bình yên cho người 
dân”.

Nguyễn Phát

Song Quân

NGƯỜI CHỈ HUY TIÊN PHONG GƯƠNG MẪU

NGƯỜI CẢNH SÁT KHU VỰC QUÊN MÌNH VÌ NHÂN DÂN
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Phòng Văn hóa - Thông tin Quận 11

ăm 2022, Phòng Văn hóa N– Thông tin Quận 11 đã 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”; 
Công tác quản lý nhà nước về 
hoạt động văn hóa, kinh doanh 
dịch vụ văn hóa, hoạt động thể 
thao, thông tin truyền thông và 
du lịch được thực hiện và hoàn 
thành tốt. Giữ vững thành tích 
thứ 2 cụm thi đua số 2 theo 
đánh giá của Sở Văn hóa và 
Thể thao Thành phố.
Đặc biệt là trong năm đã có 
sáng kiến nâng cao chất lượng, 
phát triển ngành du lịch Quận 
nhà thông qua hoạt động tổ 
chức chương trình ra mắt sản 
phẩm du lịch “Quận 11 - có 
một Chợ Lớn rất khác” với sự 
tham gia của hơn 100 đại biểu 
tham dự và trải nghiệm tham 
quan thực tế tại 04 điểm: 
Khánh Vân Nam Viện, Đoàn 
Lân Sư Rồng Thắng Nghĩa 
Đường, Chợ Thiếc - ngành 
v à n g ,  s ủ i  c ả o  H à  T ô n 

Quyền;… Hiện nay, Sản phẩm 
du lịch “Quận 11 - Có một Chợ 
Lớn rất khác” đang được đề 
xuất công nhận cấp Quận và 
Thành phố. 
Bên cạnh đó, Phòng đã chủ 
động xây dựng, thực hiện các 
mô hình sau: Mô hình tuyên 
truyền phòng, chống dịch 
Covid-19 thông qua việc phát 
hành Bộ Sách ảnh “Nhật ký 
Quận 11 đi qua đại dịch 
COVID-19”; Mô hình “Đổi 
mới công tác tuyên truyền 
phòng, chống dịch Covid-19 
dưới nhiều hình thức”; Mô 
hình ấn phẩm, ứng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ công 
tác  tuyên truyền về công tác 
gia đình, phòng, chống bạo lực 
gia đình bằng hình thức 
Infographic về “Bộ tiêu chí 
xây dựng gia đình hạnh phúc”; 
Khảo sát sự hài lòng của người 
dân về Bộ Tiêu chí xây dựng 
gia đình hạnh phúc bằng hình 
thức quét Mã QR Code trên 
ứng dụng Zalo; Nhóm “Tin 

nhanh Khu phố”; Tổ chức triển 
khai Bộ tiêu chí Xây dựng Gia 
đình hạnh phúc và Hội thi trắc 
nghiệm tìm hiểu pháp luật 
“Luật Bình đẳng giới - Nghị 
định 144/2021/NĐ-CP ngày 
31/12/2021 của Chính phủ” 
Quận 11 - Năm 2022; Mô hình 
“Phụ nữ xung kích” thực hiện 
vận động, hỗ trợ phụ nữ tham 
gia giải quyết, một số vấn đề xã 
hội liên quan đến phụ nữ và trẻ 
em; Hội thao Khu phố Văn 
hóa; Hội thi Tìm hiểu Văn hóa 
cơ sở; Mô hình “5 phải – 3 
không” trong văn hóa công vụ, 
văn hóa ứng xử của cán bộ, 
công chức, viên chức giai đoạn 
2020 – 2025; Hội thi “Trở 

thành hướng dẫn viên du lịch 
trẻ triển vọng” Quận 11;…. 
Với những đổi mới trong công 
tác quản lý chuyên ngành, đã 
góp phần nâng cao chất lượng 
công việc tại Phòng Văn hóa 
và Thông tin Quận 11, từng 
bước đưa hoạt động của ngành 
Văn hóa – Thông tin ngày càng 
nâng chất và hoạt động hiệu 
quả hơn. Kết quả 2 năm liền 
(2020-2021) đơn vị đạt danh 
hiệu Tập thể lao động xuất sắc 
do UBND Thành phố trao 
tặng; năm 2022 tiếp tục được 
đề xuất danh hiệu tập thể lao 
động xuất sắc. 

SQ

PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẬN 11 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG RA MẮT

SẢN PHẨM DU LỊCH “QUẬN 11 - CÓ MỘT CHỢ LỚN RẤT KHÁC”

Vận động viên KHỔNG MỸ PHƯỢNG
Bộ môn Cử tạ

ận động viên Khổng Mỹ VPhương sanh năm 1999, 
thường trú tại Phường 2 Quận 
11. Xuất thân từ gia đình 
không có truyền thống thể 
thao, đường đến với cử tạ của 
Mỹ Phượng khá đặc biệt. Từ 
khi còn là học sinh tiểu học, em 
đã có năng khiếu về thể thao 
thể hiện qua việc cô có thể chơi 
được nhiều môn thể thao và 
đều đạt thành tích cao ở các 
giải cấp trường, cấp quận. 
Năm 2011, khi đang học tại 
trường THCS Lê Anh Xuân 
Quận 11, Khổng Mỹ Phượng 
được tổ giáo viên Thể dục nhà 
trường và huấn luyện viên của 
Trung tâm TDTT quận 11 phát 
hiện, hướng dẫn em tham gia 

tập luyện môn Cử tạ. Sau 3 
tháng tập luyện, Mỹ Phượng 
được giới thiệu tham dự kỳ 
tuyển sinh môn Cử tạ do Sở 
Văn hóa và Thể thao thành phố 
tổ chức. Với thể trạng và năng 
khiếu bẩm sinh, Mỹ Phượng 
đã được tuyển chọn vào đội dự 
tuyển Cử tạ thành phố, bắt đầu 
tham gia tập luyện môn Cử tạ 
theo hướng chuyên nghiệp. 
Môn Cử tạ là môn thể thao khó 
tập luyện vì thể hình phát triển 
không đẹp nên thời gian đầu, 
Mỹ Phượng không được sự 
ủng hộ của gia đình đồng thời 
mỗi ngày em phải làm bạn với 
những khối tạ bằng sắt. Trong 
các buổi tập, bản thân Mỹ 
Phượng phải thực hiện đầy đủ 

các giáo án tập luyện do Ban 
huấn luyện thành phố đề ra, 
phải nâng những khối tạ nặng 
gần cả trăm ký khiến em đau 
nhức hết cả người. Tuy nhiên 
bản thân em vẫn kiên trì tập 
luyện cộng thêm sự động viên 
hướng dẫn tận tình của các 
thầy trong Ban huấn luyện, 
đến giữa năm 2009 lần đầu tiên 
tham gia giải Cử tạ Thanh 
Thiếu niên thành phố em đã 
xuất sắc dành huy chương 
vàng. Với thành tích này em đã 
chính thức được tuyển chọn 
vào đội năng khiếu Cử tạ thành 
phố tập luyện tại nhà tập luyện 
Phú Thọ. Gắn bó với bộ môn 
Cử tạ gần 10 năm, Mỹ Phượng 
đã có bề dày thành tích, đoạt 
nhiều giải thưởng cao trong và 
ngoài nước. Với những lần đạt 
thành tích cao ở các giải vô 
địch cử tạ trong nước và quốc 
tế đã tạo động lực giúp em 
nghiêm túc hơn với bộ môn, cố 
gắng vì mục tiêu giành thành 
tích cao nhất trong từng giải. 
Ngoài các thành tích cao ở các 
giải Cử tạ trong nước, em còn 

đạt nhiều thành tích nổi bật cấp 
quốc tế, trong đó năm 2022: 
trong Đại hội Thể thao Đông 
Nam Á (SEA Games) lần thứ 
31, em đã giành 1 Huy chương 
bạc. Thành đoàn TP.HCM đã 
tổ chức lễ tuyên dương Công 
dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 
2020,  trong đó  VĐV cử tạ 
Khổng Mỹ Phượng xuất sắc 
nằm trong danh sách này 12 cá 
nhân tiêu biểu được Hội đồng 
bình chọn. Mỹ Phượng hiện là 
sinh viên Chuyên ngành Huấn 
luyện thể thao, Trường Đại học 
Thể dục thể thao TP.HCM và 
là thành viên đội tuyển Cử tạ 
thành phố, quốc gia. Nói về 
danh hiệu “Công dân trẻ tiêu 
biểu TPHCM 2020”, Mỹ 
Phượng rất cảm động: “Em bất 
ngờ lắm khi biết mình nhận 
được danh hiệu này. Đây là 
vinh dự của em và cũng là 
nguồn động viên rất lớn cho 
em tiếp tục cố gắng trên con 
đường tập luyện, thi đấu của 
mình, vì sự nghiệp thể thao của 
nước nhà.

PTMH

KỲ TÍCH LÀ SỰ KIÊN TRÌ VÀ NỖ LỰC HẾT MÌNH

Kiều Bảo

Bà Phan Thị Thắng, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố
tại lễ ra mắt Sản phẩm du lịch Quận 11
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Thầy HỒ XUÂN HÙNG

hầy Xuân Hùng tốt nghiệp TCao đẳng Sư phạm môn 
Giáo dục thể chất tại trường 
Cao đẳng Sư Phạm-TDTT 
Trung ương 2 năm 1993 và 
cũng là sinh viên thực tập xuất 
sắc nhất, được báo cáo điển 
hình trong lễ tốt nghiệp  ra 
trường. Trước khi về công tác 
tại trường tiểu học Phú Thọ 
vào năm 1994, thầy Hùng đã 
có thời gian giảng dạy tại 
trường tiểu học Lê Đại Hành 
và làm cộng tác viên cho 
Phòng TDTT Quận 11. Là giáo 
viên phụ trách môn Giáo dục 
thể chất thế nhưng thầy Hùng 
lại chọn môn đá cầu là môn 
giảng dạy chính để hướng dẫn 
và tập luyện cho học sinh của 
trường tiểu học Phú Thọ nhiều 
năm học qua. Giải thích về sự 
việc này, thầy Hùng cho biết: 
Bộ môn đá cầu còn có tên gọi 
khác là cầu lưới, môn đá cầu đã 
được Bộ GĐ-ĐT đưa vào 
chương trình học từ cấp tiểu 
học đến cấp trung học phổ 
thông. Điều thuận lợi phần 
đông học sinh của trường đều 
chăm ngoan, chuyên cần, yêu 
thích môn học thể dục đặc biệt 

là môn thể thao tự chọn: Đá 
cầu nhằm rèn luyện cho học 
sinh sự nhanh nhẹn, khéo léo, 
dẻo dai, khả năng tư duy sáng 
tạo, tâm lý vững vàng, tự tin 
quyết đoán. Vì thế tôi đã có 
sáng kiến đề nghị Ban Giám 
hiệu nhà trường cho thành lập 
Câu lạc bộ Đá cầu học sinh để 
tạo sân chơi vừa sinh hoạt vừa 
tập luyện. Với sự tận tâm, tận 
lực và lòng yêu nghề, yêu 
thương học sinh, thầy Hùng đã 
có nhiều phương pháp giảng 
dạy linh hoạt trong huấn luyện 
và tập luyện, tạo hứng thú, 
khơi gợi niềm đam mê cho học 
sinh… Kết quả, nhiều năm liền 
đội tuyển đá cầu học sinh 
trường tiểu học Phú Thọ đều 
đoạt chức vô địch môn Đá cầu 
tại các kỳ Hội Khỏe Phù Đổng 
từ cấp Quận, cấp Thành phố và 
cấp Quốc gia cùng 19 huy 
chương vàng, 4 huy chương 
bạc, 10 huy chương đồng về 
thành tích cá nhân học sinh đạt 
cấp Thành phố. Tại giải đá cầu 
năng khiếu vô địch trẻ Thành 
phố Hồ Chí Minh năm 2022” 
học sinh trường tiểu học Phú 
Thọ đoạt giải Nhất toàn đoàn, 

giải Nhất và giải Ba cá nhân hệ 
đội tuyển nam và nữ. Ngoài 
công tác chuyên môn, thầy 
Hùng còn tham gia hỗ trợ công 
tác tiêm chủng ngừa Covid-19 
cũng như thực hiện xuất sắc 
công tác vận động quần chúng 
hỗ trợ nhân viên của trường bị 
bệnh cấp tính với tổng số tiền 
thầy Hùng vận động được là 
101.200.000 đồng. 28 năm gắn 
bó với trường, thầy Hùng đã 
đón nhận nhiều sự giúp đỡ và 
tình cảm ưu ái từ Cấp ủy địa 
phương, Ban Giám hiệu, tập 
thể Sư phạm nhà trường, thầy 
cô tín nhiệm, phụ huynh an 
tâm, tin tưởng và các học sinh 
yêu mến, quý trọng. Lần đầu 
tiên được trao tặng giải thưởng 
cao quý Võ Trường Toản (Lần 
25-2022), thầy Hồ Xuân Hùng 
thật sự xúc động và chia sẻ 

niềm vui hạnh phúc với mọi 
người: “Đây là giải thưởng Võ 
Trường Toản cấp Thành phố 
đầu tiên mà trường tiểu học 
Phú Thọ vinh dự được đón 
nhận và cũng là món quà ý 
nghĩa nhất đối với gia đình và 
vợ chồng tôi đều là giáo viên. 
Trước đó, nhờ sự động viên, 
giúp đỡ tận tình của các cấp 
lãnh đạo địa phương, Ban 
Giám hiệu nhà trường, thầy cô, 
phụ huynh học sinh, gia đình, 
bạn bè và người thân chính là 
nguồn động lực lớn nhất như 
tạo thêm cho tôi sức khỏe và 
nghị lực vượt qua từng cơn 
bệnh nguy cấp để được tiếp tục 
cống hiến, tập luyện học sinh 
môn đá cầu mà tôi đã từng hâm 
mộ, yêu thích và đam mê cháy 
bỏng!…”.

NỖ LỰC VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH

Bệnh viện Quận 11

ăm 2022, Bệnh viện NQuận tiếp tục duy trì và 
phục hồi hoạt động khám, 
chữa bệnh sau thời gian ứng 
phó và từng bước kiểm soát 
dịch Covid-19. Bên cạnh đó, 
bệnh viện tiếp tục phát triển 
chuyên môn, thành lập các đơn 
vị và triển khai thành công các 
dịch vụ kỹ thuật mới, trong đó 
thành lập đơn vị Phẫu thuật tạo 
hình thẩm mỹ trực thuộc Khoa 
Ngoại tổng quát đưa vào hoạt 

động. Phê duyệt triển khai 
chính thức và thí điểm kỹ thuật 
mới, kỹ thuật tạo hình thẩm mỹ 
với 88 kỹ thuật, trong đó Bộ Y 
tế phê duyệt thí điểm kỹ thuật 
mới lần đầu thực hiện tại Việt 
Nam; triển khai kỹ thuật FNA; 
triển khai Phòng khám hậu 
Covid-19 trực thuộc Khoa 
Truyền nhiễm và Phòng khám 
chuyên khoa. Phối hợp với Sở 
Y tế, Trung tâm Y tế và các cơ 
quan chuyên môn triển khai 

Đề án quản lý Hen – Bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính tuyến tại 
Trạm Y tế Phường 15; tổ chức 
thành công Hội nghị khoa học 
kỹ thuật lần thứ 4. Trong công 
tác cải cách hành chính trong 
lĩnh vực y tế, nâng cao chất 
lượng dịch vụ hướng tới sự hài 
lòng của người bệnh, người 
nhà bệnh nhân, đơn vị tiếp tục 
duy trì và vận hành hiệu quả hệ 
thống quản lý chất lượng iso 
9001-2015; xây dựng và thực 
hiện Chỉ số hiệu quả quản trị 
và hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI) của Bệnh viện Quận 11 
năm 2022; tỷ lệ hài lòng của 
người bệnh nội trú với dịch vụ 
khám chữa bệnh đạt 99%; tỷ lệ 
hài lòng của người bệnh ngoại 
trú với dịch vụ khám chữa 
bệnh đạt 98%. Bệnh viện Quận 
cũng tích cực đi đầu trong xây 
dựng các phần mềm tiện ích 
như: website “Bảng tin nội 
trú”; Phần mềm quản lý danh 
mục kỹ thuật tại Bệnh viện; 

Phần mềm quản lý bán Thẻ 
BHYT tại Bệnh viện và 16 
phường; Phần mềm 5S; Phần 
mềm báo cáo sự cố y khoa; 
Ứng dụng cổng thông tin tra 
cứu Covid-19; Thực hiện bệnh 
án điện tử tại các khoa lâm 
sàng… Công tác quản lý chất 
lượng bệnh viện năm 2022 đạt 
4,18 số tiêu chí mức 5 tăng hơn 
so với năm 2021 và vượt chỉ 
tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu 
năm. Có thể thấy, năm 2022, 
với những hoạt động nổi nét, 
Bệnh viện Quận 11 tiếp tục là 
chỗ dựa đáng tin cậy để chăm 
sóc sức khỏe toàn diện cho 
nhân dân trên địa bàn quận 11 
và các khu vực lân cận. Mọi 
hoạt động của bệnh viện nhằm 
chăm lo sức khỏe cho người 
dân, bệnh viện không ngừng 
nâng cao năng lực chuyên 
môn, đẩy mạnh các hoạt động 
vì mục đích chăm lo cho sức 
khỏe cộng đồng.

TẤT CẢ VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Huy Thuần

Giáo viên Trường Tiểu học Phú Thọ

Thầy HỒ XUÂN HÙNG-giáo viên trường tiểu học Phú Thọ Quận 11 
- Ảnh: Hoàng Hùng

Đức Phạm
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Thầy Lưu Hoàng Phúc

Tôi đến với nghề Phụ trách “Đội một cách tình cờ và như 
là một thử thách mới cho bản 
thân. Năm 2013, khi tốt nghiệp 
Đại học Sư phạm, tôi được 
nhận về trường Tiểu học Lạc 
Long Quân, khi ấy, trường có 
đến 4 giáo viên thể dục nhưng 
lại khuyết vị trí giáo viên Tổng 
phụ trách. Do thấy tôi còn tuổi 
đoàn và nhanh nhạy nắm bắt 
công tác, nhà trường đã sắp 
xếp tôi vào vị trí này. Do không 
phải chuyên môn tổng phụ 
trách, tôi trăn trở phải làm sao 
để thu hút được các em đến với 
hoạt động Đội. Thế là tôi quyết 
định tham gia các khoá đào 
tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kĩ 
năng Đội để phục vụ cho công 
việc của mình. Ngoài ra, khi có 
cơ hội được làm việc với các 
thầy cô khác, tôi tranh thủ học 
tập, hỏi han những điều mà 
mình chưa rõ để có thêm kinh 
nghiệm cho bản thân. Bản thân 
tôi cũng phải sửa đổi dần sao 
cho phù hợp, gần gũi với các 
em hơn. Nhiều lúc suy nghĩ lại, 
công việc này thật sự quá cực, 
nhưng bản thân tôi là một 
người khá chu toàn nên không 
cho phép mình bỏ cuộc. Tập 
luyện, thi thố cùng các em, tôi 
càng yêu công việc hơn. Chính 
nụ cười, sự trưởng thành của 

các em là nguồn động lực rất 
lớn để tôi càng phải cố gắng 
nhiều hơn nữa. Nhiều lúc 
muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến 
các em học sinh là tôi lại muốn 
làm nhiều hơn thế nữa vì chính 
các hoạt động, sân chơi sẽ giúp 
các em nên người và có nhiều 
kĩ năng tốt cho bản thân. Tôi 
không là người giỏi nhất 
nhưng tôi là người chịu khó 
lắng nghe, học hỏi. Trải qua 
các hội thi dành cho Phụ trách 
Đội, tôi may mắn đạt được một 
số thành tích cho bản thân. Đến 
năm 2022, khi chờ đợi kết quả 
xét giải thưởng “Cánh én 
hồng”, tôi hồi hộp chờ đợi và 
đến khi được Thành Đoàn 
thông báo đạt được giải 
thưởng này, tôi vui mừng và sẽ 
cố gắng với sự kì vọng của các 
em học sinh dành cho mình”, 
đó là những bộc bạch rất chân 
tình của Tổng phụ trách đội 
Trường Tiểu học Lạc Long 
Quân Lưu Hoàng Phúc.
Với những nỗ lực trên, thầy 
Lưu Hoàng Phúc đã xuất sắc 
đạt được nhiều thành tích, 
khen thưởng trong công tác 
Đội cũng như trong chuyên 
môn giảng dạy: Thủ khoa Trại 
huấn luyện Kim Đồng cấp 1, 
cấp 2 toàn quốc; Huấn luyện 
viên cấp Quốc gia bộ môn 

Nghi thức Đội; Kỷ lục môn 
Nghi thức Đội trong liên hoan 
Phụ trách Đội giỏi toàn quốc; 
Huy hiệu “ Vì đàn em” năm 
2021; Thủ khoa Huấn luyện 
viên công tác Đội bậc 1 Thành 
phố; Giải Ba “Olympic cánh 
én” năm 2022; Nhà giáo trẻ 
tiêu biểu cấp Thành phố năm 
2018, 2022; Gương thanh niên 
tiên tiến làm theo lời Bác cấp 
Thành phố năm 2018… Có thể 
nói, trong quá trình công tác tại 

Trường Tiểu học Lạc Long 
Quân, thầy Lưu Hoàng Phúc 
đã xây dựng nhiều sáng kiến, 
mô hình, giải pháp cho công 
tác Đội và phong trào thiếu nhi 
tại đơn vị góp phần tạo sự thu 
hút trong Đội viên, học sinh và 
giáo viên tại trường trong 
nhiều hoạt động phong trào, 
mang về những thành tích 
đáng tự hào cho nhà trường. 

Giải thưởng CÁNH ÉN HỒNG năm 2022

Mỹ Hạnh

Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Bí thư Chi đoàn

Trường Tiểu học Lạc Long Quân Quận 11
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Trong không khí những ngày đầu Xuân 
Quý Mão 2023, Công an Quận 11 đã 

tổ chức Lễ tổng kết tình hình và kết quả 
công tác năm 2022 và triển khai coong tác 
năm 2023. Nhìn chung, trong năm 2022, 
Công an quận đã chủ động tham mưu kiến 
nghị, đề xuất Quận ủy, Ủy ban nhân dân 
quận chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và 
cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp 
triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an 
ninh chính trị, bảo vệ bí mật nhà nước, 
quán triệt có hiệu quả tinh thần “an ninh 
chủ động”, linh hoạt trong nắm tình hình 
và đấu tranh với các loại tội phạm góp 
phần thực hiện nhiệm vụ kép về phòng 
chống dịch bệnh, phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội. 
Một trong những dấu ấn nổi nét của lực 
lượng Công an Quận 11 là công tác phối 
hợp với Quân sự quận để thực hiện chỉ đạo 
của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố 
về việc tổ chức diễn tập xử lý tình huống 
về an ninh trật tự kết hợp diễn tập Khu vực 
phòng thủ, phòng thủ dân sự trên địa bàn 
Thành phố năm 2022 (Ký hiệu DT-22), 
Quận ủy và Ủy ban nhân dân Quận 11 đã 
ban hành các văn bản như Thông tri số 05 
ngày 31 tháng 08 năm 2022 của Quận ủy 
và Kế hoạch số 85 ngày 05 tháng 9 năm 
2022 của Ủy ban nhân dân Quận “về tổ 
chức diễn tập xử lý tình huống về an ninh 
trật tự kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ 
trên địa bàn Quận 11 năm 2022” để lãnh 
đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác 
diễn tập. Trong tháng 9 vừa qua, các đơn vị 
được chọn diễn tập đã phối hợp tốt với các 
cơ quan chuyên môn trong công tác chuẩn 
bị và tổ chức diễn tập, kết quả công tác 
diễn tập tại các phường 2,8,9,12 đến nay 
đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, 
trong đó có 2 phường có thực binh diễn tập 
là Phường 2 và Phường 8. Công tác tổ 
chức diễn tập được chuẩn bị chu đáo, nội 
dung thiết thực, phù hợp với yêu cầu 
nhiệm vụ và tình hình thực tế. Trên cơ sở 
các tình huống đặt ra, Ban Chỉ huy thống 
nhất quận và Ban Chỉ huy thống nhất 16 
phường rà soát, bổ sung, điều chỉnh 
phương án xử lý các tình huống an ninh 

trật tự thực tiễn phù hợp thuộc địa bàn 
quản lý; việc xử lý các tình huống theo 
đúng phương châm “04 tại chỗ, 03 sẵn 
sàng”; tổ chức huấn luyện và thực hành 
các phương án trên để sẵn sàng triển khai 
có hiệu quả”. Đồng chí Trương Quốc Lâm, 
Bí thư Quận ủy biểu dương và đánh giá 
cao những thành tích đạt được trong công 
tác diễn tập năm 2022. 
Năm 2023 là năm đòi hỏi sự tăng tốc của 
cả hệ thống chính trị từ quận đến phường 
để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ 
tiêu mà nhiệm kỳ 2020-2025 của toàn 
Đảng bộ quận đã đề ra. Do vậy, bên cạnh 
các kết quả đạt được chúng ta phải tiếp tục 
chủ động xây dựng phương hướng hoạt 
động cho năm 2023. Đồng chí Trương 
Quốc Lâm nhấn mạnh, “cần tích cực đổi 
mới sáng tạo nội dung diễn tập hàng năm 
và tăng cường công tác dự báo tốt các tình 
huống có thể xảy ra trong thời gian tới. 
Phải xác định rõ công tác diễn tập là nhiệm 
vụ hết sức quan trọng và thường xuyên của 
cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh 
tổng hợp, tinh thần đoàn kết của cả hệ 
thống chính trị trong công tác diễn tập; 
phối hợp chặt chẽ các lực lượng tham gia 
diễn tập đúng, đủ thành phần theo quy 
định; tổ chức chỉ đạo, chỉ huy, điều hành 
thống nhất, chặt chẽ, đúng theo kế hoạch 
đề ra. Song song đó, các cơ quan, đơn vị 
tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục 
chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa 
bàn về quan điểm, đường lối, chủ trương 
chính sách của Đảng và Nhà nước, về 
nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nhận thức 
đúng trách nhiệm, xây dựng nền Quốc 
phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, 
tham gia giữ vững ổn định chính trị trên 
địa bàn; chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả 
các tình huống phức tạp phát sinh về an 
ninh, trật tự, nâng cao trình độ lãnh đạo, 
chỉ huy và sẵn sàng chiến đấu của lực 
lượng vũ trang quận”.
Về công tác triển khai thực hiện Đề án 06, 
Đại tá Phạm Xuân Thao nhận định: “Công 
tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa 
bàn quận đã huy động được sức mạnh của 

cả hệ thống chính trị cùng tham gia, từng 
thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Công tác thực 
hiện Đề án 06 từ quận đến phường đã có sự 
thay đổi mạnh mẽ từ nhận thức cho đến 
hành động, thể hiện ở tất cả các mặt công 
tác. Từ quận đến phường đều có thành lập 
Ban chỉ đạo, Tổ công tác và xây dựng Quy 
chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho từng thành viên. Ban chỉ đạo thực hiện 
Đề án 06 quận cũng đã chủ động thành lập 
4 đoàn kiểm tra thực hiện Đề án 06 trên địa 
bàn 16 phường, do các đồng chí Phó 
Trưởng Ban thực hiện Đề án 06 quận làm 
Trưởng đoàn, đã kịp thời hướng dẫn, tháo 
gỡ những khó khăn vướng mắc và chỉ rõ 
những mặt chưa làm được để khắc phục 
trong thời gian tới. Tính đến nay, đã tiến 
hành cập nhật lên hệ thống các trường hợp 
không thể thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp 
đạt 91,7%.”
Đồng chí Nguyễn Trần Bình, Quyền Chủ 
tịch UBND Quận 11 đánh giá cao một số 
giải pháp mà quận và 16 phường đã nỗ lực 
triển khai thực hiện trong thời gian qua để 
kịp thời khắc phục những khó khăn, 
vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề 
án 06 trên địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn 
Trần Bình, Quyền Chủ tịch UBND Quận 
11 cho biết sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo 
điều hành trong thời gian tới nhằm đẩy 
mạnh công tác triển khai thực hiện 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 trên địa bàn Quận 11.
Đại tá Phạm Xuân Thao, Trưởng Công an 
Quận 11 cho biết, “Để đảm bảo trật tự và 
an toàn xã hội trong năm 2023, Đại tá 
Phạm Xuân Thao đề nghị, Công an quận 
tiếp tục phát huy những kết quả đạt được 
trong công tác đấu tranh phòng chống tội 
phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp 
phòng ngừa nghiệp vụ để đấu tranh với các 
loại tội phạm, kiềm chế và kéo giảm tội 
phạm đến mức thấp nhất. Nâng cao tỷ lệ 
điều tra phá án; phát động các đợt cao 
điểm tấn công, trấn áp tội phạm và trật tự 
xã hội nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 
nhân dân”.
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Từng bước xây dựng lực lượng vũ trang Quận 11 
“Mẫu mực, tiêu biểu”

Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình 
hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn 

những nguy cơ phức tạp, đặc biệt là các 
biến thể mới vẫn xuất hiện và hoành hành 
tại một số quốc gia trên thế giới. Song song 
đó, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống 
phá trên nhiều mặt, tình hình “tự diễn biến, 
tự chuyển hóa”… Nhìn chung, trong năm 
2022, lực lượng vũ trang Quận 11 đã tích 
cực nỗ lực, phối hợp tốt với các cơ quan, 
đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn 
sàng chiến đấu, chủ động phối, kết hợp với 
các lực lượng để đảm bảo giữ vững an ninh 
chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn. 
Tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 78 năm 
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
Nam (22/12/1944 – 22/12/2022) và 33 
năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 
(22/12/1989 – 22/12/2022), Phó Chủ tịch 
UBND Quận Trẩn Thúc Chương biểu 
dương nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang Quận 11 đã đoàn kết, khắc 
phục khó khăn phấn đấu đạt nhiều thành 
tích tốt, nhiều tập thể cá nhân được tuyên 
dương là tấm gương tiêu biểu trong giữ gìn 
và bảo vệ an ninh trật tự cho quận nhà, góp 
phần vào sự gìn giữ bình yên cho Nhân 
dân địa phương.
Trong những đóng góp chung đó, có 
những đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ 
huy, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam 
gắn liền với bao chiến công oanh liệt và 
chiến thắng vinh quang của Quân đội 
Nhân dân Việt Nam trên chiến trường. Khi 
trở về với cuộc sống đời thường, các đồng 
chí luôn quan tâm theo dõi, giúp đỡ góp ý 
cho thế hệ đi sau thực hiện tốt các chức 
năng, nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc, Quân 
đội và Nhân dân giao phó. Các đồng chí 
luôn có những đóng góp vào sự phát triển 

của quận nhà, nhất là tuyên truyền vận 
động quần chúng nhân dân, gia đình, 
người thân chấp hành và thực hiện nghiêm 
đường lối, chủ trương chính sách của 
Đảng, pháp luật Nhà nước, chăm lo bồi 
dưỡng đạo đức cách mạng, giáo dục 
truyền thống cho thế hệ trẻ; xây dựng gia 
đình văn hóa ở khu dân cư, xây dựng, củng 
cố nền Quốc phòng toàn dân, thế trận an 
ninh nhân dân vững mạnh.
“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 
11 luôn tin tưởng sâu sắc vào các đồng chí, 
những người được tôi luyện, trưởng thành 
từ trong chiến tranh, trong xây dựng quân 
đội, là những người có ý chí niềm tin và 
quyết tâm mãnh liệt vươn lên khắc phục 
khó khăn của cuộc sống. Lãnh đạo Quận 
mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng 
góp tài năng và trí tuệ, công sức của mình 
cho sự nghiệp đổi mới của đất nước, góp 
phần cùng Đảng bộ và nhân dân ra sức xây 
dựng Quận 11 ngày càng phát triển bền 
vững, hiện đại, nghĩa tình”, ông Trần Thúc 
Chương nhấn mạnh.
Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa đặt 
trong điều kiện cách mạng mới, tình hình 
thế giới, khu vực và trong nước, bên cạnh 
những thuận lợi cơ bản, cũng còn nhiều 
diễn biến phức tạp. Do vậy chúng ta phải 
tranh thủ thời cơ thuận lợi, phát huy những 
thành tựu đã đạt được, vượt qua khó khăn 
thách thức, khắc phục những tồn tại, hạn 
chế trên các lĩnh vực quyết tâm đoàn kết 
một lòng thực hiện thắng lợi những nhiệm 
vụ chính trị trong tình hình mới của địa 
phương. 
Với bản chất tốt đẹp của những người lính 
bộ đội Cụ Hồ, lực lượng vũ trang quận sẽ 
tiếp tục nêu cao quyết tâm, từng bước xây 
dựng lực lượng vũ trang Quận 11 “Mẫu 

mực, tiêu biểu”, tiếp tục là chỗ dựa đáng 
tin cậy của Nhân dân địa phương. Do vậy, 
trong năm 2023 và những năm tiếp theo, 
Trung tá Nguyễn Quang Sáng, Chỉ huy 
trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận 11 cho 
biết sẽ tiếp tục lãnh chỉ đạo lực lượng vũ 
trang Quận 11 tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Thành 
phố, Quận ủy – UBND Quận tiếp tục phấn 
đấu hoàn thành thắng lợi, đạt và vượt các 
chỉ tiêu đề ra. Nêu cao tinh thần cảnh giác, 
sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc, dự 
báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu 
cho các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh 
đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng 
thời phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt 
trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, 
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế 
trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực 
phòng thủ ngày càng vững chắc. Thường 
xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an và 
các lực lượng khác chủ động đấu tranh làm 
thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá 
của các thế lực thù địch, góp phần giữ 
vững an ninh chính trị trên địa bàn. Đặc 
biệt là chú trọng xây dựng lực lượng vũ 
trang quận nhà vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức, đạo đức; tích cực đổi mới, 
nâng cao chất lượng các mặt công tác hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được giao; đẩy 
mạnh các phong trào hoạt động truyền 
thống cách mạng, nâng cao chất lượng hội 
thi, hội thao; từng bước xây dựng lực 
lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện 
“Mẫu mực, tiêu biểu”.
Tại buổi họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày 
thành lập QĐNDVN  (22/12/1944 - 
22/12/2022) và 33 năm ngày Hội quốc 
p h ò n g  t o à n  d â n   ( 2 2 / 1 2 / 1 9 8 9  - 
22/12/2022) năm nay, có 4 đồng chí thuộc 
Quận 11 vinh dự được nhận Huân chương 
Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba của Chủ tịch 
nước trao tặng, gồm có: Đại tá Ngô Văn 
Lếch, nguyên Hiệu trưởng Trường Quân 
sự Thành phố, nguyên Chỉ huy trưởng Ban 
CHQS quận; Đại tá Huỳnh Văn Nhanh, 
nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận; 
Đại tá Nguyễn Thành Hảo, nguyên Chính 
trị viên Ban CHQS quận; Đại tá Nguyễn 
Trọng Tuệ, nguyên Phó Chỉ huy trưởng 
Động viên Ban CHQS quận vì có thành 
tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ 
chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội 
nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần 
vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc.

Đức Phạm

Ông Trần Thúc Chương, Phó Chủ tịch UBND Quận 
trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho các cá nhân tiêu biểu
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lợi,

Lê Thanh Sơn

Bảy 

tám

tuổi,

nước

mạnh

giàu

đổi

mới.

Lê Thanh Sơn

Nghị quyết Đảng mở đường đi tới tương lai
Lê Thanh Sơn

Tư tưởng Bác mãi sáng ngời non nước Việt

Lê Thanh Sơn

Chín

ba

xuân,

Đảng

vững

tay

chèo

lái

đưa

non

sông

vinh

quang

thắng

lợi

Bảy

tám

tuổi,

dân

anh

hùng

bền

chí

cho

giang

sơn

vững

mạnh

thăng

hoa

Lê Thanh Sơn

Cán bộ sáng suốt thanh liêm, mẫu mực, đời đời gấm vóc giang sơn tươi sáng

Nhân dân năng nổ cần mẫn, tiết kiệm, mãi mãi tô thắm non sông giàu mạnh

Nhâm Dần đã qua giành nhiều thắng lợi,

Quý Mão đang đến quyết chí thành công.

Quận 11 mừng đón chào xuân
Bước sang năm mới tri ân rạng ngời

Tự hào Mười Một ta ơi !
Kinh tế tăng trưởng đổi đời đi lên

Phong trào sâu rộng vững bền
Toàn quận một khối xây nền tương lai

Ban ngành đoàn thể đua tài
Công ty, xí nghiệp rộng dài lòng dân
Hân hoan mừng Đảng, mừng xuân
Kỳ vọng năm mới vạn lần vươn xa

Mình về Mười Một với ta 
Chợ Bình Thới đẹp bao la thương trường

Phục vụ du khách thập phương
Ngược xuôi trên mọi tuyến đường cờ hoa

Mái trường vọng tiếng hát ca
Toàn quận đổi mới thật là nên thơ

Thực mà cứ ngỡ như mơ
Theo đường Bác chọn từng giờ đổi thay

Trên dưới đoàn kết chung tay
Tình dân, ý Đảng từng ngày nở hoa

Mười Một yêu quý của ta
Quê hương anh dũng ông cha bao đời

Xây dựng thành phố đẹp tươi
Góp phần tô điểm đất trời Việt Nam…
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Gọi Gió Xuân Về
Líu lo bầy chim nhỏ

Dệt mộng thắm cho đời
Lao xao cành lá gọi

Gió xuân về muôn nơi.

Dưới nắng hồng ban mai
Long lanh màu mắt biếc

Óng ả tóc hoa cài
Nồng nàn hương cỏ dại.

Đồng xanh cây trĩu trái
Phố nhộn bước chân người

Vươn tầm cao đổi mới
Bốn mùa xuân đấy thôi.

Xuân lan tỏa đất trời
Ly rượu chúc mềm môi

Căng tràn nguồn nhựa sống
Xuân đẹp lắm…! Xuân ơi.

Thục Đoan

Thư Xuân
Năm nay không về được với gia đình

Để đón tết như lời con đã hứa

Ba mẹ yên tâm đừng chờ đợi nữa

Rồi ra Giêng con về lại thăm nhà.

Con bay giờ đang trú đóng đảo xa

Cùng đồng đội giữ an vùng biên giới

Vững tay súng căng mắt nhìn theo dõi

Từng nguy cơ rình rập khắp xung quanh.

Trời vẫn cao và biển vẫn rất xanh

Vẫn bất tận suốt ngày đêm sóng vỗ

Vẫn hải đảo không ngừng cơn no gió

Và chúng con vẫn vững niềm tin.

Bảo vệ quê hương được sống yên bình

Vẫn có nơi đây đầy hương vị tết

Đủ cả đào, mai, bánh chưng, bánh tét…

Từ đất liền ưu ái gởi ra.

Ba mẹ vui xuân đón tết ở quê nhà

Xin cứ nghĩ như con đang có mặt

Không đựơc năm này thì còn năm khác

Khi mà con đã nhiệm vụ hoàn thành.

Bảo Long

Nhớ Tết Xưa
Diệu Thảo

Ai cũng biết, tết nhứt do từ chữ “tiết nhựt” mà ra. Tết Nguyên đán tức 
là Nguyên đán tiết nhựt – ngày tiết đầu tiên trong năm. Người Á 

Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng, quan niệm ngày đầu tiên 
trong một năm là ngày tối ư quan trọng cho nên đã hình thành nhiều 
phong tục, tập quán dành riêng cho lễ tết này. Bây giờ hầu hết những 
phong tục, tập quán ấy không còn tồn tại, nhưng cách đây mấy mươi năm 
vẫn là điều mà gần như nhà nhà đều tôn trọng, giữ gìn.
Có thể nói, chuẩn bị cho cái tết đã bắt đầu từ tháng 6 âm lịch, khi một số 
người gieo trồng, chăm sóc các loại hoa có mức độ tăng trưởng dài ngày. 
Gần nhất, sinh động nhất luôn là vào thời điểm cuối tháng chạp. Chợ búa 
buôn bán đông vui tấp nập. nhà cửa trang hoàng tươm tất. Đường sá dọn 
dẹp khang trang. Đình chùa miếu mạo sơn phết vẽ vời lại mời. Có nơi còn 
dựng nêu, dán câu đối để lưu trữ nề nếp cổ xưa dù nhiều lúc người dựng 
nêu chưa chắc biết rõ được ý nghĩa, người dán câu đối chưa chắc hiểu 
được câu chữ.
Dường như chỉ có ở thôn quê mới thấy hết được sự nhộn nhịp đến thế nào. 
Suốt cả năm đầu tất mặt tối lo tìm cái ăn cái mặc, giàu nghèo gi ngày tết 
cũng là dịp nghỉ ngơi, nhớ tưởng tới ông bà tổ tiên. Sắm sửa để đón mừng 
ngày tết không thể nào qua loa. Đơn giản được. Thiếu đủ gì cũng phải có 
nồi bánh tét, soong hầm, trái cây, bánh mứt, trà rượu,.. vừa để cúng kiếng, 
vừa để đãi khách viếng thăm đầu năm.
Sự rộn rịp thường ở những ngày giáp tết. Bắt đầu sang năm mới chỉ còn là 
thủ tục. Trẻ con, người lớn súng sính trong những bộ quần áo mới, mừng 
tuổi ông bà cha mẹ, cúng bái tổ tiên lễ đình lễ chùa rồi sau đó mới thăm 
viếng xóm giềng, thăm bằng quyến thuộc, chúc tụng nhau những điều tốt 
lành cho năm mới.
Ngày tết thường có nhiều điều kiêng kỵ. Những điều kiêng kỵ trở thành 
truyền thống không ai bảo ai vẫn đều nhất nhất tuân theo như là luật bất 
thành văn.
Ngay từ chiều ba mươi đã lo quét dọn cửa nhà, giặt giũ áo quần, mùng 
màn chiếu gối. Nước nôi phải chứa trong vại, trong lu đầy đủ. Rồi thì chổi 
được đem cất kỹ trong nhà, sợ e có kẻ lấy trộm, cả năm của cải sẽ bị dọn 
sạch. Miệng giếng được đậy kỹ, sợ e ôn hoàng rải dịch bệnh vào trong 
nước, uống vào sẽ nguy hại chết người. Chỉ đến khi nào tết nhà, tết giếng 
xong mới được “động chổi, động gàu”. Thường, phải đến hết ngày mùng 
3 tết mới có việc tết nhà, tết giếng vì còn để cho thần nhà, thần giếng có 
thời gian nghỉ ngơi. Nhà có rác rưởi bao nhiêu cũng cứ để vậy, hoặc là 
gom lại trong góc nhà. Quét ra ngoài vừa sợ “động đất” vừa sợ của tiền 
theo đường chổi mà ra ngoài hết. Muốn hái lá. Muốn bẻ cây gì cũng phải 
đợi sau khi làm lễ tết cây, tết vườn cái đã. Nhà có nuôi trâu bò, heo qué 
phải có tết chuồng… Thôi thì đủ thứ tết ! Nhưng quan trọng nhất vẫn phải 
là việc cúng giao thừa, đón mừng năm mới không thể nào thiếu được. Sau 
đó là việc xuất hành theo phương hướng, giờ giấc đã định cho mỗi năm để  
mong cầu được lợi, được phước, rồi muốn đi đâu sẽ đi. 
Ngày thường dù không ưa nhau, nhưng trong ba ngày tết nếu có gặp mặt 
nhau cũng cười với nhau để “dĩ hòa vi quý”. Trong nhà, cả với người 
ngoài, phải kiêng cữ, không được lớn tiếng kình cãi, tranh chấp để tránh 
việc lộn xộn, xui xẻo cả năm.
Ngày đầu năm có lệ đến chùa hái lộc, thường là hái trái sung, để cầu mong 
cho được sung túc. Nói đến hái lộc, tôi lại nhớ đến cô tôi. Năm nào cũng 
vậy, ngày tết cô về lễ ông bà. Lúc ăn trầu nói chuyện, thế nào cô cũng ăn 
một miếng, lại gói cất vào túi một miếng để đem về nhà gọi là lấy lộc. Có 
điều, cô lấy lộc từ nhà cha mẹ mình để đem về nhà chồng thì hơi khó coi. 
Mà cũng chẳng biết lộc có theo về với cô hay không. Đó là chuyện ngày 
trước. Bay giờ việc hái lộc đầu năm vẫn tồn tại, lại có phần rộng khắp, 
nhưng dường như không còn mang ý nghĩa thuần túy như xưa. Phần đông 
vào chùa hái lộc có tính cách chạy theo phong trào. Thấy người bẻ cành, 
bứt lá, hái hoa thì cũng thuận tay mà làm theo nên cành gì cũng bẻ, lá gì 
cũng lặt, hoa gì cũng hái. Sau mấy ngày đầu năm, cây lá bông hoa nhà 
chùa tan nát trơ trụi. Ở quê tôi, mấy ngày tết người ta còn chặt mía cây để 
nguyên cả đọt lá bày bán dọc theo đường phố, gọi là bán lộc. Vậy mà cũng 
có nhiều người đến mua. Lộc mà mua bán thì hết còn ý nghĩa.
Tôi xa quê đã nhiểu năm, nhưng không có tết nào là không về quê. Cái hơi 
tết ở quê hương quyến rũ, đậm đà không sao quên được. Mấy ngày tết ở 
quê gặp lại thân bằng quyến thuộc, bạn bè xưa, uống ly trà, ăn miếng mứt, 
nói chuyện mới, ôn chuyện cũ còn gì quý hơn ! Một số phong tục tập quán 
xa xưa của ngày tết cổ truyền đã không còn nữa nhưng ý vị ngày tết vẫn 
không thay đổi.
Vâng, phong tục tập quán đều có cái hay, cái dở. Cái hay nên phát huy, gìn 
giữ, cái dở nên cải tiến, sửa đổi như thế nào thì tết Nguyên đán muôn đời 
vẫn là ngồn gốc, là thuần túy Việt Nam.
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Mùa xuân và Người cao tuổi

hường người ta hay ví mùa xuân với Ttuổi trẻ. Tuy nhiên, đối với Người cao 
tuổi, mỗi mùa xuân đi qua đã đọng lại biết 
bao là kỷ niệm, kinh nghiệm, những nỗi 
thăng trầm, nhìn thấu mọi lẽ đời, tích lũy 
biết bao là chuyện đời, chuyện người, hiểu 
tận tường mọi ngóc ngách của đời người.  
Người cao tuổi chính là túi khôn, là vốn 
quý gia đình và xã hội ... Mùa xuân là mùa 
mà mọi người đều phải kính, phải ngưỡng 
mộ, biết ơn, chúc thọ người cao tuổi. 
Người Việt Nam có một truyền thống vô 
cùng quý. Đó là “Uống nước nhớ nguồn”. 
Mỗi mùa xuân về, trong nhà có người cao 
tuổi, người trẻ được bảo ban, người già 
được chăm sóc … thật là phúc đức ! 
Vai trò của người cao tuổi đối với gia đình, 
xã hội thật là vô cùng quan trọng. Người 
cao tuổi thể hiện vai trò trong mọi hoạt 
động, quan trọng nhất là giáo dục, truyền 
thụ kỹ năng, kinh nghiệm, truyền thống 
văn hóa, đạo đức cho con cháu; chia sẻ tâm 
tư, tình cảm với con cháu, gìn giữ nề nếp 
gia đình. Còn trong cộng đồng, vai trò của 
người cao tuổi thể hiện thông qua việc 
truyền thụ kỹ năng, kinh nghiệm, giá trị 
văn hóa truyền thống; đóng góp ý kiến, 
tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; 
tham gia hòa giải mâu thuẫn, xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc (như hội 
nghị Diên Hồng đời nhà Trần) … Dù ở vị 
thế nào, người cao tuổi luôn là chỗ dựa 
vững chắc, là động lực góp phần xây dựng 
hạnh phúc gia đình với hệ giá trị chuẩn 
mực, ổn định. Người cao tuổi được coi là 
những bậc trưởng lão, lớp người gìn giữ 
những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, 
được cả xã hội vị nể, kính trọng. Người cao 
tuổi cũng ý thức được vai trò của mình đối 
với gia đình và xã hội nên tích cực truyền 
đạt tri thức, vốn sống, cũng như những 

kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng 
gia đình hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết, 
vững mạnh, xã hội văn minh, phát triển ... 
Dân tộc Việt Nam có truyền thống luôn 
kính trọng lớp người cao tuổi. Câu nói 
“Kính lão đắc thọ” hay ca dao tục ngữ 
truyền lại “Yêu trẻ, trẻ đến nhà Kính già, 
già để tuổi cho”, “Đi hỏi già, về nhà hỏi 
trẻ” “Gừng càng già càng cay”,“Một mẹ 
già bằng ba con ở” …  đã phản ánh rất rõ 
truyền thống đó.  Đáp lại công ơn của 
người cao tuổi trong gia đình và xã hội, lớp 
người trẻ hôm nay và các thế hệ nối tiếp 
phải luôn thể hiện sự hiếu kính, biết ơn, tôn 
trọng người cao tuổi. Đối với Dân tộc Việt 
Nam, trong gia đình chữ “HIẾU” luôn là 
chuẩn mực đạo đức hàng đầu, là sợi dây 
liên kết các thành viên trong gia đình, được 
xem là giá trị đạo đức căn bản của người 
Việt Nam, thể hiện sâu sắc nhất mối quan 
hệ giữa các thành viên trong gia đình, đặc 
biệt là mối quan hệ giữa con cháu với ông 
bà, cha mẹ. Cha mẹ có công sinh thành, 
nuôi nấng, chăm sóc, dạy bảo con cái. 

Trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận của 
con cái thể hiện “trên kính dưới nhường”, 
đền đáp công lao sinh thành dưỡng dục của 
ông bà, cha mẹ ... 
Trong việc thể hiện sự hiếu kính của lớp 
người trẻ đối với người cao tuổi, mùa Xuân 
là mùa phù hợp nhất, đó là phong tục mừng 
tuổi ông bà, cha mẹ. Mừng tuổi là một tập 
tục lâu đời, với ý nghĩa chúc phúc, chúc thọ 
cả người nhận và mừng tuổi trao nhau sự 
vui vẻ cho một ngày đầu năm mới đầy may 
mắn và hạnh phúc cả năm. Lớp người trẻ 
mừng tuổi người cao tuổi mong muốn ông 
bà, cha mẹ của mình khỏe mạnh, sống lâu, 
viên mãn …
 Hiện nay, cùng với nhiều phong 
trào thi đua xây dựng cuộc sống mới văn 
minh, giàu đẹp, nghĩa tình, thành phố Hồ 
Chí Minh của chúng ta có phong trào xây 
dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, 
con trung hiếu, cháu thảo hiền” do hệ 
thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phát 
động, được các tầng lớp nhân dân đồng 
thuận và chung sức thực hiện ở từng khu 
dân cư, trong mỗi gia đình có bình xét, 
công nhận, tuyên dương những tấm gương 
tốt, tiêu biểu vào dịp tổ chức Ngày hội Đại 
đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đây là 
ngày hội nhiều ý nghĩa có sự gắn kết với 
các phong trào quần chúng của địa 
phương, làm cho gia đình và xã hội gắn bó, 
tác động, tương trơ ̣ lâñ  nhau tạo nên nét 
văn hóa mới đầy ắp nghĩa tình góp phần 
xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho môĩ  gia 
đình, sự phát triển chung của xã hội, bổ 
sung những giá trị mới về gia đình Việt 
Nam, về truyền thống “Kính lão đắc thọ”, 
phát huy vai trò người cao tuổi đồng thời 
giáo dục thế hệ trẻ luôn yêu kính, quý trọng 
lớp người cao tuổi phù hợp với chủ trương 
của Đảng về xây dựng con người Việt Nam 
theo truyền thống gia đình và sự phát triển 
của đất nước …Thật là “Mùa xuân đua nở 
muôn hoa/ Kính người cao tuổi nhà nhà 
ngát hương”.

CHƯƠNG ĐÀI

Hội thi nét vẽ xanh năm 2021
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Ðàm Vũ Tri

Nêu
cao
đạo
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giữ
gìn

thuần
phong,
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gia
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văn
hóa
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trọng
nhân
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xa
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xã
hội

phồn
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Trọng

đạo

lý,

quý

hiếu

trung,

mỹ 

tục

nước

Nam

ngời

bốn

bể

Đẹp

nhân

tình,

giàu

tín

nghĩa,

thuần

phong

dân

Việt

sáng

năm

châu.

Đón mừng Quý Mão
Giao thừa sắp đến, vài canh nữa

Chợt thấy Nàng xuân đến rất gần

Cơm ngon dọn sẵn chờ Quý Mão

Ngũ quả sẵn mâm tiễn anh Dần

Mai lan cúc trúc đua sắc thắm

Cả nhà tươi vui đẹp bội phần

Năm mới chúc nhau nhiều thắng lợi

Công thành danh toại chúc Tân Xuân

Quảng Nhật

Bánh chưng và bốã hơn 12 năm rồi con không ăn một Đmiếng bánh chưng nào ngay cả trong 
ngày Tết. Không phải vì con ghét hay chán 
bánh chưng mà vì con sợ, con sợ ăn bánh 
chưng con lại rưng rưng nước mắt trong 
những ngày đầu năm. Năm nào cũng vậy, 
cứ đến hẹn lại lên, mỗi năm khi tết đến 
xuân về, dù bận rộn đến đâu, bố cũng thu 
xếp thời gian để gói bánh chưng như là 
một nếp sinh hoạt đặc trưng của gia đình. 
Con còn nhớ, thuở nhỏ cứ mỗi dịp bố gói 
bánh là con không rời bố nửa bước. Con 
không biết gói, chỉ ngồi đó nhìn ngắm bàn 
tay khéo léo của bố “nhào lặn” một loáng 
đã được một chồng bánh xanh vuông vắn 
và đẹp mắt. Con ngồi cạnh và chốc chốc 
nhắc khẽ “Bố nhớ gói cho con cái bánh 
chưng nhỏ nhé”. Cứ 10 phút con lại nhắc 
một lần “Bố nhớ bớt lại cho con ít gạo, 
nhiều đỗ và nhiều thịt mỡ vào nhé”.  Bố 
chưa bao giờ mắng con chỉ ôn tồn bảo nhỏ, 
“từ từ rồi bố gói, nhưng trước tiên là phải 
gói cho ông bà, tổ tiên, bạn bè thân hữu 
trước đã con ạ, bố không quên bánh chưng 
nhỏ của bé đâu”. Thế rồi bánh chưng và bố 

đã trở thành cái nếp sinh hoạt của gia đình. 
Nó không đơn thuần là thú vui tao nhã 
ngày xuân của bố, nó gắn chặt với truyền 
thống gia đình, nó là sự giữ gìn về kế tục 
của đời sau đối với đời trước. Nhưng giờ 
đã không còn, nếp nhà mà bố kiến tạo đã 
dần chìm vào quên lãng. Con nhớ bố và 
nhớ cả những nếp sinh hoạt gia đình. Nhớ 
từng đạo lý làm người mà bố đã mất bao 
công sức để dạy dỗ chúng con. 
Nhớ lúc trước, mỗi ngày cận tết, bà con 
đến nhà mình cũng nhộn nhịp hơn khi có 
bố kéo theo những mẩu chuyện râm ran, 
cười đùa vui vẻ. Giờ đây, cứ mỗi độ Xuân 
về, nhìn thấy bánh chưng con lại nhớ bố và 
nhớ cái cảnh cả nhà hì hụi vớt bánh, thức 
đêm để dọn vệ sinh, chà nồi, trở bánh... Đã 
rất lâu rồi con không còn được thấy cảnh 
cả nhà quây quần quanh bếp lửa để chờ vớt 
bánh. Chiếc bánh chưng con con nhỏ xíu 

mà bố gói cho con luôn là bữa sáng ngon 
lành của cả gia đình trong những ngày cận 
tết. 
Rồi một ngày… bố ra đi lặng lẽ không lời 
từ biệt. Chúng con chẳng còn ai để tựa vào 
để được nghe những lời khuyên nhủ, bảo 
ban. Các con mỗi người một ngã rẽ, một 
hướng đi, ai cũng có một chốn riêng để tìm 
về, không người kế tục nếp nhà mà bố đã 
tạo ra. Giờ đây, con cũng đã  có một chốn 
để được chở che, nương náu, có người sẽ 
thay bố bảo vệ “Bánh chưng nhỏ” của bố. 
Bố ra đi, con tin vào sự sắp xếp của bố 
nhưng con vẫn không từ bỏ được ước 
muốn - ước muốn được một lần cả nhà lại 
quây quần bên nhau cùng chuẩn bị gói 
bánh mừng xuân. Dịp Tết - khoảnh khắc 
đoàn tụ và nhớ mong, biết có bao giờ lại 
quay về? Có lẽ chỉ còn là ký ức của riêng 
con... Song Quân
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Những năm Mão trong lịch sử
*- 23/7/907 (Đinh Mão): Khúc Hạo 
nối nghiệp cha xưng Tiết độ sứ, 
đảm đương trọng trách củng cố nền 
dân chủ còn non trẻ của dân tộc Việt 
Nam.
*- Năm 931 (Tân Mão): Dương 
Đình Nghệ đánh tan quân Nam 
Hán, giành được quyền tự chủ cho 
đất nước, xưng Tiết độ sứ Ngô 
Quyền về coi Châu Ái, Đinh Công 
Trứ giữ chức Thứ sử Châu Hoan.
 *- Năm 967 (Đinh Mão): Dẹp được 
loạn 12 sứ quân, thắng lợi của Đinh 
Bộ Lĩnh là thắng lợi của xu hướng 
thống nhất quốc gia, tinh thần dân 
tộc và ý chí độc lập mạnh mẽ của 
nhân dân ta.
*- Năm 1063 (Quý Mão): Đầu 
Xuân, đích thân Vua  Lý Thánh 
Tông ra cày ruộng ở cửa Bố Hải (Thái 
Bình) để làm gương cho dân chúng. 
Tháng 5 ban lệnh khoan hồng tội phạm 
và và giảm tính hà khắc của luật lệ.
*- Năm 1075 (Ất Mão): Vua Lý Nhân 
Tông cho tuyển Minh kinh bác học và 
thi Nho học tam trường (tiến sĩ) để lựa 
chọn nhân tài để bổ sung cho hệ thống  
quan lại. Khoa thi chọn được 10 người 
trong đó Lê Văn Thịnh đỗ thủ khoa. 
Đó là khoa thi đầu tiên trong lịch sử 
khoa cử Việt Nam
*- Tháng 3-1077 (Quý Mão): Cuộc 
kháng chiến chống quân xâm lược 
Tống kết thúc với thắng lợi hoàn toàn 
thuộc về nhân dân ta. Độc lập chủ 
quyền và lãnh thổ của Tổ quốc được 
giữ vững. Trong khí thế vươn lên của 
cả dân tộc đế chiến đấu và chiến thắng 
kẻ thù xâm lược, Lý Thường Kiệt đã 
viết lên một bài thơ bất hủ:
     Nam quốc sơn hà nam đế cư
     Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư
     Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
     Nhữ đẵng hành khan thủ bại hư.
*- Năm 1171 (Tân Mão) Tháng 3, Vua 
Lý Anh Tông tuần du đường biên để 
xem xét thực trạng dân chúng
*- Năm 1399 (Kỷ Mão) Hồ Quý Ly tự 
xưng là Quốc tổ Chương hoàng, thâu 
tóm quyền lực tối cao và chuẩn bị đoạt 
ngôi nhà Trần.
*-Năm  1483 (Quý Mão): Tháng 12 
ban hành Bộ Luật Hồng Đức- bộ luật 
lớn nhất và tiến bộ nhất của chế độ 
phong kiến nước ta.
*- Năm 1615 (Ất Mão): Chũ quốc ngữ 
Việt Nam(do các giáo sĩ Bồ Đào Nha 
khởi xướng) chính thức hình thành.

*-Năm 1627 (Đinh Mão): Quân Trịnh 
đánh Lũy Thầy (Quảng Trị), mở màn 
cuộc nội chiến khốc liệt nhất trong lịch 
sử Việt Nam. Chiến tranh Trịnh -
Nguyễn (1627-1672).
*- Năm 1663 (Quý Mão) Ban các lệnh 
cấm mọi người đánh bạc, phải tuân thủ 
nghiêm chỉnh pháp luật và thực hiện 
việc khen thưởng kịp thời, công minh.
*- Năm 1711 (Tân Mão): Ở Đàng 
Ngoài (miền Bắc) Chúa Trịnh chấn 
chỉnh chế độ ruộng đất và tổ chức thi 
cử rầm rộ. Ở Đàng Trong (miền Nam) 
Chúa Nguyễn sai đo diện tích bãi cát 
Trường Sa, đặt đồng hồ tại châu Bố 
Chính để định chiều của đường đi, 
chia ruộng đất, bải tô thuế lao dịch 
trong 3 năm cho dân phiêu tán vùng 
Tây Nam bộ, để khuyến khích an cư.
*- Năm 1771 (Tân Mão):Ba anh em 
Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, 
Nguyễn Lữ) nổi dậy khởi nghĩa với 
mục tiêu lật đổ cả Chúa Nguyễn lẫn 
triều đình Lê-Trịnh. Họ giành thắng 
lợi hoàn toàn sau 16 năm.
*- Năm 1831 (Tân Mão) Lần đầu tiên 
lãnh thổ miền Bắc được chia thành các 
tỉnh trực thuộc trung ương, kèm theo 
đó là sự đổi mới cơ bản về quy chế 
hành chánh.
*- Đầu năm1855 (Ất Mão): Cao Bá 
Quát hy sinh anh dũng trên chiến 
trường. Ông là nhà thơ lỗi lạc, nho sĩ 
yêu nước có tâm hồn phóng khoáng. 
Cuộc khởi nghĩa do ông cầm đầu là 
một cuộc khởi nghĩa nông dân có sự 
tham gia tích cực của nhiều nho sĩ.
*- Năm 1927 (Đinh Mão): Xuất bản 
tác phẩm "Đường kách mệnh" của 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc do Bộ 

Tuyên truyền Hội Liên hiệp 
các dân tộc bị áp bức ở Á 
Đông xuất bản, ý nghĩa to lớn 
là văn kiện có tính chất cương 
lĩnh của phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước 
Việt Nam nửa cuối những 
năm 20 thế kỷ XX.
          *- 6/11/1939 (Kỷ 
Mão): Hội nghị Ban chấp 
hành Trung ương Đảng lần VI 
họp tại Bà Điểm (Hóc Môn, 
Gia Định) do đồng chí 
Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư 
Đảng chủ trì. Hội nghị phân 
tích sâu sắc tính chất của 
chiến tranh thế giới lần 2, vị 
trí của Đông Dương trong 

cuộc chiến đó, những chính sách của 
Pháp, thái độ các giai cấp xã hội và 
vạch ra đường lối chính trị của cách 
mạng Việt Nam trước tình hình mới.
*- Từ 11/2/1951 đến 19/2/1951 (Tân 
Mão) :Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 2 
họp ở Việt Bắc, đổi tên Đảng thành 
Đảng Lao Động Việt Nam. Đảng ra 
hoạt động công khai với cương lĩnh 
chính trị mới đúng đắn, sáng suốt phù 
hợp với tình hình phát triển cách mạng 
Việt Nam. Đảng tăng cường mối quan 
hệ giữa Đảng và quần chúng, thúc đẩy 
cuộc kháng chiến tiến lên giành thắng 
lợi ngày càng to lớn.
*- Tháng 3/1951 (Tân Mão): Đại hội 
thống nhất Việt Minh - Liên Việt được 
tiến hành và thành công tốt đẹp lấy tên 
là Mặt trận Liên Việt.
*- 2/1/1963 (Quý Mão): Chiến thắng 
Ấp Bắc (Mỹ Tho - Tiền Giang) nói lên 
sự trưởng thành của lực lượng vũ trang 
cách mạng miền Nam, mở đầu sự phá 
sản của chiến thuật "trực thăng vận", 
"thiết xa vận" mà địch cho là chiến 
thuật lợi hại của chiến tranh đặc biệt để 
đối phó với du kích.
*- 11 giờ 30 ngày 30/4/1975 (Ất Mão): 
Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc 
Phủ Tổng thống ngụy, báo hiệu sự toàn 
thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 
sử.
*- Năm  1987 (Đinh Mã), cả nước bắt 
đầu thực hiện đổi mới và phát triển 
toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc lần thứ VI Đảng 
Cộng sản Việt Nam

VŨ CHI (Tổng hợp)
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Lê Thanh Sơn (sưu tầm)

âm ngũ quả là một nét Mđặc trưng trong ngày tết 
cổ truyền của Việt Nam, gồm 
tối thiểu 5 loại trái cây tùy theo 
ý thích từng địa phương.
Tại miền Nam, mâm ngũ quả 
thường có dừa, đu đủ, xoài, 
sung và mãng cầu xiêm (với ý 
cầu chúc cho mỗi người trước 
tiên có tiền vừa đủ xài rồi sẽ 
tiến tới sung túc giàu sang và 
mãn nguyện!). Năm loại trái 
cây này còn có thể dùng chữa 
bệnh.
DỪA
Y học cổ truyền cho biết nước 
dừa và cùi dừa có vị ngọt, tính 
bình, không độc, có tác dụng 
bổ dưỡng, nhuận tràng, lợi 
tiểu, giảm tiêu khát. Vỏ sọ dừa 
vị đắng, tính ấm, có tác dụng 
cầm chảy máu mũi, co se, sát 
trùng, trị ngứa. Một số bài 
thuốc hay từ dừa như sau:
- Miệng khô do nóng, trúng 
nắng, phiền khát phát sốt hay 
chứng tiêu khát (tiểu đường): 
dừa 1 quả, lấy nước uống, sáng 
và chiều dùng 1 quả.
- Phù thũng: dừa 1 quả, lấy 
nước uống, mỗi ngày 3 lần.
- Đại tiện ra máu, nôn ói, mất 
nước sau tiêu chảy: nước dừa 1 

ly, đường trắng 30g, muối ăn 
một ít, uống sau pha với nước 
dừa, mỗi ngày 3 lần, sau 3 ngày 
mỗi ngày 1 lần.
- Táo bón: cơm dừa nửa đến 1 
quả, 1 lần ăn sạch, mỗi sáng 
chiều ăn 1 lần
- Lác, lang ben, viêm da thần 
kinh, ung nhọt: cơm dừa tươi 1 
lát, chà thoa tại chỗ, mỗi ngày 
vài lần
- Chàm, ngứa chỗ kín: vỏ sọ 
dừa 1 quả, đập nát nhuyễn, nấu 
nước cô đặc dùng thoa tại chỗ, 
mỗi ngày vài lần.
ĐU ĐỦ
Đu đủ chín có vị ngọt mát, có 
tác dụng nhuận tràng, tiêu tích 
trệ, lợi trung tiện, lợi tiểu. Đu 
đủ xanh vị đắng, ngọt có tác 
dụng tiêu trệ mạnh, không nên 
ăn nhiều. Nhựa mủ quả xanh 
có tác dụng chống đông máu, 
trục giun đũa. Hạt cũng trừ 
giun, hạ sốt, lợi trung tiện, điều 
kinh và gây sẩy thai. Rễ hạ sốt, 
tiêu đờm, giải độc. Vài ứng 
dụng thực tế.
- Viêm dạ dày mãn tính: Đu đủ 
xanh làm gỏi ăn hàng ngày, 
phụ nữ có thai không nên ăn vì 
dễ sảy thai.
- Giun đũa: lấy 10 hột đu đủ 

chín giã nát, thêm nước chín 
vắt lấy nước cốt uống ngay liền 
vào buổi sáng sớm.
- Tiểu gắt, buốt: Rễ đu đủ tươi 
200g sắc lấy nước uống cả 
ngày thay nước uống.
- Thiếu sữa: Đu đủ hườm bằng 
nắm tay 1 trái gọt bỏ vỏ, bỏ hạt, 
đậu phộng sống giã nát 50g, 
nếp 50g, móng chân heo 
nướng phồng 7 cái thêm gia vị. 
Nấu cháo ăn cả ngày, ăn liền 7 
ngày. Hay đu đủ hườm 500g, 
giò heo 2 cái, nấu canh cho 
nhừ, mỗi ngày 1 lần, dùng liền 
3 ngày.
SUNG
Sung có vị ngọt, tính bình, có 
tác dụng kiện tỳ vị (điều hòa 
chức năng hệ tiêu hóa); thanh 
thấp nhiệt, dùng chữa các 
chứng dạ dày – ruột thấp nhiệt 
(viêm, sưng...), công hiệu tiên 
thùng giải độc, chữa các chứng 
ung nhọt sưng đau... Ứng dụng 
như sau: 
- Rối loạn tiêu hóa, chán ăn: 
Sung quả tươi 1-2 quả, mỗi 
sáng, chiều ăn 1 lần, dùng liền 
4 ngày.
- Ung nhọt ra mủ hay vết 
thương lâu lành: Quả sung khô 
sao cho đen, tán bột mịn, dùng 

băng bó tại chỗ, ngày thay 1 
lần.
- Trĩ đau ra máu: sáng chiều ăn 
2 quả sung chưa chín, mỗi sáng 
chiều 1 lần.
- Người cao tuổi táo bón: sung 
quả tươi 1-2 quả, ăn mỗi tối 
trước khi đi ngủ, dùng liền 5 
ngày.
XOÀI
Quả có vị ngọt, chua, tính bình, 
có tác dụng lý khí kiện tỳ, trị 
ho. Hột có vị ngọt, đắng, tính 
bình, tác dụng hàng khí giảm 
đau. Dùng trị các chứng như 
miệng khát họng khô, tiểu tiện 
không thông... Giúp phòng 
ngừa ung thư kết tràng và bệnh 
do thiếu chất xơ trong thức ăn.
Thực nghiệm chứng minh: 
saponin trong xoài có tác dụng 
khử đàm trị ho và ngừa ung 
thư. Quả chưa chín ức chế vi 
k h u ẩ n  s t a p h y l o c o c c u s , 
escherichia co li. Một số ứng 
dụng thực tế: 
- Ho, đoản hơi, đàm nhiều: quả 
sống 1 quả, bỏ hột, rồi ăn cả vỏ, 
ngày 3 lần
- Đầy bụng, ăn không tiêu: Quả 
sống 1 quả, ăn cả vỏ, sáng 
chiều 1 lần
- Say tàu xe: Nhai ăn xoài hay 
nấu nước uống
- Viêm họng mãn tính, khan 
tiếng: xoài lượng vừa đủ, sắc 
nước uống thay trà, dùng nhiều 
lần.
MÃNG CẦU XIÊM
Thịt quả trắng, mùi dễ chịu, vị 
dịu, hơi ngọt, chua, có tính giải 
khát, bổ. Quả xanh làm săn da. 
Hạt se, gây nôn, sát trùng. Lá 
làm dịu. Người ta thường dùng 
quả để ăn. Thịt quả pha thêm 
nước và đường dùng xay sinh 
tố để giải khát, bổ mát và 
chống hoại huyết. Quả xanh 
phơi khô tán bột dùng trị kiết lỵ 
và sốt rét.
Ngày nay người ta dùng mãng 
cầu xiêm làm thức ăn trái cây 
cho người bệnh tiểu đường và 
cao huyết áp. Bài thuốc bà con 
đã dùng trị sốt rét với mục đích 
dùng để chặn cữ (lên cơn sốt 
rét) như sau: lá mãng cầu xiêm 
15 lá, đâm vắt lấy nước cốt 
uống 1 lần, ngày uống 4 lần.

Ảnh minh họa - Nguồn: St.
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ết là ngày hội đầu xuân, mọi Tngười hân hoan vui mừng 
chào đón biết bao điều tốt đẹp của 
năm mới sẽ đến, là dịp để gia đình 
quây quần sum họp, mừng tuổi ông 
bà cha mẹ, anh em, con cái làm ăn 
phương xa trở về đoàn tụ trong mái 
ấm thương yêu và cũng là cơ hội 
tuyệt vời cho bạn bè thân thiết hàn 
huyên chúc tụng nhau… Trong 
không khí ấm cúng này, không thể 
nào thiếu sự tươi thắm sắc màu của 
hoa xuân và hương vị tao nhã của 
tách trà nghi ngút.
Xuân về, hoa nở rộ khắp nhà, cây lá 
đăm chồi nẩy lộc, màu sắc của hoa 
thật kỳ ảo, nhờ thế căn nhà đẹp hẳn 
lên, sang trọng thêm bội phần.
Ngày nay thời buổi hiện đại hóa, 
công nghiệp hóa, hoa cũng đi vào 
quy luật tự nhiên ấy, một số người 
đã có sở thích chơi hoa khô, hoa 
nilông, hoa vải… vào dịp tết, rất 
tiện và dùng được lâu, màu sắc vẫn 
giữ nguyên bất chấp thời gian. Với 
bàn tay tài hoa và sự sáng tạo tuyệt 
mỹ, con người đã hứng thú cho ra 
những sản phẩm tuyệt tác làm cho 
người ta tưởng là hoa thiệt. Gần 
đây, hoa khô lại xuất hiện chiếm 
lĩnh thị trường và được giới trẻ đón 
chào nồng nhiệt, bởi ngoài vẻ đẹp 
độc đáo của hoa khô, tuy nó vô 
hương nhưng lại hữu hình, nên vẫn 
vô cùng hấp dẫn, ta có thể sử dụng 
có hiệu quả vào những dịp liên 
hoan, tiệc tùng… sau tết. Chẳng 
những thế hoa đào của sứ Bắc cũng 
được đưa vào khá nhiều.
Theo kinh nghiệm của người “sành 
điệu”, ta nên chọn hoa ở thời điểm 

hoa chưa họp mặt ở chợ hoa, nơi 
người nông dân đang chăm chút 
ươm trồng…
Ngoài ra, chơi cây kiểng cũng là 
một thú vui tao nhã. Có loại kiểng 
có hoa, loại không hoa – loại nào 
cũng có vẻ đẹp riêng cho người 
thưởng ngoạn.
Tết là thời điểm sum họp vui chơi 
ăn uống mà trong văn hóa ẩm thực 
thì người ta thường nhắc đến văn 
hóa thưởng trà… Uống trà là nét 
đẹp văn hóa truyền thống trong 
ngày tết cổ truyền. Đầu năm mới, 
uống chén trà chúc nhau vạn sự như 
ý, mọi điều tốt lành. Ngày xưa ông 
cha ta thích uống trà tàu, trà sen,…, 
nhưng cách thức pha rất cầu kỳ. 
Chẳng hạn như pha trà bằng nước 
mưa hay ủ trà trong búp sen. Ly trà 
thì bé tí xíu, uống thung dung để 
thưởng thức.
Còn ngày nay, trà rất ư là phong 
phú, gồm nhiều chủng loại: trà 
Nam, trà Bắc, trà Lipton, trà Thái, 
trà Chanh… Sở thích uống trà cũng 
theo tác phong hiện đại hóa, ít cầu 
kỳ hơn xưa, chủ yếu nhanh gọn và 
tiện lợi, ví dụ: khách đến nhà chơi 
ngày Tết bạn chỉ cần cho túi trà vào 
tách và chế nước sôi thế là xong. 
Bạn tha hồ thưởng thức đủ loại 
hương vị riêng- chung và vui vẻ trò 
chuyện thân ái. Ở nông thôn người 
lao động thích uống chè tươi thơm 
ngon và bổ dưỡng, giải khát, giải 
nhiệt và giải độc bởi ngày Tết ăn 
nhiều chất mặn, ngọt, chua, cay…
Ngày Tết được ngắm ngía muôn 
hoa khoe sắc và nhấm nháp tách trà 
thơm ngon thì quá ư là thú vị.

Lê Thanh Sơn

Hiền

tài

quý

trọng

xây

dựng

đất

nước

phồn

vinh,

giàu

mạnh

Bản

sắc

không

phai

giữ

vững

giang

sơn

tự

chủ,

nhân

văn

Ảnh minh họa

KIM HOA
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NGUYỄN NGỌC CƠ

hời gian mùa xuân và Tết TNguyên đán của Châu á 
nói chung và Việt Nam ta nói 
riêng là thời gian huyền diệu 
nhất của một năm. Rất nhiều 
nhà thơ đã rung động tâm hồn, 
dâng trào cảm xúc khi đặt bút 
viết về mùa xuân, cảnh Tết ... 
Tiên Điền Nguyễn Du, với “Cỏ 
non xanh rợn chân trời/ Cành 
lê điểm trắng một vài bông 
hoa”; Vũ Đình Liên bất tử với 
hình ảnh: “Mỗi năm hoa đào 
nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày 
mực Tàu giấy đỏ/ Bên phố 
đông người qua”;  Xuân Diệu, 
với tâm hồn lộng gió, nồng 
nàn, dữ dội trong cảm xúc: 
“Hỡi Xuân hồng/ Ta muốn cắn 

vào ngươi” ! … Với Nhà thơ 
Đoàn Văn Cừ, không khí của 
mùa Xuân và Tết hiển hiện 
trong thơ thật mộc mạc. đơn 
sơ, dung dị mà đầm ấm xiết 
bao : “Dải mây trắng đỏ dần 
trên đỉnh núi/ Sương hồng lam 
ôm ấp nóc nhà tranh/ Trên con 
đường viền trắng mép đồi 
xanh/ Người các ấp tưng bừng 
ra chợ Tết/ Họ vui vẻ kéo hàng 
trên cỏ biếc/ Những thằng cu 
áo đỏ chạy lon xon/ Vài cụ già 
chống gậy bước lom khom/ Cô 
yếm thắm che môi cười lặng 
lẽ/ Thằng em bé nép đầu bên 
yếm mẹ/ Hai người thôn gánh 
lợn chạy đi đầu/ Con bò vàng 
ngộ nghĩnh đuổi theo sau”… 

Đọc thơ ông thật đúng như lời 
nhà phê bình Hoài Thanh : 
“Nghĩ đến Đoàn Văn Cừ là tôi 
nghĩ đến Tết. Cái tên Đoàn 
Văn Cừ trong trí tôi đã lẫn với 
bánh chưng, mùi thuốc pháo, 
vị mứt gừng” Và làm sao quên 
không khí nao nao, ngây ngất 
của mùa Xuân, ngày Tết trong 
thơ Bính :”Sáng mùng Một 
sớm tinh sương/ Mẹ tôi cấm 
chúng tôi ra đường/ Mở hàng 
mỗi đứa năm xu rưỡi/ Rửa mặt 
hoa mùi nước đậm hương” . 
Mùa xuân còn là mùa của lễ 
hội, đình đám với những đêm 
hát chèo: “Có những ông già 
tóc bạc phơ/ Rượu đào đôi 
chén bút đề thơ/ Những bà tóc 
bạc hiền như Phật/ Sắm sửa 
hành trang trẩy hội chùa”  
(Thơ xuân – Nguyễn Bính).
Tôi là người mê thơ, thích đọc 
thơ và có làm thơ. Người làm 
thơ thường hoài niệm dĩ vãng, 
thương nhớ bâng quơ, vui 
buồn bất chợt. Điều đó giải 
thích vì sao câu thơ “ngớ 
ngẩn”của Đỗ Trung Quân, mà 
thiên hạ ngâm nga ca hát hoài 
không biết chán : “Có một gã 
khờ, ngọng nghịu đứng làm 
thơ” !
Tôi nhớ chiều giáp Tết một 
mùa xuân nào đó, mẹ tôi ngồi 
lau lá chuối bên hiên nhà, con 
mực nằm khoanh tròn ngoài hè 
cửa, chốc chốc ngẩng đầu lên 
đưa mắt nhìn chung quanh rồi 
lại nằm xuống. Không gian Tết 
hình như lạ lắm hư hư thực 
thực. Tôi nhớ làn khói lam 
chiều lờn vờn bên ngoài khóm 
trúc. Và hoàng hôn thướt tha 
xiêm áo xỏa bóng êm đềm khi 
chiều hôm dần dần khép lại … 

Ôi nhớ quá, những câu thơ của 
nhà thơ Tường Linh : “Bóng 
mẹ bên vồng hoa cải xưa/ Lạnh 
lùng cơn bấc mé sông đưa/ 
Màu vàng hoa lẫn màu nâu áo/ 
Mây lợp vòm cao rắc phấn 
mưa” …
Hương vị Tết quê đơn sơ, mộc 
mạc là nguồn cảm hứng vô tận 
của tao nhân, mặc khách, nhất 
là tâm hồn thơ của bao thi sĩ. 
Mùa xuân và Tết thường gắn 
với lễ hội : “Làng mở hội đình 
nêu dựng ngõ/ Giấy hồng, câu 
đối đỏ đường quê/ Bên sông 
tiếng gọi đò í ới/ Nẩu đợi mùa 
xuân mới trở về”… 
Mùa xuân Quý Mão – 2023, 
Tết đã đến ngoài hiên cửa. Thơ 
như có cánh bay vào không 
gian. Thơ tái hiện cảnh Tết 
bằng ngôn ngữ mà ấn tượng 
nhất là bàn thờ Tổ tiên, mà bất 
cứ nhà nào cũng phải có: “Trên 
mâm xôi đỏ, một chú gà/ Cánh 
xòe cổ nghểnh, mỏ ngậm hoa/ 
Chờ đến Giao Thừa, hương 
nghi ngút/ Chắp tay thành 
kính, khấn ông bà”. Và đây 
nữa, hình ảnh mùa xuân tràn 
ngập trong thơ. Và chính thơ 
nói được nhiều nhất không khí 
ngày Tết: “Quê tôi vui đón 
mùa xuân mới/ Thiếu nữ chờ 
duyên má ửng hồng/ Tấp nập 
đường quê người trẩy hội/ Gió 
ngạt ngào hương xuân mênh 
mông” …
Mùa xuân, ngày Tết đọc thơ là 
một thú vui tao nhã. Có lẽ vì 
thế mà bất cứ trong mỗi tờ báo 
xuân, ấn phẩm xuân nào đều 
dành một trang hoặc nhiều 
trang để đăng thơ với ảnh hình, 
tranh minh họa thật là đẹp và 
trang nhã cuốn hút người đọc.

Tết Việt thời công nghệ số

Nhớ những cái Tết cổ 
truyền trước đây, tầm từ 

tháng Chạp Âm lịch là nhà nhà 
đã lo ngay ngáy. Kế hoạch ăn 
Tết được vẽ ra ở mọi gia đình. 
Dù giàu hay nghèo đều cũng 
có cái Tết đúng nghĩa, trọn 
vẹn. Rồi thì mọi thành viên 
trong gia đình được phân công. 
Các bà, mẹ, chị thì tranh thủ 
sên mứt, đem phơi khô trước 

sân nhà, cho vào hủ thủy tinh 
để Tết đến có cái mà đãi khách. 
Hầu như cuối năm, nhà nào 
trong xóm cũng phơi mứt Tết 
trông rất nhộn nhịp. Gia đình 
khá giả thì làm nhiều loại mứt 
bí, dừa, gừng, thơm, chùm 
ruột... Gia đình kinh tế eo hẹp 
cũng cố gắng có một, hai sề 
mứt cho có không khí tết. Trẻ 
con có nhiệm vụ canh chừng 

chó, gà nhưng thỉnh thoảng 
chúng lại len lén bóc vài miếng 
mứt cho vào miệng nhai nhồm 
nhoàm rồi cười tít mắt. 
Quần áo của con cái được mẹ 
dẫn đến bác thợ may đo chỉ số 
từ đầu tháng Chạp cho kịp cuối 
năm con mình có áo mới khoe 
với bạn bè. Bởi tháng cuối 
cùng của năm cũ bao giờ cũng 
là mùa đắt khách đối với các 
tiệm may mặc. Thợ làm không 
kịp nghỉ tay vì quá nhiều vải 
chất cao như núi. Riêng hoa thì 
được trồng từ trước tháng 11 
cho kịp tết. Nhất là hoa cúc vạn 
thọ. Thường sau tết, nhà nào 
cũng mang hoa phơi khô để lấy 
hạt giống treo giàn khói, rồi 
canh khoảng hai tháng gần tết 
là mang đi gieo. Cho nên, xuân 
về, trước nhà mỗi gia đình đều 

có vài luống cúc vạn thọ thơm 
ngào ngạt, đẹp rạng ngời...
Giờ thì khác xưa rồi. Công 
nghệ số lên ngôi cũng làm thay 
đổi tư duy ăn Tết. Cảm xúc tết 
không còn lo lắng, nôn nao, 
mong chờ nữa. Cứ đợi đến cận 
tết, chỉ cần lên mạng xã hội, cài 
app đặt mua hàng có có ngay 
mọi thứ: nhanh, gọn, đẹp 
(nhưng ngon thì chưa chắc). 
Hình ảnh đi chợ tết cổ truyền 
cũng thưa dần, có chăng chỉ ở 
người lớn tuổi, yêu hoài cổ. 
Đành phải chấp nhận thôi. 
Phải bắt nhịp với đời sống thời 
đại để không tự đào thải mình. 
Tuy nhiên, nghĩ về những cái 
Tết tươi đẹp trong quá khứ mà 
thấy chạnh lòng...

Nguyễn Thanh Vũ
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Thường xuyên mở các lớp:
CÁC MÔN VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT:

- Trường nhạc Sen Hồng: Piano, Violon, 
Guitar, Organ, Thanh nhạc, Trống - Sáng 
tác, Múa Balê dân gian - hiện đại.

- Khiêu vũ giao tiếp, Khiêu vũ dưỡng sinh

CÁC MÔN THỂ DỤC - THỂ THAO:

- Nhóm các môn Võ thuật: Taekwondo, 
Karatedo, Judo, Wushu, Vovinam, Võ cổ 
truyền

- Nhóm các môn Thể dục:

Thể dục thể hình, Thể dục thẩm mỹ, Thể 
dục nhịp điệu, Yoga

- Nhóm các môn bóng đá: Bóng đá, bóng 
rổ, Bóng ném

Điểm tham quan trưng bày nhạc cụ 

và trang phục truyền thống các dân tộc, 

biểu diễn phục vụ văn nghệ dân tộc theo yêu cầu

Chiêu sinh các lớp về các loại nhạc cụ dân tộc

từ cơ bản đến nâng cao

Tổ chức các chương trình biểu diễn 

âm nhạc dân tộc và hiện đại

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO QUẬN 11
Trụ sở chính: 179 ABCD Bình Thới Phường 9 Quận 11
Cơ sở 2: 283 Lãnh Binh Thăng Phường 8 Quận 11
Điện thoại: 39633798 - 39627749
Email: ttvhq11@gmail.com - ttvh.q11@tphcm.gov.vn

PHÒNG TRƯNG BÀY NHẠC CỤ VÀ 
TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG 
CÁC DÂN TỘC:

Địa chỉ: 179ABCD Bình Thới P9 Q11

Giờ mở cửa: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng từ 8:00 đến 11:00

Chiều từ 14:00 đến 16:00

Riêng các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và 
các ngày Lễ chỉ tiếp đoàn đã đăng ký 
lịch hẹn trước. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0902 820 855
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