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QUẬN ỦY QUẬN 11 TRAO QUYẾT ĐỊNH 
TIẾP NHẬN VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Huỳnh Kim Tuấn đã thông qua Quyết định của  Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp nhận và 
điều động cán bộ, công chức đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Phú, Bí thư Đảng ủy Phường 3 đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng 
Quận ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Quận 11 kể từ ngày 15/7/2021. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Quận ủy Quận 11 Trương Quốc Lâm ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn 
Hoàng Phú trong quá trình công tác tại Đảng ủy Phường 3. Đồng thời đề nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Phú nhanh chóng bàn 
giao công việc cho Thường trực Đảng ủy Phường 3, nhận nhiệm vụ mới sẽ bắt nhịp ngay, nhanh chóng cùng với tập thể cán bộ, 
công chức Văn phòng Quận ủy tiếp tục tham mưu cho Thường trực Quận ủy trong các công tác nội chính, công tác cán bộ… tiếp 
tục đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương trong thời gian tới. 

Sáng 15/7/2021, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ cho đồng chí Nguyễn Hoàng Phú. Tham dự có 
các đồng chí: Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11; Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11; Trần 
Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11.

Tân Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Nguyễn Hoàng Phú cảm ơn đối với sự quan tâm của Thường trực Quận ủy phân 
công giao nhiệm vụ, đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ đoàn kết nhất trí cùng tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Quận ủy tham 
mưu tốt các công tác văn phòng, nội chính, công tác phối hợp và tiếp tục đóng góp cho quận nhà thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ 
tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

Thưa toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và Nhân dân Quận 11.

Trong những ngày qua, Quận 11 đã triển khai nhiều giải pháp cùng với thành phố để thực hiện kiềm 
chế, ngăn chặn sự lây lan và từng bước kiểm soát dịch bệnh. Việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trong những ngày 
vừa qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế và đời sống của người dân địa phương, nhưng vì đảm 
bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân Quận 11, chúng ta buộc phải cùng nhau nỗ lực chấp hành nghiêm 
các quy định, nhằm ngăn chặn sự bùng phát và từng bước kéo giảm tỉ lệ người mắc Covid-19, ngăn 
chặn sự lây lan, từng bước kiểm soát dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tôi trân trọng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, hy sinh quên mình của các lực lượng tuyến 
đầu chống dịch. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua, các đơn vị ngành Y tế là lực 
lượng tuyến đầu trong công tác Phòng chống dịch Covid-19. Các lực lượng Y bác sĩ, nhân viên Y tế 

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh 
hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của quận nhà. Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị 
từ quận đến phường và toàn thể Nhân dân quận nhà đang ra sức chiến đấu để kéo giảm tỷ lệ ca bệnh 
phát sinh trong cộng đồng.

Thấu hiểu những khó khăn của nhân dân quận nhà, Quận đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ nhân 
dân địa phương. Bước đầu, Quận đã triển khai thực hiện chế độ chính sách chi trả hỗ trợ các đối tượng 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị 
quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 
Thành phố. Song song đó, tại các khu vực bị phong tỏa, cùng với sự chung tay của các mạnh thường 
quân, các nguồn lực xã hội, Quận đã tập trung chăm lo nhu yếu phẩm hàng ngày cho những hộ gia đình 
khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo... 

Để tạo thuận lợi cho nhân dân Quận nhà dễ dàng mua lương thực, thực phẩm, Phòng Kinh tế cùng với 
các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, UBND 16 phường… đã chung sức phối hợp đẩy 
mạnh các giải pháp phân phối, cung ứng hàng hóa, triển khai các gian hàng bình ổn giá cả, đảm bảo 
nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, thực hiện nhiều mô hình trợ giúp người dân mua nhu yếu phẩm 
như: Mô hình shipper 0 đồng, Mô hình Giúp nhau đi chợ - Hỗ trợ giao hàng, Phát thẻ ra vào chợ có mã 
QR code khai báo y tế... 

Quận 11, ngày 30 tháng 7 năm 2021



“Mỗi người dân là một chiến sĩ”, 

“mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”

BÍ THƯ QUẬN ỦY QUẬN 11

T� rương Quốc Lâm

Về công tác tiêm vaccine đợt này, đến nay trên địa bàn quận 11 có 36.785 người được tiêm trên tổng số 
40.539 người đến thăm khám, đạt 90,74%, tính riêng những người trên 65 tuổi là 2.164 người. Hiện 
nay, quận đang tập trung việc tiêm ngừa vaccine cho người dân để giảm thiểu số người mắc Covid-19. 
Đây là một tín hiệu khả quan khi nhận được sự đồng thuận và tin tưởng của nhân dân địa phương, tuy 
nhiên mục tiêu mà chúng ta hướng đến là tất cả nhân dân quận nhà, không phân biệt đối tượng ưu tiên, 
vì ai cũng cần được quan tâm và bảo vệ. Quyết tâm của quận nhà là phải tiêm vaccine đủ cho đại bộ 
phận người dân Quận 11. Mọi nỗ lực, hy sinh của chúng ta là không kể xiết, nhưng hạnh phúc lớn hơn 
chúng ta nhận lại là lòng tin, niềm vui và sức khỏe của nhân dân quận nhà. Trên hết, để đạt được những 
kết quả khả quan đó nhờ vào sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân Quận nhà đã ý thức, trách nhiệm để 
thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố, không ra khỏi nhà khi 
không cần thiết, tuân thủ nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Trân trọng./.

của Trung tâm Y tế Quận, Bệnh viện Quận, Đội phản ứng nhanh và các Tổ đội phản ứng nhanh để kịp 
thời điều tra truy vết, lấy mẫu, xử lý các ca bệnh; Phòng Y tế chủ động nắm bắt tình hình diễn biến dịch 
bệnh, trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo quận các văn bản chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống 
dịch; sự vất vả của Ban hậu cần kỹ thuật, Ban chỉ huy Quận sự quận và các chiến sĩ công an quận và 
phường để bố trí lực lượng phun khử khuẩn, hỗ trợ khu cách ly, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; 
song song đó, còn có sự tham gia tích cực của các Trạm Y tế phường, đội ngũ công chức, cán bộ 
chuyên trách 16 phường, các Tổ Covid-19 cộng đồng kịp thời tuyên truyền đến từng tổ dân phố, từng 
khu dân cư; công nhân vệ sinh của Công ty Dịch vụ Công ích Quận 11; nhân viên phục vụ, lao công, 
bảo vệ của nhiều cơ quan đơn vị tại các điểm tiêm vaccine mở rộng… Trong đó, nhiều đội hình tình 
nguyện của các đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11, Quận Đoàn 11, Liên Đoàn Lao động 
Quận 11… để điều phối, sắp xếp trật tự, hỗ trợ khai báo y tế, chăm lo và chuẩn bị hậu phương cho các 
đơn vị bị cách ly, phong tỏa… Đặc biệt, nhiều y bác sĩ đã về hưu và đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tư 
nhân cũng hỗ trợ nhiệt tình, xung phong tham gia trong tuyến đầu chống dịch trên địa bàn. 

Để có thể ngăn chặn, kiểm soát thành công dịch bệnh, vì an toàn sức khỏe của Nhân dân Quận 
11, vì sự phát triển của Quận 11, thay mặt Đảng bộ và Chính quyền Quận 11, Tôi mong muốn toàn thể 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân quận nhà tiếp tục ủng hộ, 
tin tưởng, cảm thông, chia sẻ cùng chính quyền địa phương, quyết tâm thực hiện nghiêm quy định về 
giãn cách xã hội, đặc biệt là trong khu vực cách ly, phong tỏa, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức 
bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng, đồng thời tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần tương 
thân tương ái, sẻ chia, giúp nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân 
quận nhà tiếp tục ra sức chiến đấu với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ 
quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

Đồng thời, Quận 11 ghi nhận và biết ơn những tình cảm quý báu, tấm lòng, sức người, sức của từ các 
mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân và các tỉnh thành bạn đã tích cực hỗ trợ chăm lo cho nhân dân địa 
phương trong những khu vực cách ly, phong tỏa... Ủy ban MTTQ Việt nam quận đã tích cực phối hợp 
với các đơn vị chăm lo nhu yếu phẩm cho hơn 162 khu vực phong tỏa, trong đó có nhiều khu vực 
phong tỏa trên diện rộng. Không dừng lại ở đó, từ nguồn vận động xã hội hóa, nhiều tổ chức cá nhân 
ủng hộ kinh phí và các vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch cho các lực lượng ở tuyến đầu chống 
dịch, tại các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, các điểm tiêm vaccine cộng đồng… Gần đây 
nhất Quận đã đưa máy chụp X Quang di động vào hoạt động để sàng lọc phân loại bệnh nhân mắc 
Covid-19 từ đầu. Bên cạnh đó, quận cũng đầu tư hệ thống oxy trung tâm để sử dụng cho loại máy cao 
áp đặt tại 2 khu thu dung F0. Hiện nay, quận đầu tư 25 máy và hệ thống đường dây gần 3 tỷ đồng, kinh 
phí mỗi ngày vận hành cho các bồn oxy là 15 triệu đồng. Hệ thống oxy trung tâm dự kiến đi vào hoạt 
động trong vòng 2 tuần tới. Tất cả kinh phí vận động từ nguồn xã hội hóa.

Tôi tin tưởng rằng với sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết và quyết tâm, nhất định chúng ta sẽ 
chiến thắng dịch bệnh, tiếp tục đem lại sự bình an và sức khỏe cho Nhân dân Quận 11, phấn đấu hồi 
phục kinh tế, xây dựng Quận 11 ngày càng năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Cùng 
với Thành phố xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

TOÀN DÂN THỰC HIỆN NGHIÊM THÔNG ĐIỆP 5K GỒM:
KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ



Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan thăm các hộ có hoàn cảnh khó khăn “trong vùng xanh” 
và hộ gia đình có ca F0, F1 hiện đang cách ly tại nhà có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 11

Chiều 4/8, Phó Chủ tịch 
UBND Thành phố Võ 

Văn Hoan cùng Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Thành phố 
Hồ Chí Minh Nguyễn Trần 
Phượng Trân và đoàn công tác 
đã đến tặng quà các hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh 
khó khăn “trong vùng xanh” 
và hộ gia đình có ca F0, F1 
hiện đang cách ly tại nhà có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn Quận 11. Tiếp đoàn có ông 
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí 
thư Thường trực Quận ủy 
Quận 11; Nguyễn Trần Bình, 
Phó Chủ tịch UBND Quận; 
Đào Thanh Long, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam Quận 11.
Tại mỗi nơi đến thăm, đồng 
chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ 
tịch UBND Thành phố đã gửi 
lời chia sẻ và động viên đến 
các hộ gia đình có ca F0, F1 
hiện đang cách ly tại nhà có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn Quận 11. Đồng chí mong 
muốn bà con Nhân dân Quận 
11 tiếp tục đoàn kết để thực 
hiện tốt công tác phòng, chống 
dịch; đồng thời, cần đẩy mạnh 
hơn nữa việc thiết lập các 
“vùng xanh” để đảm bảo an 

toàn, nhằm từng bước chiến 
thắng dịch bệnh Covid-19. Phó 
Chủ tịch UBND Thành phố 
bày tỏ mong muốn người dân 
tiếp tục tin tưởng ủng hộ chính 
quyền, chấp hành nghiêm các 
quy định để thành phố sớm 
vượt qua đại dịch. Đồng chí 
nhấn mạnh, quan trọng nhất là 
ý thức của mỗi người trong 
chúng ta, tôi mong muốn bà 
con nhân dân cố gắng phát huy 
với tinh thần “mỗi người dân là 
chiến sĩ”; “mỗi gia đình, cơ 
quan, đơn vị, địa phương là 
một pháo đài chống dịch”.
Ông Lâm Tỷ, Bí thư Chi bộ 
Khu phố 3, Phường 14, cho 
biết các hộ dân trong khu vực 
vùng xanh tại tuyến Hẻm 123 
Đường 100 Bình Thới có 21 hộ 
dân với 83 nhân khẩu. Người 
dân trong khu vực rất ý thức 
chấp hành và đoàn kết tự bảo 
vệ vùng xanh trong khu vực. 
Người dân chỉ ra ngoài một 
tuần 2 lần để mua nhu yếu 
phẩm theo phiếu đi chợ được 
phường phát xuống cho từng 
nhà. Ngoài ra, tăng cường đặt 
mua nhu yếu phẩm qua hình 
thức trực tuyến. Mỗi khi 
shipper đến giao hàng thì 

không vào phạm vi khu phố 
mà chỉ đứng phía ngoài vùng 
xanh liên hệ với người dân để 
ra nhận hàng, hàng giao tới 
được khử khuẩn và để trên bàn 
giao nhận để người dân ra lấy 
trước khi mang về nhà. Hơn ai 
hết, mỗi người dân trong khu 
phố đều đồng lòng, đoàn kết 
để bảo vệ an toàn cho khu phố 
của mình.
Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó 
Bí thư Thường trực Quận ủy, 
thông tin thêm, “Hiện nay trên 
địa bàn các phường đã tổ chức 
thiết lập các vùng xanh trên 
địa bàn tại các khu vực không 
có ca nhiễm. Đặc biệt hơn, 
“Vùng xanh” được thiết lập 
theo nguyên tắc 5 bước “Dân 
biết - Dân bàn – Dân làm – 
Dân kiểm tra – Dân thụ 
hưởng”. Thường trực Quận ủy 
đã chỉ đạo Đảng ủy – UBND 
16 phường quán triệt phương 
châm “An toàn – Chắc chắn – 
Đồng thuận – Hiệu quả” trpng 
quá trình thực hiện các “vùng 
xanh”; vận động sự đồng lòng, 
chung sức của nhân dân trong 
việc tuân thủ các biện pháp 
phòng, chống dịch, trước hết 
là thực hiện nghiêm Chỉ thị 

Một hộ dân khó khăn trong 
khu vực phường 3 chia sẻ, 
“Tôi làm nghề xe ôm, bản thân 
các con tôi làm thuê cho các 
shop quần áo cũng mất việc 
làm do dịch Covid-19. Được 
chính quyền địa phương quan 
tâm và tạo điều kiện hỗ trợ chế 
độ chính sách cho người lao 
động bị mất việt, đồng thời 
trao tặng nhu yếu phẩm động 
viên như vậy gia đình rất vui 
mừng vì có thể cố gắng để 
vượt qua khó khăn trong mùa 
dịch này. Bên cạnh đó, gia 
đình tôi cũng được chính 
quyền quan tâm cho cả gia 
đình được tiêm vaccine phòng 
Covid-19, tôi rất vui mừng và 
yên tâm, mong sao cho chiến 
dịch tiêm vaccine sớm hoàn 
thành và mọi việc trở lại bình 
thường. Để người dân chúng 
tôi được yên ổn và đi làm lại 
để kiếm sống, cuộc sống trở 
lại như trước đây”. 

16/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ và Chỉ thị số 12-
CT/TU của Ban Thường vụ 
Thành ủy TPHCM, sàng lọc 
chắc chắn để thiết lập những 
vùng an toàn, hình thành hậu 
phương chống dịch”.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan trao đổi với người dân 
tại khu vực “Vùng xanh” tại tuyến hẻm 123 Đường 100, Phường 14.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan trao quà cho hộ dân khó khăn 
tại khu vực “Vùng xanh” tại tuyến hẻm 123 Đường 100, Phường 14.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan trao quà 
cho hộ khó khăn mất việc do dịch Covid-19 tại Phường 3, Quận 11.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan chia sẻ
người dân trong khu vực bị phong tỏa

Song Quân

Phường 12: TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

PHÒNG ,CHỐNG DỊCH COVID-19 LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI



Mỹ Hạnh

Lãnh đạo quận động viên đội ngũ y bác sĩ và lực lượng tình nguyện viên 
tham gia chống dịch trên địa bàn quận
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Sáng 1/8, Đoàn lãnh đạo Quận 11 do 
đồng chí Trần Phi Long, Phó Bí thư 

Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11 làm 
trưởng đoàn đã đến thăm và động viên 
đội ngũ y bác sĩ quận, nhân viên y tế quận 
Quận 11 và lực lượng tình nguyện viên 
Trường Đại học Y Dược Thái Bình tại 
các khu điều trị Bệnh viện Quận 11, các 
khu cách ly chăm sóc và theo dõi sức 
khỏe Quận 11.
Tại mỗi nơi đến thăm, đồng chí Trần Phi 
Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 
UBND Quận 11 đã gửi lời thăm hỏi và 
động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, 
lực lượng tình nguyện viên đã tích cực hỗ 
trợ cho địa phương trong công tác phòng 
chống dịch, góp phần ngăn chặn, kiểm 
soát và khống chế tình hình dịch bệnh 
trên địa bàn. Đồng chí cũng bày tỏ mong 
muốn đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, lực 
lượng tình nguyện viên hãy giữ gìn sức 
khỏe, tiếp tục cố gắng chăm sóc bệnh 
nhân, góp phần cùng quận nhà ngăn chặn 
thành công dịch Covid-19. 
Đại diện Bệnh viện Quận 11, bác sĩ Phạm 
Quốc Dũng, Giám đốc Bệnh viện Quận 
11 cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm 
động viên của lãnh đạo quận cho đội ngũ 
y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Quận; 
đồng thời cho biết thêm ông luôn nhắc 
nhắc đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế 
Bệnh viện Quận làm việc với tinh thần 
trách nhiệm cao, đồng thời phải tự bảo vệ 
sức khỏe cho bản thân, hạn chế nguy cơ 
lây nhiễm, nỗ lực tối đa để chăm sóc sức 

Đại diện Trung tâm Y tế Quận 11 bác sĩ 
Nguyễn Thị Hồng Mai chia sẻ, “đội ngũ y 
bác sĩ và nhân viên y tế Trung tâm Y tế 
Quận cùng với lực lượng tình nguyện 
viên luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, chung tay cùng địa phương để đẩy lùi 
dịch bệnh. Việc quan tâm, động viên đội 
ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và lực lượng 
tình nguyện viên là niềm khích lệ tinh 
thần rất lớn đối với chúng tôi”.

khỏe cho các bệnh nhân. 

Đại diện đoàn tình nguyện Trường Đại 
học Y Dược Thái Bình, bác sĩ Đặng Bích 
Thủy cho biết, “Cán bộ, giảng viên và các 
sinh viên tình nguyện của trường đã được 

trang bị đầy đủ về kỹ năng chuyên môn để 
sẵn sàng hỗ trợ công tác chống dịch, đồng 
thời cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 
âm tính với SARS-CoV-2 trước khi tham 
gia đoàn công tác. Dẫu biết rằng nguy cơ 
lây nhiễm sẽ rất cao, công việc trong thời 
gian tới sẽ còn nhiều vất vả nhưng mỗi 
tình nguyện viên đều nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, ý chí quyết tâm sẽ hỗ trợ địa 
phương trong công tác phòng chống dịch. 
Chúng tôi luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ 
trong tất cả các công tác được phân công 
với mong muốn cùng với địa phương sớm 
kiểm soát tình hình dịch bệnh”.

Lãnh đạo Quận thăm và tặng quà động viên lực lượng tình nguyện viên 
Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Lãnh đạo Quận thăm và tặng quà động viên lực lượng y bác sĩ 
và nhân viên y tế tại Bệnh viện Dã chiến Quận 11.

Lãnh đạo Quận thăm và tặng quà động viên lực lượng y bác sĩ 
và nhân viên y tế tại Bệnh viện Quận 11.

NHÂN DÂN QUẬN 11 THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU, BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
VÌ SỨC KHỎE CỦA BẢN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ CỦA CẢ CỘNG ĐỒNG
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20 tình nguyện viên 
Đại học Y Dược Thái Bình 

hỗ trợ Quận 11 chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh tại 
TP.HCM diễn biến phức tạp, với số 

ca mắc không ngừng tăng nhanh, Trường 
Đại học Y Dược Thái Bình đã phát động 
tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh 
viên tình nguyện tham gia công tác hỗ trợ 
phòng, chống dịch Covid-19 cho 
TPHCM. Được biết, tổng số giảng viên, 
sinh viên tham gia chi viện cho TPHCM 
và các tỉnh phía Nam đợt này là 350 
người. Cán bộ, giảng viên và các sinh 
viên tình nguyện của trường đã được 
trang bị đầy đủ về kỹ năng chuyên môn 
để sẵn sàng hỗ trợ công tác chống dịch, 
đồng thời cũng đã tổ chức lấy mẫu xét 
nghiệm âm tính với Sarc-CoV-2 trước 
khi tham gia đoàn công tác.
Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long 
cho biết, đợt này, có 20 tình nguyện viên 
bao gồm cả cán bộ, giảng viên và các 
sinh viên y khoa của trường Đại học Y 
Dược Thái Bình được chi viện để hỗ trợ 
cho Quận 11. Một số thành viên tham gia 
hỗ trợ công tác lấy mẫu trong cộng đồng, 
một số thành viên có kinh nghiệm hỗ trợ 
tại điểm điều trị bệnh nhân Covid-19 trên 

địa bàn quận. Thay mặt lãnh đạo Quận 11, 
ông Trần Phi Long bày tỏ sự tri ân đối với 
những tình nguyện viên Đại học Y Dược 
Thái Bình đã tích cực hỗ trợ cho địa 
phương trong những ngày này. Khi mà 
các bệnh viện tuyến trên đang trong tình 
trạng quá tải, việc tăng cường chi viện của 
lực lượng tình nguyện viên sẽ góp phần 
chia sẻ gánh nặng cho công tác phòng 
chống dịch của địa phương.

Đại diện đoàn tình nguyện bày tỏ sự vinh 
dự, niềm vui khi được tham gia phục vụ ở 
tuyến đầu chống dịch và cho biết sẵn sàng 
nhận nhiệm vụ trong tất cả các công tác 
được phân công. Dẫu biết rằng nguy cơ 
lây nhiễm sẽ rất cao, công việc trong thời 
gian tới sẽ còn nhiều vất vả nhưng mỗi 
tình nguyện viên đều nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, ý chí quyết tâm sẽ hỗ trợ địa 
phương trong công tác phòng chống dịch.

riển lãm có chủ đề "Việt TNam niềm t in  chiến 
thắng" được chia thành 5 cụm 
chủ đề chính: Cả nước đau, 
Thành phố Hồ Chí Minh đau; 
Thành phố Hồ Chí Minh 
những ngày trầm lắng; Chiến 
dịch tiêm vắc-xin ngừa Covid 
-19 tại Thành phố Hồ Chí 
Minh; Toàn dân tham gia 
phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19; Thành phố Hồ Chí 
Minh bao dung, nghĩa tình. 

BBT (Nguồn: TTTTTL TPHCM)

Hơn 40 bức tranh và ảnh của 
họa sĩ Lê Sa Long và các 
phóng viên Hoàng An, Hải An, 
Duy Đông, Nguyệt Nhi, Trần 
Tiến Dũng, Ngô Thức, Minh 
Khoa... là những hình ảnh đẹp, 
mang tính nhân văn, lan tỏa 
tinh thần lạc quan, cổ động 
người dân chung tay vượt qua 
đại dịch, khích lệ tinh thần 
chống dịch của mỗi người, mỗi 
nhà và xã hội để cùng chung 
tay đẩy lùi dịch bệnh.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt, 95 tuổi (ngụ tại quận Gò Vấp) 
hàng ngày cặm cụi cắt vải may khẩu trang tặng bà con thời giãn cách - 

Tác giả: Hoạ sĩ Lê Sa Long

Những gian hàng 0 đồng, kết nối yêu thương 
xuất hiện khắp nơi, hướng đến người lao động nghèo, 

bị mất thu nhập do đại dịch COVID-19 
- Tác giả: Hoạ sĩ Lê Sa Long

Khoảnh khắc một cô gái phát thùng mì cho người bán vé số
 với lời nhắn: “Chú ơi, nhận dùm thùng mì về dùng, 

khi nào cần chú cứ đến chỗ thiện nguyện này nghe” - 
Tác giả: Hoạ sĩ Lê Sa Long

Chuyên mục: Triển lãm tranh chủ đề “Việt Nam - Niềm tin chiến thắng”

Song Quân

TOÀN DÂN THỰC HIỆN NGHIÊM THÔNG ĐIỆP 5K GỒM:
KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ



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

Thực hiện: BTQ11

KỲ 2

Tiếp tục tăng cường sự chung sức đồng lòng của người dân 
thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch

Thực hiện chủ trương chung 
của TPHCM, Quận 11 đã triển 
khai kịp thời chế độ chính sách 
hỗ trợ các đối tượng bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh, trong đó 
tập trung ưu tiên cho những 
người có hoàn cảnh đặt biệt 
khó khăn, người bán vé số, bán 
hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ 
trên đường phối, thu gom rác, 
phế liệu, bốc vác chuyển hàng 
bằng xe ba gác, xe thô sơ… 
đảm bảo an sinh xã hội theo 
Nghị quyết số 68/NQ-CP của 
Chính phủ và Nghị quyết số 
09/2021/NQ-HĐND của Hội 
đồng nhân dân Thành phố; đẩy 
mạnh các giải pháp phân phối, 
cung ứng hàng hóa, bình ổn 
giá cả, đảm bảo nhu yếu phẩm 
thiết yếu cho người dân. Tính 
đến thời điểm hiện nay, Quận 
đã  k ịp  t hờ i  hỗ  t rợ  cho 
13.510/13.510 người thuộc 
đối tượng được hỗ trợ theo 
Nghị quyết 09 của HĐND 
thành phố, với tổng kinh phí là 
20,265 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%. 
UBND quận tiếp tục chỉ đạo 

Trong thời gian qua, thực 
hiện lời kêu gọi “Toàn dân 

tham gia ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch COVID-
19”, Quận ủy - Ủy ban nhân 
dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Quận 11 đã nhận 
được nhiều sự chung tay, góp 
sức của các tổ chức và mạnh 
thường quân trên địa bàn quận 
trong công tác phòng, chống 
đại dịch COVID-19. Chính sự 
quan tâm nhiệt tình và hỗ trợ 
của các tổ chức và cá nhân đã 
kịp thời động viên, chia sẻ đến 
lực lượng ở tuyến đầu chống 
dịch và người dân trên địa bàn 
quận 11 gặp khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch COVID-19 và 
thể hiện nghĩa cử, tình cảm và 
tinh thần đoàn kết truyền 
thống của dân tộc ta.
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UBND phường rà soát và lập 
danh sách những trường hợp 
phát sinh, tổ chức hợp xét 
duyệt và tổ chức chi hỗ trợ cho 
người lao động tự do bị mất 
việc, giảm thu nhập do dịch 
Covid – 19. Những kết quả đạt 
được nhờ vào sự chỉ đạo quyết 
liệt của Quận ủy, hướng dẫn 
của Sở ngành thành phố, sự 
chung tay vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị của Quận, 
phường. Đặc biệt phải kể đến 
là vai trò của Tổ dân phố, khu 
phố, các đồng chí cảnh sát khu 
vực, Ban chỉ huy Công an 
phường tạo thuận lợi cho Ủy 
ban nhân dân phường lập danh 
sách, rà soát từng đối tượng thụ 
hưởng. 
Bên cạnh đó, sự chia sẻ khó 
khăn của các mạnh thường 
quân, nhà hảo tâm trên địa bàn 
đã góp phần ổn định bước đầu 
tình hình khó khăn của các hộ 
dân bị ảnh hưởng như cung cấp 
nhu yếu phẩm, gạo, mì gói, lập 
các bếp ăn từ thiện… Có thể kể 
đến như việc hỗ trợ nhu yếu 
phẩm hàng ngày tại các khu 
vực phong tỏa trên địa bàn 16 
phường, việc chung tay góp 
sức của các tổ chức Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể… 
Như tại Phường 15, bắt đầu từ 
những ngày đầu khi khu vực 
Chung cư Phú Thọ bị phong 
tỏa do có ca nghi nhiễm trong 
khu vực, lãnh đạo phường 
cùng với Ban quản trị chung cư 
đã nỗ lực để hỗ trợ tích cực cư 
dân trong khu vực này. Gần 
đây nhất, Ban quản trị chung 
cư Phú Thọ đã triển khai mô 
hình “Gian hàng 0 đồng” nhằm 
hỗ trợ người dân Khu B được 
cung cấp nhu yếu phẩm như 
rau, củ quả đến trực tiếp các hộ 
dân trong khu vực. Kinh phí 
thực hiện “Gian hàng 0 đồng” 
do một số mạnh thường quân, 

Ban quản trị chung cư và 
người dân trong khu vực tự 
nguyện đóng góp. Theo ông 
Triều, đại diện Ban quản trị 
chung cư Phú Thọ cho biết, 
đại dịch có thể diễn biến phức 
tạp, nhưng chắc chắn người 
dân trong khu vực chung cư 
Phú Thọ sẽ đồng lòng, thực 
hiện đúng tinh thần giãn cách 
của Thủ tướng Chính phủ, tuy 
nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục 
cùng với cư dân trong khu vực 
tiếp tục chia sẻ yêu thương, 
chia sẻ nhu yếu phẩm đến bà 
con và cùng nhau hà hơi tiếp 
sức để vượt qua khó khăn hiện 
tại.
Một mô hình khác có thể kể 
đến đó là cách làm của Chợ 
Bình Thới  t rên địa  bàn 
Phường 10. Theo Ban quản lý 
chợ Bình Thới (Phường 10, 
Quận 11) cho biết đã tiến hành 
phát “Thẻ ra vào chợ” cho 
người dân, nhằm phòng ngừa 
dịch bệnh, dễ dàng thực hiện 
truy vết. Để dễ kiểm soát, ban 
quản lý chợ làm ra 2 loại thẻ 
màu xanh dương và hồng. 
Theo đơn vị này, đối với thẻ 
màu xanh dương, mặt trước 
ghi số thứ tự, tên, năm sinh, 
địa chỉ, số điện thoại, mặt sau 
in thêm mã QR Code, nhằm dễ 
dàng truy vết. “Người dân 
muốn vào chợ chỉ cần mang 
chứng minh nhân dân để đăng 
ký làm thẻ lần đầu. Riêng ai đã 
đăng ký thì mang theo thẻ này 
để nhân viên chợ quét mã QR” 
- ông Nguyễn Bá Tùng, 
Trưởng ban quản lý chợ Bình 
Thới, giải thích. Sắp tới đây, 
chúng tôi sẽ áp dụng thêm một 
hình thức mới là đặt lịch hẹn đi 
chợ qua Tổng đài tự động để 
hẹn giờ đến chợ cụ thể cho 
người dân nhằm giảm bớt việc 
tập trung đông người, hạn chế 
đi ra ngoài khi không cần 

Nhìn chung, đa số người dân 
Quận 11 đều có ý thức cao và 
chấp hành rất tốt các hoạt 
động phòng, chống dịch 
Covid-19, tuân thủ tốt các 
khuyến cáo, hướng dẫn của 
các cấp, ngành. Tuy nhiên, 
thời gian tới với mong muốn 
sớm kiểm soát được dịch bệnh 
Covid-19 và ổn định đời sống 
người dân, công tác phòng 
chống dịch Covid-19 Quận 11 
sẽ phải tiếp tục cần sự đồng 
hành của bà con nhân dân, 
cùng chính quyền các cấp 
trong phòng, chống dịch 
Covid-19.

thiết, giảm thời gian xếp hàng 
để góp phần phòng chống dịch 
bệnh Covid -19. 
Những ngày giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị 16 của Thành phố, 
chị em cán bộ Hội Hội LHPN 
Quận vẫn hàng ngày miệt mài 
hỗ trợ đi chợ, nấu ăn, làm nước 
uống, tiếp nhận và chuyển 
ngay vật phẩm thiết yếu như 
cá tươi, rau xanh, sữa, mì, 
gạo.... đến những lực lượng 
đang ngày đêm tham gia 
phòng chống dịch và những 
người yếu thế, khó khăn, trong 
khu phong tỏa trên địa bàn 
quận. 
Song song đó, những xe loa 
phát thanh tuyên truyền phát 
đi những hiệu lệnh nhắc nhở 
người dân thực hiện Chỉ thị 16 
trên các tuyến đường tuyến 
phố. Đồng thời, lãnh đạo 
Quận cũng đã quan tâm động 
viên và khen thưởng nhiều tập 
thể tiêu biểu trong công tác 
phòng chống dịch Covid-19. 
Có thể thấy, rất nhiều hoạt 
động của các ngành, các cấp 
của các cơ sở và địa phương, 
các tổ chức, các cá nhân để 
cùng chung tay phòng chống 
dịch bệnh Covid-19. 

“Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ bà con trong khu B tại chung cư Phú ThọQuận ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ VN quận 11 trao thư cám ơn 
cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh trao tặng nhu yếu phẩm cho nhân dân Quận 11

Đức Phạm
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Đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân 
tại điểm tiêm Trường THCS Nguyễn Văn Phú, Phường 3

Đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân 
tại điểm tiêm Trường THCS Nguyễn Văn Phú, Phường 3

Đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân 
tại điểm tiêm Trường THCS Nguyễn Văn Phú, Phường 3

Đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân 
tại điểm tiêm Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Phường 8

Tình nguyện viên hỗ trợ người dân 
tại điểm tiêm Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Phường 8

Dọn dẹp vệ sinh phục vụ người dân đến tiêm chủng 
tại điểm tiêm Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Phường 8

Tình nguyện viên hỗ trợ người dân 
tại điểm tiêm Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Phường 8

TOÀN DÂN THỰC HIỆN NGHIÊM THÔNG ĐIỆP 5K GỒM:
KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ
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Lãnh đạo Quận cùng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ 
tại điểm kiểm soát chốt Bình Thới, Phường 11 

Lãnh đạo Quận trao đổi phân công nhiệm vụ với các tình nguyện viên
Trường Đại học Y dược Thái Bình tại Khu cách ly Quận 11, Cơ sở 2 

Trao hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 09 HĐND Thành phố Trao hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 09 HĐND Thành phố

Trao hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 09 HĐND Thành phố Trao hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 09 HĐND Thành phố

Gian hàng 0 đồng chia sẻ yêu thương 
của Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 hỗ trợ người dân trong khu vực bị phong tỏa

Gian hàng 0 đồng chia sẻ yêu thương 
của Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 hỗ trợ người dân trong khu vực bị phong tỏa

PHÒNG ,CHỐNG DỊCH COVID-19 LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI



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

32 điểm tiêm chủng mở rộng đợt 5 phục vụ nhân dân trên địa bàn quận 11
hực hiện chỉ đạo của TUBND Thành phố, Sở Y 

tế TPHCM về tổ chức tiêm 
chủng vaccine COVID-19 đợt 
5 trên địa bàn TPHCM, nhằm 
tiếp tục tổ chức triển khai hiệu 
quả chiến dịch tiêm vaccine 
phòng COVID-19 an toàn, 
hiệu quả và đảm bảo độ bao 
phủ tiêm chủng, để giảm nguy 
cơ lây nhiễm, nguy cơ tăng 
nặng bệnh và giảm tử vong; ưu 
tiên tiêm đủ liều cho lực lượng 
tuyến đầu phòng, chống dịch, 
người trên 65 tuổi, người có 
bệnh nền và công nhân, người 
lao động… Ủy ban nhân dân 
Quận 11 đã ban hành Kế hoạch 
số  139/KH-UBND ngày 
11/7/2021 về tổ chức tiêm 
chủng cho người dân trên địa 
bàn quận. 
Theo đó, đối tượng được ưu 
tiên tiêm chủng trong đợt này 
gồm có: người trên 65 tuổi; 
người trên 18 tuổi với đối 
tượng người mắc các bệnh nền 
(bệnh thận mãn tính, bệnh phổi 
tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết 
áp, đái tháo đường) đang được 

điều trị tại bệnh viện và có địa 
chỉ thường trú tại TPHCM; 
người thuộc diện chính sách và 
có công và đối tượng bảo trợ xã 
hội; người thuộc hộ nghèo, cận 
nghèo, người yếu thế; người 
làm việc trong cơ sở y tế, 
ngành y tế (công lập, tư nhân); 
người tham gia phòng chống 
dịch (thành viên ban chỉ đạo 
phòng chống dịch các cấp, 
người làm việc ở khu cách ly, 
làm nhiệm vụ truy vết, tổ 
COVID dựa vào cộng đồng, 
tình nguyện viên, phóng 
viên...)…
Theo kế hoạch, mỗi phường sẽ 
tổ chức 02 điểm tiêm (02 bàn 
tiêm) gồm 01 điểm tiêm tại 
Trạm Y tế phường và 01 điểm 
tiêm lưu động. Mỗi điểm tiêm 
sẽ thực hiện tiêm cho 120 – 
150 người/ngày. Địa bàn Quận 
11 có 16 phường, sẽ tổ chức 32 
điểm tiêm vaccine ngừa 
COVID-19, mỗi điểm tiêm 
đều có Thành viên Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch của quận 
cùng với Tổ công tác gồm Tổ 
trưởng, Tổ phó và các thành 

Chiều 21/7, Quận 11 đã tổ 
chức tiêm thí điểm buổi đầu 
tiên tại Nhà thi đấu Lãnh Binh 
Thăng, đồng thời mời các Tổ 
công tác tại các điểm tiêm 
chủng về tham quan và hướng 
dẫn trình tự sắp xếp, điều phối, 
thực hiện tiêm chủng theo 
đúng quy trình 1 chiều để 
hướng dẫn cho các đơn vị còn 
lại triển khai thực hiện trong 
những ngày tiếp theo. Để đảm 
bảo trật tự, trước đó, người 
dân đến xếp hàng đều nhận 
được tin nhắn hẹn giờ tiêm từ 
trước, được phân bổ theo các 
khung giờ lệch nhau nhằm 
đảm bảo giãn cách, hạn chế tối 
đa người dân tập trung tại một 
địa điểm, đồng thời các điều 
phối viên luôn nhắc nhở người 
đến tiêm chủng thực hiện 
đúng các biện pháp 5K theo 

viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 
các vấn đề phát sinh tại điểm 
tiêm được phân công nhằm 
đảm bảo hoạt động tiêm 
chủng được suôn sẻ, đảm bảo 
an toàn và đạt hiệu quả, tiến độ 
đề ra. 

quy định. Theo dự kiến, chiến 
dịch tiêm vaccine đợt 5 của 
Thành phố sẽ diễn ra trong 
khoảng 2-3 tuần và có thể kéo 
dài tùy tình hình thực tế để 
đảm bảo các biện pháp phòng 
chống dịch. 
Sáng 22/7, 32 điểm tiêm 
chủng vaccine mở rộng trên 
địa bàn quận 11 đã đồng loạt 
triển khai thực hiện nhiệm vụ, 
thực hiện đúng theo hướng 
dẫn về quy trình 1 chiều từ khu 
vực đo thân nhiệt, tổ chức khai 
báo y tế, kiểm soát và đối 
chiếu thông tin, sàng lọc trước 
tiêm, đo huyết áp, tư vấn trước 
tiêm, khu vực tiêm vaccine, 
theo dõi sau tiêm… đảm bảo 
thuận tiện cho người dân. Đặc 
biệt, trong đợt này, có nhiều 
người dân lớn tuổi hoặc có 
bệnh lý nền mãn tính đến để 
tiêm vaccine ngừa COVID-
19, do vậy, lực lượng y tế khá 
thận trọng trong công tác 
khám sàng lọc, tư vấn và theo 
dõi sức khỏe cho những 
trường hợp này.

CHUYÊN TRANG: THÔNG TIN VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Mỹ Hạnh
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Ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho người có bệnh lý nền và người trên 65 tuổi trên địa bàn

Ngày 26/7/2021, tại điểm 
tiêm Trường Tiểu học 

Lạc Long Quân, Phường 8, 
Quận 11, Bệnh viện Quận 11 
đã thực hiện tiêm chủng cho 
người có bệnh lý nền và người 
trên 65 tuổi trên địa bàn quận. 
Theo bác sĩ Phạm Quốc Dũng, 
Giám đốc Bệnh viện Quận 11 
chia sẻ, “Bắt đầu từ sáng 22/7, 
điểm tiêm Bệnh viện Quận 11 
cùng với các điểm tiêm 
vaccine mở rộng khác trên địa 
bàn quận đã đồng loạt tổ chức 
tiêm chủng cho người dân trên 
địa bàn. Riêng điểm tiêm tại 
Bệnh viện Quận 11 được ưu 
tiên phân bổ vaccine để tiêm 
cho những người trên 65 tuổi, 
người có bệnh lý nền vì điều 
kiện chăm sóc y tế và theo dõi 
sau tiêm, xử lý khi xảy ra sự cố 
đảm bảo thuận lợi và nhanh 
nhất. Tuy nhiên, do Bệnh viện 
Quận 11 ngoài việc tiếp nhận 
người đến tiêm vaccine, còn 
phải thực hiện nhiều chức 
năng khác như tiếp nhận bệnh, 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 
kỹ thuật xét nghiệm và nhiều 
kỹ thuật chuyên khoa khác… 
Do đó, để đảm bảo môi trường 
thuận lợi nhất cho những 
người lớn tuổi, người có nhiều 
bệnh lý nền đến thăm khám và 
tiêm chủng, sau khảo sát Tổ 
công tác đã chuyển địa điểm 
tiêm tại Bệnh viện Quận 11 
sang địa điểm mới tại Trường 

Quan tâm tiêm vaccine Covid-19 cho người thuộc diện chính sách, có công và các đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày 23/7, Quận 11 đã tổ 
chức tiêm vaccine đợt 5 

cho người thuộc diện chính 
sách, có công và các đối tượng 
bảo trợ xã hội. Theo kế hoạch, 
16 phường trên địa bàn sẽ tổ 
chức ít nhất 2 điểm tiêm, quận 
đã phân công 32 tổ công tác 
gồm Tổ trưởng, tổ phó và các 
thành viên chỉ đạo, theo dõi tại 
32 điểm tiêm chủng trên địa 
bàn với mỗi điểm tiêm tầm 150 

Tiểu học Lạc Long Quân cũng 
đóng trên địa bàn Phường 8, rất 
gần với Bệnh viện Quận 11 và 
có diện tích khá thông thoáng, 
thuận lợi cho người dân đến 
tiêm chủng đồng thời có thể xử 
trí nhanh nếu phát sinh những 
trường hợp có dấu hiệu bất 
thường cần phải đưa về Bệnh 
viện Quận 11 thăm khám, theo 
dõi. Vaccine được chỉ định 
tiêm cho người cao tuổi, người 
có bệnh lý nền tại điểm tiêm 
này là vaccine Moderna (do 
Mỹ sản xuất)”.
Bà Lương Viễn Tú, Phó 
Trưởng Phòng Y tế Quận 11 
cho biết, về công tác đảm bảo 
an toàn tại khu vực tiêm, khi 
các cụ tới điểm tiêm sẽ được 
đội tình nguyện hướng dẫn ổn 
định chỗ ngồi giãn cách. Bên 
cạnh đó, việc sắp xếp thông 
báo cho các cụ đến điểm tiêm 
cũng cách nhau 30 phút đến 1 
giờ để đảm bảo không tập 
trung đông người tại điểm 
tiêm. Đặc biệt là Tổ công tác 
luôn theo dõi sát tại điểm tiêm 
đặc biệt này, tất cả các quy 
trình thực hiện cũng được tổ 
chức theo quy trình một chiều. 
Song song đó, đội cấp cứu lưu 
động được bố trí sẵn sàng với 
đầy đủ phương tiện, trang thiết 
bị cấp cứu, thuốc cấp cứu theo 
đúng số lượng quy định để sẵn 
sàng xử lý tại chỗ, hoặc vận 
chuyển người bệnh đến Bệnh 

Hầu hết những người lớn tuổi 
đến tiêm vaccine tại điểm tiêm 
này đều tỏ ra rất vui mừng vì 
được thông báo của địa 
phương đi tiêm vaccine ngừa 
COVID-19. Một bác khá lớn 
tuổi chia sẻ, “Dịch bệnh đang 
nguy hiểm, đặc biệt những 
người lớn tuổi như tôi, lại có 
bệnh lý nền nên khi được 
thông báo ưu tiên tiêm vaccine 

viện Quận 11. 
Theo thông tin từ Phòng Y tế 
Quận 11 cho biết, từ ngày 22/7 
đến 26/7, người trên 65 tuổi tại 
điểm tiêm đặc biệt này có 598 
người đến thăm khám, kết quả 
có 546 người được tiêm, 52 
người hoãn tiêm, đạt tỷ lệ 
91,30%. 

tôi vừa lo vừa mừng. Đến khi 
trực tiếp gặp các tình nguyện 
viên hướng dẫn, bác sĩ thăm 
khám, tư vấn kỹ càng tôi rất là 
yên tâm. Thế là sau khi khám 
sàng lọc và phải ngồi nghỉ do 
huyết áp cao, bác sĩ thăm 
khám lại thấy huyết áp đã ổn 
định và tư vấn đầy đủ, rõ ràng, 
tôi cũng đã được tiêm vaccine 
ngừa Covid-19. Được ưu tiên 
tiêm vaccine thế này là mừng 
lắm rồi. Tôi không mong gì 
hơn là mọi người dân đều 
được tiêm vaccine ngừa 
Covid-19 để tạo được miễn 
dịch cộng đồng, cuộc sống 
người dân sớm trở lại ổn định 
bình thường như trước kia.”

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần 
Phi Long cho biết thêm, “Đây 
là đợt tiêm chủng thứ 5 trên địa 
bàn quận theo chỉ đạo của 
UBND Thành phố, trong đó 15 
nhóm đối tượng được ưu tiên 
trong đợt 5 gồm có: người mắc 
bệnh nền và thường trú tại 
TPHCM; người trên 65 tuổi; 
người thuộc diện chính sách, 
có công và đối tượng bảo trợ xã 

người/ngày. 

hội; người làm viêc trong các 
cơ sở y tế, ngành y tế; người 
tham gia phòng chống dịch; 
lực lượng quân đội TPHCM; 
lực lượng công an TPHCM; 
nhân viên, cán bộ ngoại giao; 
người cung cấp dịch vụ thiết 
yếu, hàng không, vận tải 
đường dài…; người đang làm 
việc tại các doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ thiết yếu; người 
làm việc tại các cơ sở giáo 
dục, đơn vị hành chính, các tổ 
chức chính trị; người được cử 
đị công tác, học tập, lao động 
ở nước ngoài; hải quan, cán bộ 
làm công tác xuất nhập cảnh; 
các chức sắc, chức việc các 
tôn giáo; các đối tượng làm 
việc tại ngành y tế, hỗ trợ tham 
gia tuyến đầu chống dịch.  Ủy 
ban nhân dân Quận 11 đã ban 
hành Kế hoạch số 139/KH-
UBND về tổ chức tiêm chủng 
cho người dân trên địa bàn 

T h e o  P h ò n g  L a o  đ ộ n g 
Thương binh Xã hội Quận 
chia sẻ, “Tổng số người thuộc 
diện chính sách, có công và 
các đối tượng bảo trợ xã hội 
trên địa bàn quận được tiêm 
đợt này là 7.360 người, trong 
đó trên 65 tuổi có 4.590 người; 
dưới 65 tuổi có 1.991 người; 
dưới 18 tuổi có 779 người. 
Đây là việc làm có ý nghĩa thể 
hiện sự quan tâm của chính 
quyền đến việc chăm sóc sức 
khỏe cho những người thuộc 
diện chính sách, có công và 
các đối tượng bảo trợ xã hội 
trên địa bàn quận”.

quận nhằm tiếp tục tổ chức 
triển khai hiệu quả chiến dịch 
tiêm vắc xin phòng COVID-
19 an toàn, hiệu quả và đảm 
bảo độ bao phủ tiêm chủng, để 
giảm nguy cơ lây nhiễm, nguy 
cơ tăng nặng bệnh và giảm tỷ 
lệ tử vong”.
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Đức Phạm

Song Quân

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cụ Hoàng Minh Long, 
sinh năm 1921 (100 tuổi) ngụ tại Phường 3, Quận 11 

tại điểm tiêm Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng

10 PHÒNG ,CHỐNG DỊCH COVID-19 LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI



Quận 11 triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
 theo Nghị quyết số 09 của Hội đồng nhân dân Thành phố

T h ự c  h i ệ n  N g h ị  q u y ế t  s ố 

0 9 / 2 0 2 1 / N Q - H Đ N D  n g à y 

25/6/2021 của Hội đồng nhân dân Thành 

phố về một số chế độ, chính sách đặc thù 

phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

Thành phố và Công văn số 2209/UBND-

KT ngày 01/07/2021 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về triển khai thực hiện 

chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị 

quyết 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân Thành phố, Quận 11 đã ban 

hành văn bản 1184/UBND-LĐTBXH 

ngày 07/7/2021 về việc triển khai chính 
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Theo đó, những người được nhận tiền hỗ 

trợ đợt này gồm: Người bán hàng rong, 

buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có 

địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu; 

Bốc vác, chuyển hàng bằng xe ba gác, xe 

thô sơ; Bán vé số lưu động; Tự làm hoặc 

làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh 

vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc 

sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); Làm công 

việc thuộc các ngành nghề, lĩnh vực phải 

tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của 

UBND TP.HCM để phòng chống dịch 

sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 theo Nghị quyết 09 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố cho người 

dân trên địa bàn quận 11. 

Covid-19. Theo tinh thần giãn cách Chỉ 

thị 16, UBND 16 phường trên địa bàn đều 

không thực hiện chi trả đại trà, chủ động 

thông báo người dân theo từng khung giờ 

và giới hạn số lượng, thực hiện giãn cách 

hoặc đến trực tiếp hộ dân để chi trả nhằm 

đảm bảo đúng quy định và an toàn phòng 

chống dịch. 
Trưởng phòng Lao động Thương binh và 

Xã hội Quận 11 Nguyễn Phi Long cho 

biết thêm, “Hiện quận đang triển khai các 

chế độ chính sách cho tất cả các đối tượng 

theo đúng tinh thần Nghị quyết 09 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố. Trong đó, 

để thực hiện đầy đủ với tinh thần không 

bỏ sót, chúng tôi ưu tiên tập trung cho 

công tác rà soát, quy trình kiểm duyệt, 

giải ngân nhanh chóng đối với các trường 

hợp đã kiểm soát. Đối với các trường hợp 

đã được duyệt, cán bộ được phân công ưu 

tiên giải quyết ngay cho dân. Đợt đầu tiên, 

theo danh sách 16 phường thống kê, tổng 

hợp gửi về có 7.823 hồ sơ đã được duyệt 

(ưu tiên chi trả cho đối tượng thuộc Nhóm 

1 là những người lao động tự làm những 

công việc như người bán hàng rong, vé số 

lưu động, thu gom rác, bốc vác vận 

chuyển bằng ba gác… trên địa bàn), 

chúng tôi đã khẩn trương yêu cầu UBND 

16 phường trên địa bàn thực hiện ngay. 

Kết quả, đến nay đã chi trên 5000 người 

với mỗi trường hợp được hỗ trợ là 1,5 

triệu đồng/người, đồng thời quận vẫn tiếp 

tục triển khai chi trả cho những hồ sơ đã 

được thông qua theo danh sách. Hiện nay, 

chúng tôi cũng đề nghị UBND 16 phường 

tiếp tục cập nhật danh sách đợt 2 để kịp 

thời hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch 

Covid-19 và tiếp tục rà soát các đối tượng 

khác theo quy định và thực hiện chi trả 

trong thời gian sớm nhất”. Mỹ Hạnh

Trao hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 09 HĐND Thành phố

NHÂN DÂN QUẬN 11 THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU, BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
VÌ SỨC KHỎE CỦA BẢN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ CỦA CẢ CỘNG ĐỒNG
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“Gian hàng 0 đồng” Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 
hỗ trợ kịp thời các khu vực phong tỏa trên địa bàn quận

Tối 25/7, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Quận 11 đã tổ 

chức các “Gian hàng 0 đồng” 
để hỗ trợ cho người dân khó 
khăn tại các khu vực bị phong 
tỏa trên địa bàn quận 11. Đại 
diện Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Quận 11 cho biết, “Đợt này, 
Quận Hội đã trao tặng 2 tấn 
gạo, 2.000 trứng gà, 280 phần 
nhu yếu phẩm (gồm có nước 
mắm, dầu ăn), 1 tấn rau củ quả 
gửi tới 280 hộ khó khăn tại các 
khu phong tỏa của 4 phường 3, 
10, 11, 12. Đây là số hàng hóa 
do mạnh thường quân trên địa 
bàn quận trao tặng”.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Quận 11 Trần Thị Phi Yến 
thông tin thêm, “Trước đây, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 
cũng nhận được các nguồn 
hàng vận động từ các mạnh 
thường quân, các nhóm thiện 
nguyện, các nguồn hàng hỗ trợ 
từ các tỉnh thành trên cả nước 
như Quảng Bình, Quảng Trị, 
Lâm Đồng, Trà Vinh, Hà 
Tĩnh… Ban đầu, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Quận tiếp nhận được 
bao nhiêu sẽ phân phối hàng 
hóa trực tiếp xuống Hội Liên 
hiệp Phụ nữ 16 phường để gửi 
tặng đến các hộ dân. Đến ngày 
22/7 nhận thấy nguồn hàng 

Mô hình “Gian hàng 0 đồng” 
với mong muốn giảm bớt khó 
khăn cho người dân thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, các hộ 
khó khăn và yếu thế trên địa 
bàn quận ở các khu vực bị 
phong tỏa đảm bảo nguồn 
lương thực, thực phẩm, nhu 
yếu phẩm... đủ dùng trong 
những ngày chấp hành nghiêm 

phong phú, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Quận 11 đã quyết định triển 
khai mô hình “Gian hàng 0 
đồng” để hỗ trợ cho bà con 
nhân dân trên địa bàn 16 
phường. Trong đó, chúng tôi 
ưu tiên triển khai trước cho các 
khu vực phong tỏa có nhiều hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó 
khăn, yếu thế…”.

thực hiện giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị 16, Chỉ thị 12 của 
Thủ tướng Chính phủ. Được 
biết, tổng số hàng hóa vận 
động mạnh thường quân hỗ 
trợ đến nay hơn 3 tấn gạo; 
3200 quả trứng gà; 3,5 tấn rau 
củ các loại (cải ngọt, cải thìa, 
cải nhúng, rau muống, rau 
ngót, củ sắn, bí đao, khoai…); 
ngoài ra còn có mì gói, dầu ăn, 
nước mắm... Trong thời gian 
tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Quận 11 sẽ tiếp tục vận động 
các nguồn tài trợ và nhân rộng 
mô hình “Gian hàng 0 đồng” 
để kịp thời hỗ trợ các khu vực 
phong tỏa trên địa bàn quận, 
góp phần đẩy lùi đại dịch 
COVID-19. 

Chị Vũ Thị Châu, cán bộ Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 nói 
vui, “Phương châm của hội 
em là – “Ở đâu khó, có Hội 
em. Ở đâu cần, Hội em luôn 
sẵn sàng”. Những ngày này, 
tụi em vất vả hơn, nhưng tuy 
mệt mà vui, dù phải phân loại, 
sắp xếp chỗ để trữ rau củ quả 
nhưng luôn nhớ đến lực lượng 
tuyến đầu chống dịch tại 2 khu 
vực cách ly tập trung ký túc xá 
ĐHSP và 284 Lãnh Binh 
Thăng, tại các điểm tiêm 
vaccine cộng đồng, nhớ đến 
những người dân trong các 
khu vực phong tỏa nhận được 
những phần nhu yếu phẩm 
được hỗ trợ kịp thời, thế là chị 
em phụ nữ chúng em như tiếp 
thêm động lực để cố gắng ở 
hậu phương. Nhờ các nguồn 
hàng hỗ trợ ở các nơi, hàng 
hóa được trao đến tận tay 
người dân có hoàn cảnh khó 
khăn bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. Hy vọng rằng với 
sự chung tay góp sức của các 
nhà tài trợ, mạnh thường quân, 
Mặt trận Tổ quốc và các ban 
ngành đoàn thể, cán bộ, nhân 
dân các tỉnh thành trên cả 
nước, Quận 11 sẽ cùng với 
TPHCM vượt  qua được 
những ngày khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19”.

Khen thưởng đột xuất các tập thể tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Tối ngày 15/7/2021, Quận 
11 đã tổ chức khen thưởng 

đột xuất các tập thể có thành 
tích xuất sắc trong công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-
19. Tham dự có các đồng chí: 
Trương Quốc Lâm, Bí thư 
Quận ủy; Trần Phi Long, Phó 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 
UBND quận; Nguyễn Trần 
Bình, Ủy viên Thường vụ, Phó 
Chủ tịch UBND quận. 
Đợt này, Quận 11 đã trao tặng 
Giấy khen cho 16 tập thể có 
thành tích xuất sắc trong công 
tác phòng dịch bệnh Covid-19 
với tiền thưởng cho mỗi tập thể 
là 10 triệu đồng. Cụ thể, các 
tập thể được khen thưởng 
trong đợt này gồm có: Bệnh 
viện Quận 11; các Tổ Hậu cần, 
cung ứng vaccine phòng 
Covid-19, Tổ Báo cáo – Thống 
kê, Tổ hỗ trợ công tác phụ 
trách các điểm tiêm vaccine 
phòng Covid-19 cộng đồng, 

Đội phun hóa chất – xử lý môi 
trường thuộc Trung tâm Y tế 
Quận 11; Tổ giám sát dịch tễ, 
theo dõi sức khỏe tại Trung 
tâm Cách ly Tập trung Ký túc 
xá Đại học Sư phạm Thành 
phố Hồ Chí Minh; Trạm Y tế 
Phường 2; Trạm Y tế Phường 
3; Trạm Y tế Phường 6; Trạm Y 

Phát biểu động viên các đơn 
vị, lãnh đạo quận ghi nhận 
những nỗ lực của ngành Y tế 

tế Phường 7; Trạm Y tế 
Phường 8; Trạm Y tế Phường 
9; Trạm Y tế Phường 10; Trạm 
Y tế Phường 12; Trạm Y tế 
Phường 13; Trạm Y tế Phường 
16.

trong công tác phòng chống 
dịch Covid-19 thời gian qua. 
Việc khen thưởng kịp thời 
nhằm động viên các tập thể và 
mong muốn lan tỏa tinh thần 
hoạt động tích cực trong công 
tác phòng chống dịch bệnh 
Covid-19. Lãnh đạo quận 
mong muốn các tập thể tiếp 
tục phát huy hơn nữa tinh 
thần, kết quả đạt được, tiếp tục 
nâng cao hơn nữa trách nhiệm 
của mình nhằm hạn chế thấp 
nhất nguy cơ lây lan cho cộng 
đồng trên địa bàn quận. Trước 
tình hình diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh trong thời gian 
tới, lãnh đạo quận mong muốn 
tập thể đội ngũ y bác sĩ, nhân 
viên y tế, các đơn vị thực hiện 
nhiệm vụ phòng chống dịch 
cần lưu ý giữ gìn sức khỏe thật 
tốt để tham gia phòng chống 
dịch bệnh đạt hiệu quả, bảo 
đảm an toàn sức khỏe cho 
chính mình và cộng đồng.

Mỹ Hạnh

SQ

“Gian hàng 0 đồng” chia sẻ yêu thương HLHPN Quận 11 
hỗ trợ người dân khu vực phong tỏa trên địa bàn Phường 3

Lãnh đạo quận trao khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu 
trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

TOÀN DÂN THỰC HIỆN NGHIÊM THÔNG ĐIỆP 5K GỒM:
KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ
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NHÂN DÂN QUẬN 11 THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU, BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
VÌ SỨC KHỎE CỦA BẢN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ CỦA CẢ CỘNG ĐỒNG

Thí điểm thực hiện mô hình Food Bus hỗ trợ người dân mua nhu yếu phẩm

Ngày 27/7, Phòng Kinh tế 
Quận 11 đã phối hợp với 

Sở Công Thương TPHCM 
triển khai thí điểm Bán hàng 
lưu động theo hình thức Food 
Bus.  
Theo ông Châu Kiến Quang, 
Trưởng Phòng Kinh tế Quận 
11 cho biết, “Trước đây, Quận 
11 cũng đã phối hợp với hệ 
thống AEON triển khai các hệ 
thống bán hàng lưu động ở một 
vài điểm trên địa bàn với hình 
thức Gian hàng lưu động để 
cung cấp nhu yếu phẩm cho 
người dân, ban đầu triển khai 
cũng còn một số hạn chế do 
chưa lượng giá hết tình huống 
diễn ra, sau đó chúng tôi đã 
phối hợp với đơn vị AEON 
triển khai theo hình thức bán 
hàng Combo. Mọi việc bắt đầu 
diễn ra theo đúng kế hoạch và 
các phương án được dự trù 
trước, do vậy công tác tổ chức 
có phần thuận lợi hơn. Tuy 
nhiên, hiện nay do nhu cầu 
mua sắm thực phẩm thiết yếu 
của người dân vẫn rất cao, tại 
các siêu thị, các điểm mua bán 
nhu yếu phẩm tình trạng quá 
tải vẫn tiếp diễn. Theo hướng 
dẫn của Sở Công thương 
TPHCM, chúng tôi quyết định 
thí điểm mô hình Food Bus để 
hỗ trợ người dân mua sắm nhu 
yếu phẩm hàng ngày. Bước 
đầu, chúng tôi thí điểm tại 
tuyến Hà Tôn Quyền, Phường 
6, Quận 11 để đánh giá hiệu 
quả và tiếp tục đúc kết kinh 
nghiệm thực tiễn nhằm triển 
khai mô hình này tốt hơn cho 
các khu vực khác trên địa bàn 
quận”.
Trong ngày đầu tiên triển khai, 
Food Bus cung cấp chủ yếu 
các mặt hàng trứng, gạo, mì và 
rau củ quả, chủ yếu là rau vườn 
của người dân thành phố còn 
tồn đọng với mục tiêu hỗ trợ 

Theo đánh giá ban đầu, ngày 
đầu tiên triển khai khá thuận 
lợi, hiện chúng tôi đang làm 
việc với các đơn vị cung cấp đề 
nghị triển khai bán hàng theo 

người dân nên giá bán khá 
thấp, hầu như không đặt nặng 
vấn đề lợi nhuận, chủ yếu là 
cung cấp thêm một điểm để 
người dân thuận tiện mua rau 
củ quả hạn chế thấp nhất việc 
phải di chuyển xa và giảm tình 
trạng quá tải cho các tuyến bán 
hàng hiện hữu. Để mặt hàng 
được phong phú hơn, Phòng 
kinh tế cũng đã kết nối với 
Công ty Feddy triển khai thêm 
việc bán thịt heo sạch, gà ta, vịt 
và một số thực phẩm chế biến 
sẵn… Bên ngoài các phương 
tiện Food Bus này có niêm yết 
Điểm bán hàng bình ổn giá, ghi 
rõ giá cả của từng loại mặt 
hàng để người dân dễ chọn lựa. 

hình thức combo, với phương 
thức này có thể sẽ giảm được 
tối đa thời gian người dân phải 
xếp hàng chờ đợi, việc giải 
quyết hàng hóa cũng nhanh 
chóng hơn. 
Một người dân ở Phường 6, 
Quận 11 chia sẻ, “Tôi thấy 
hình thức Food Bus này khá 
hay, thuận tiện cho người dân 
trong khu vực, như tôi chỉ phải 
bước mấy bước ra khỏi nhà, 
xếp hàng theo thứ tự chờ đến 
lượt, cũng không phải chờ đợi 
quá lâu, nhanh chóng mua 
được thực phẩm hàng ngày đủ 
dùng cho gia đình. Tuy nhiên, 
do số lượng thực phẩm dự trữ 
cho nhu cầu mua sắm của 
người dân có hạn, nên nếu ra 
trễ có thể sẽ không mua được 
các sản phẩm muốn mua như 
dự kiến ban đầu. Nhưng đây 
cũng là một mô hình hay để hỗ 

Theo kế hoạch, bắt đầu từ 29/7 
đến 11/8, chúng tôi sẽ tiếp tục 
triển khai các Điểm bán hàng 
lưu động tại các khu dân cư 
trên địa bàn 16 phường nhằm 
hỗ trợ tối đa cho bà con nhân 
dân đảm bảo mua đủ lương 
thực thực phẩm cho gia đình, 
đồng thời thực hiện tốt giãn 
cách theo quy định, nghiêm 
chỉnh chấp hành các biện pháp 
5K góp phần chung tay cùng 
TPHCM phòng chống dịch 
Covid-19 trong giai đoạn hiện 
nay”, ông Châu Kiến Quang, 
Trưởng phòng Kinh tế Quận 
11 chia sẻ.

trợ người dân, tôi thấy nên tiếp 
tục triển khai và nhân rộng 
trên địa bàn các phường khác 
để thuận lợi cho bà con nhân 
dân.”

Đức Phạm

Người dân Phường 6, Quận 11 xếp hàng mua thực phẩm rau củ tươi 
tại điểm Bán hàng bình ổn giá Food Bus – Hà Tôn Quyền

Thí điểm mô hình Food Bus để hỗ trợ người dân mua sắm rau củ quả
tại tuyến đường Hà Tôn Quyền, Phường 6

Công ty Feddy cung cấp nguồn thịt heo sạch, vịt, gà, 
và thực phẩm chế biến để bán hàng bình ổn giá cho người dân
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Đưa máy chụp X-quang di động vào hoạt động 
để sàng lọc bệnh nhân mắc COVID-19

Chiều ngày 28/7, ông Trần Phi Long 

- Chủ tịch UBND Quận 11 cho biết, 

quận vừa đưa máy chụp X-quang di động 

vào hoạt động để sàng lọc, phân loại 

bệnh nhân mắc COVID-19 từ đầu. Theo 

ông Trần Phi Long, hiện nay trong 5 tầng 

điều trị COVID-19, theo quy định đối 

với tầng 1 chỉ có các loại máy điều trị như 

máy đo huyết áp, bình oxy, dụng cụ để 

thở, máy đo nồng độ oxy trong máu, máy 

thở đơn giản… để theo dõi bệnh nhân. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của 

dịch COVID-19 và tuyến trên đang quá 

tải không thể chuyển bệnh nhân đi được. 

Được biết, máy X-quang di động được 

quận thuê với chi phí 50 triệu đồng/tháng 

bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Ngày đầu 

Trong khi đó, những ca F0 nặng trong 

cộng đồng gần như không có máy thở nên 

quận đầu tư máy chụp X-quang di động 

với mục đích chụp kiểm tra độ tổn thương 

của phổi từ ban đầu để sàng lọc phân loại 

bệnh nhân. Cụ thể, người nào ít bị tổn 

thương phổi, không có biểu hiện bệnh và 

gia đình đủ cơ sở vật chất thì cho cách ly 

tại nhà; người nào không đảm bảo cơ sở 

vật chất để cách ly tại nhà thì đưa vào các 

khu lưu dung của quận; người nào nặng 

thì chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

tiên triển khai đã chụp được cho 30 bệnh 

nhân. Bên cạnh đó, quận cũng đầu tư hệ 

thống oxy trung tâm để sử dụng cho loại 

máy cao áp đặt tại 2 khu thu dung F0. 

Hiện nay, quận đầu tư 25 máy và hệ thống 

đường dây gần 3 tỷ đồng, kinh phí mỗi 

ngày vận hành cho các bồn oxy là 15 triệu 

đồng. Tất cả kinh phí vận động từ nguồn 

xã hội hóa. Hệ thống oxy trung tâm dự 

kiến đi vào hoạt động trong vòng 2 tuần 

tới.
Về công tác tiêm vaccine đợt này, Chủ 

tịch UBND quận Trần Phi Long thông tin 

thêm, đến nay trên địa bàn Quận 11 có 

31.503 người được tiêm trên tổng số 

34.787 người đến thăm khám, đạt 

90,56%, tính riêng những người trên 65 

tuổi là 1.175 người. Hiện nay, quận đang 

tập trung việc tiêm ngừa vaccine cho 

người dân để giảm thiểu số người mắc 

COVID-19.
Chủ tịch UBND Quận 11 nhấn mạnh, 

“Với kết quả cho đến nay, Quận 11 đã 

vượt khá xa so với kế hoạch thành phố 

giao, tuy nhiên mục tiêu của chúng tôi 

hướng đến là tất cả nhân dân quận nhà, 

không phân biệt đối tượng ưu tiên, vì ai 

cũng cần được quan tâm và bảo vệ. Trách 

nhiệm trên vai của chúng ta là 150.000 

người dân địa phương đều được mời đến 

để tiêm vaccine. Quyết tâm của quận nhà 

là phải tiêm vaccine đủ cho đại bộ phận 

người dân Quận 11. Mọi nỗ lực, hy sinh 

của chúng ta là không kể xiết, nhưng hạnh 

phúc lớn hơn chúng ta nhận lại là lòng tin, 

niềm vui và sức khỏe của nhân dân quận 

nhà”. Mỹ Hạnh

Quận 11 đưa vào hoạt động máy chụp X-quang di động phân loại người mắc COVID-19

Máy chụp X-quang di động được Quận 11 triển khai từ nguồn xã hội hóaChủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long thăm hỏi sức khỏe các cụ cao tuổi 
tại điểm tiêm vaccine Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng

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

CHUYẾN XE NGHĨA TÌNH TRAO GỬI YÊU THƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND Quận 11 
Trần Thị Bích Trâm, đại diện 
lãnh đạo Quận 11 đã bày tỏ 
lòng tri ân đối với nghĩa tình 
của Công ty Medi Food, Bình 
Phước đã trao tặng nhu yếu 
phẩm cho địa phương. Đồng 
thời cho biết những nhu yếu 
phẩm này sẽ được dành để 
phân phối cho các lực lượng 
tuyến đầu chống dịch trên địa 
bàn quận. Trước diễn biến dịch 
phức tạp trên địa bàn TPHCM 

Sáng 29/7, Xe hỗ trợ nhu 
yếu phẩm của Công ty 

Medi Food, Bình Phước đã 
đến Quận 11 để trao tặng nhu 
yếu phẩm cho địa phương. Cụ 
thể, Quận đã nhận được 1 tấn 
rau muống, 400kg gà thịt, 
800kg măng tươi, 1 tạ măng đã 
luộc sẵn và 350 kg trái đu đủ 
xanh. 

trong đó có quận 11, những 
nhu yếu phẩm được chuyển 
đến kịp thời góp phần động 
viên, tiếp sức cho đội ngũ y bác 
sĩ, cán bộ, chiến sĩ… đang 
ngày đêm chống dịch với 
mong muốn cùng nhau chung 
tay đẩy lùi dịch bệnh.
Đại điện đơn vị nhà tài trợ bày 
tỏ, “Đây là sự sẻ chia với 
những công sức vất vả của lực 
lượng ở tuyến đầu chống dịch 
của quận nhà. Những món quà 
nghĩa tình này thay lời chúc 
sức khỏe để gửi đến những 
người đang ngày đêm vất vả 
nơi tuyến đầu chống dịch. 
Dịch Covid-19 vẫn còn nhiều 
diễn biến phức tạp khó lường, 
nhưng tấm lòng của người dân 
Việt Nam vẫn luôn ấm áp, tuy 
giãn cách mà không xa cách, sẽ 
luôn yêu thương, sẻ chia nghĩa 

tình và chung sức cùng nhau 
vượt qua khó khăn phía 
trước”.
T h e o  P h ò n g  L a o  đ ộ n g 
Thương Binh Xã hội quận cho 
biết, trước đó để chăm lo cho 
các lực lượng ở tuyến đầu 
chống dịch, các hộ dân khó 
khăn trong các khu vực bị 
phong tỏa, các hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trên địa bàn quận, 
các gia đình chính sách khó 
khăn… từ 14/7 đến nay, Quận 
11 đã nhận được nhiều nhu 
yếu phẩm từ các vị mạnh 
thường quân trên địa bàn quận 
11 với tổng số nhu yếu phẩm 
nhận được hơn 36,7 tấn nhu 
yếu phẩm các loại gồm gạo, 
rau củ quả, trứng, cá…  PTMH

Ấm áp những chuyến xe nghĩa tình san sẻ khó khăn cùng nhân dân Quận 11 vượt qua mùa dịch Covid-19

Từ giữa tháng 7 cho đến 
nay, thực hiện Chỉ thị 16 

của Thủ tướng Chính phủ và 
Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ 
Thành ủy TPHCM tăng cường 
thực hiện các biện pháp giãn 
cách xã hội nhằm kiểm soát, 
khống chế hiệu quả dịch bệnh.
Những ngày qua, hàng chục 
chuyến xe vận chuyển rau, củ, 
quả, nhu yếu phẩm từ các tỉnh 
đã liên tiếp lăn bánh, hướng về 
TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ 
người dân đang gặp khó khăn 
vì dịch bệnh nơi đây. Đây là 
những chuyến xe do cán bộ, 
nhân dân các tỉnh, nhiều tổ 
chức từ thiện xã hội, các vị 
mạnh thường quân… cùng 
chung sức để chia sẻ, hỗ trợ 
nhân dân TPHCM, đảm bảo 
người dân an tâm có đủ nhu yếu 
phẩm sử dụng trong giai đoạn 

giãn cách xã hội.
Phó Bí thư Thường trực Quận 
ủy Nguyễn Tăng Minh cho 
biết, “Quận đã tiếp nhận 30 tấn 
nông sản từ Hà Tĩnh, 20 tấn 
nông sản từ Thanh Hóa và 15 
tấn nông sản từ Gia Lai; nhu 
yếu phẩm vận động được do 
các mạnh thường quân trong 
quận đóng góp hơn 36,7 tấn 
nhu yếu phẩm các loại… Sau 
khi tiếp nhận số hàng hoá này, 
Quận đã phân phối ngay lập 
tức đến các đơn vị UBND 16 
phường, ban ngành đoàn thể 
đến phân phát đến người dân 
trong các khu cách ly, khu vực 
phong tỏa và người dân có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn. Có chuyến nào là mọi 
người nhanh chóng phân phối, 
sắp xếp để chia thành những 
phần quà đều nhau gồm một số 

nhu yếu phẩm thiết yếu như: 
gạo, nước tương, nước mắm, 
dầu ăn, mì gói, rau củ quả các 
loại, trứng, một số loại đồ 
khô… Sau khi phân loại, 
chúng tôi chuyển ngay đến 
các địa điểm cần được hỗ trợ 
để trao tặng cho những hộ 
nghèo, cận nghèo, người yếu 
thế, người dân trong các khu 
vực phong tỏa trên địa bàn 
quận”.
Phó Bí thư Thường trực Quận 
ủy bày tỏ, “Quận 11 rất trân 
trọng mọi sự giúp đỡ cả về vật 
chất và tinh thần mà các cán 
bộ, người dân, tổ chức, doanh 
nghiệp các tỉnh, thành bạn 
dành cho địa phương trong 
thời gian qua. Sự đồng hành, 
chung sức chung lòng của các 
tỉnh, thành bạn là hết sức ý 
nghĩa và vô cùng trân quý 

trong cuộc chiến chống dịch 
bệnh này. Mỗi đóng góp dù ít 
hay nhiều đều quý báu, tạo 
nên sức mạnh để Quận nhà 
cùng với TPHCM sớm vượt 
qua dịch bệnh”.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam Đào Thanh 
Long chia sẻ thêm, “Hiện nay 
trên địa bàn quận có khoảng 
182 khu vực phong tỏa, trong 
đó có 06 khu vực phong tỏa 
trên diện rộng (gồm nhiều 
TDP và khu phố), trước tình 
hình trên ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ Việt nam quận đã 
đưa ra nhiều giải pháp, đồng 
thời phối hợp chăm lo người 
dân khó khăn trong các khu 
vục phong tỏa. Tổng trị giá 
chăm lo của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam quận đến nay là hơn 
11 tỷ đồng”.

Lãnh đạo Quận 11 trao thư cám ơn cán bộ và nhân dân Thanh Hóa
gửi tặng hàng hóa là các lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân Quận 11 

Chuyến xe nghĩa tình của cán bộ và nhân dân Thanh hóa trao tặng 
20 tấn nông sản rau củ quả cho nhân dân Quận 11

MH



CHUYÊN TRANG: THÔNG TIN VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19

TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT  VỚI LÃI SUẤT CHO VAY LÀ 0%

- Việc cho vay phải đảm bảo đúng đối 
tượng, công khai, minh bạch.

Người sử dụng lao động vay vốn để trả 
lương cho người lao động theo quy định tại 
khoản 11 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP 
ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số 
chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 
COVID-19:

b. Đối khách hàng động hoạt động 
trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, 
dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài:

- Có người lao động làm việc theo 
hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Người sử dụng lao động hoạt động 
trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, 
dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

hằm triển khai thực hiện cho vay kịp Nthời, hiệu quả đến các đối tượng thụ 
hưởng chính sách trên địa bàn Thành phố 
theo đúng Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 
01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người 
sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng 
việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh 
do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Phòng 
giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 
(NHCSXH) quận Tân Phú và Quận 11 thông 
tin nội dung chương trình cho vay như sau:

- Không có nợ xấu tại các tổ chức 
tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
tại thời điểm đề nghị vay vốn. 

3.2. Đối với khách hàng vay vốn trả 
lương cho người lao động khi phục hồi sản 
xuất, kinh doanh

- Không có nợ xấu tại các tổ chức 
tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
tại thời điểm đề nghị vay vốn. 

- Có người lao động làm việc theo 
hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

3. Điều kiện vay vốn: 

2. Nguyên tắc cho vay: 

3.1. Đối với khách hàng vay vốn trả 
lương ngừng việc

a. Đối khách hàng phải tạm dừng 
hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền:

1. Đối tượng vay vốn:

- Có người lao động làm việc theo 
hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người 
lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 
ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 
Điều 99 Bộ luật Lao động trong trong thời 
gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 
31/3/2022.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục 
hồi sản xuất, kinh doanh.

- Phải tạm dừng hoạt động do yêu 
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 
phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian 
từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- Người sử dụng lao động phải tạm dừng 
hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền để phòng, chống dịch 
COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 
đến hết ngày 31/3/2022.

- Khách hàng phải sử dụng vốn vay 
đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ 
vay đầy đủ, đúng hạn.

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Địa chỉ: 16 Thoại Ngọc Hầu,                   
Phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú-TP.HCM

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã 
hội quận Tân Phú và Quận 11

Điện thoại: (028) 39736125 - 39736126 - 
39736128

MH (T/h theo NHCSXH Q.11 và Q.TP)

- Có phương án hoặc kế hoạch phục 
hồi sản xuất, kinh doanh.

đ) Bản gốc các văn bản thỏa thuận 
của khách hàng với người lao động về việc 
ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19.

b) Danh sách người lao động đang 
tham gia bảo hiểm xã hội (Mẫu số 13a ban 
hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-
TTg).

Khách hàng tự kê khai, chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung 
thực về số lao động ngừng việc, số lao động 
làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài 
liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.

5. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay: 
0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

4. Mức cho vay:  
- Khách hàng được vay vốn một hoặc 

nhiều lần trong khoảng thời gian từ ngày 
01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 để trả lương 
cho người lao động ngừng việc, trả lương phục 
hồi sản xuất do ảnh hưởng bởi đại dịch 
COVID-19 với mức vay tối đa 03 tháng/người 
lao động theo mức lương tối thiểu vùng.

6. Thời hạn cho vay: do NHCSXH nơi cho 
vay và khách hang thỏa thuận nhưng không 
quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay 
đầu tiên.   

9. Phương thức cho vay: NHCSXH nơi 
cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách 
hàng.

10.1.1. Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:

8. Mục đích sử dụng vốn vay: Vốn vay 
được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng 
việc, trả lương cho người lao động khi phục 
hồi sản xuất kinh doanh theo chính sách hỗ trợ 
tại Nghị quyết 68/NQ-CP.

10. Hồ sơ vay vốn NHCSXH:

- Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ 
theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-
CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định 
mức lương tối thiểu vùng đối với người lao 
động làm việc theo hợp đồng lao động.

10.1. Hồ sơ vay vốn đối với khách hàng 
vay vốn trả lương ngừng việc

a) Bản gốc giấy đề nghị vay vốn 
(Mẫu số 12a ban hành kèm theo Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg).

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản 
sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù 
hợp với loại hình hoạt động.

7. Bảo đảm tiền vay: Khách hàng không 
phải thực hiện bảo đảm tiền vay. 

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín 
dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã 
hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời 
điểm đề nghị vay vốn. 

d) Bản gốc hoặc bản sao có chứng 
thực Giấy ủy quyền (nếu có).

10.1.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp 
theo gồm:

- Bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d, điểm 
10.1.1 khoản 10.1 này nếu có thay đổi so với 
hồ sơ vay vốn lần đầu. 

10.2. Hồ sơ vay vốn đối với khách hàng 
vay vốn trả lương cho người lao động khi phục 
hồi SXKD

a) Bản gốc giấy đề nghị vay vốn 
(Mẫu số 12b/12c ban hành kèm theo Quyết 
định số 23/2021/QĐ-TTg).

- Các hồ sơ nêu tại tiết a, b, đ điểm 
10.1.1 khoản 10.1 này.

10.2.1. Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:

b) Danh sách người lao động đang 
tham gia bảo hiểm xã hội (Mẫu số 13b/13c ban 
hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-
TTg).

đ) Bản sao các văn bản về việc 
người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt 
động do yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền từ 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 
(đối với NSDLĐ bị tạm dừng hoạt động).

g) Bản sao thông báo quyết toán 
thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 của cơ quan 
thuế. (khách hàng hoạt động trong lĩnh vực 
vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và 
đưa người lao động Việt Nam đi làm việc NN).

e). Phương án hoặc kế hoạch phục 
hồi sản xuất, kinh doanh.

10.2.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp 
theo gồm:

- Các hồ sơ nêu tại tiết a, b điểm 
10.2.1 khoản 10.2 này.

d) Bản gốc hoặc bản sao có chứng 
thực Giấy ủy quyền (nếu có).

Khi nộp hồ sơ, khách hàng gửi bản 
sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính 
để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu.

Thời gian nhận hồ sơ đề nghị vay 
vốn của khách hàng chậm nhất đến hết ngày 
25/3/2022.

- Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn của khách 
hàng, cán bộ ngân hàng kiểm tra tính đầy đủ, 
hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn; Tra cứu 
thông tin tín dụng của khách hàng trên hệ 
thống thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) để xác 
định tình trạng nợ xấu của khách hàng.

- Bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d, đ, e, 
g điểm 10.2.1 khoản 10.2 này nếu có thay đổi 
so với hồ sơ vay vốn lần đầu. 

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản 
sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù 
hợp với loại hình hoạt động.

11. Quy trình cho vay:

- Trường hợp phê duyệt hoặc từ chối 
cho vay, NHCSXH sẽ thông báo cho khách 
hàng bằng văn bản. Nếu cho vay thì NHCSXH 
cùng khách hàng thỏa thuận, lập Hợp đồng tín 
dụng.

12. Tổ chức giải ngân:

- Trường hợp khách hàng đề nghị vay 
vốn để trả lương cho người lao động đối các 
tháng 5,6,7 năm 2021 khách hàng lập hồ sơ 
vay vốn từng tháng, NHCSXH nơi cho vay 
căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê 
duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải 
ngân 01 lần.

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục 
hợp đồng tín dụng đã ký, NHCSXH nơi cho 
vay giải ngân cho khách trong vòng 02 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận tái cấp vốn.

- Việc giải ngân của NHCSXH được 
thực hiện đến hết ngày 05/4/2022 hoặc khi giải 
ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng nhà 
nước cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện 
nào đến trước.

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN TÂN PHÚ VÀ QUẬN 11

6 TOÀN DÂN THỰC HIỆN NGHIÊM THÔNG ĐIỆP 5K GỒM:
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Bộ Infographic Kỷ niệm 45 năm Thành phố mang tên Bác Hồ.
Nguồn infographic: Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cung cấp

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

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

Phát triển giao thông và hạ tầng khu vực Xa lộ Hà Nội, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, hiện đại hóa thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi 
với các nhà khoa học tại Hội thảo “Giải pháp 
tổng thể xây dựng mô hình Thành phố thông 
minh“ do Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp 
với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ 
chức, ngày 11 tháng 8 năm 2016.

Trung tâm giám sát, điều khiển giao thông thông 
minh Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm điều 
hành giao thông thông minh đô thị đầu tiên trong 
cả nước được xây dựng để giải quyết tình hình 
giao thông trong nội đô.

Năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh là địa 
phương đầu tiên trong cả nước công bố Chương 
trình chuyển đổi số thông qua ứng dụng công 
nghệ thông tin, giúp hoàn thiện cấu trúc chính 
quyền điện tử, phục vụ mục tiêu chiến lược xây 
dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh.

KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH PHỐ SÀI GÒN - GIA ĐỊNH CHÍNH THỨC MANG TÊN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
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Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố 
Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức khai trương 
mạng 5G Viettel tại Thành phố Thủ Đức trong Lễ 
công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức 
thuộc TPHCM, ngày 31 tháng 12 năm 2020.

thuộc Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, ngày 11 tháng 10 năm 2020.
Lãnh đạo Thành phố cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm An toàn thông tin 

Các chuyên gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông 
qua nguồn dữ liệu tích lũy để theo dõi, phân tích, 
đánh giá chỉ số phát triển tại Trung tâm mô 
phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TPHCM.

Nhấn nút khởi động mô hình thí điểm Trung tâm 
điều hành giáo dục thông minh trong Lễ ra mắt 
mô hình, ngày 11 tháng 02 năm 2020.

Thực hiện: BBT BTQ11
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CHUYÊN TRANG: KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7 (27/7/1947 - 27/7/2021)

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Để góp phần xoa dịu nỗi đau 
mất mát của gia đình các chiến 

Ngày Thương binh - Liệt 
sỹ 27/7 hàng năm là ngày 

lễ kỷ niệm quan trọng, có ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là 
dịp toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta kính cẩn tưởng 
nhớ, tri ân các bậc cách mạng 
tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, 
những người con ưu tú của dân 
tộc đã dũng cảm chiến đấu, 
anh dũng hy sinh; biết ơn các 
thương binh đã cống hiến một 
phần xương máu của mình 
trong sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước, cũng như trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc.
Cách mạng Tháng Tám 1945 
thành công, nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa ra đời chưa 
được bao lâu thì thực dân Pháp 
đã âm mưu xâm lược nước ta 
một lần nữa. Với tinh thần quật 
cường, kiên quyết bảo vệ 
thành quả cách mạng, giữ 
vững nền độc lập cho tổ quốc, 
toàn Đảng, toàn quân và toàn 
dân ta đã chiến đấu anh dũng 
chống lại quân xâm lược Đế 
quốc Pháp sau này là Đế quốc 
Mỹ. Trong các cuộc kháng 
chiến của dân tộc, nhiều chiến 
sĩ, đồng bào ta đã bị thương, 
nhiều người đã hy sinh, vĩnh 
viễn nằm lại nơi chiến trường.

sĩ, đồng bào, đầu năm 1946 
Chính phủ nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa đã vận động 
thành lập tổ chức lấy tên gọi là 
Hội giúp binh sĩ tử nạn và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh được mời 
l àm Hội  t rưởng .  Tháng 
6/1947, đại biểu của Tổng bộ 
Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu 
quốc, Cục Chính trị quân đội 
quốc gia Việt Nam, Nha thông 
tin tuyên truyền và một số địa 
phương đã họp bàn về ngày kỷ 
niệm thương binh Liệt sĩ và 
bảo vệ công tác thương binh 
liệt sĩ. Hội nghị đã nhất trí lấy 
ngày 27/7/1947 làm "Ngày 
Thương binh toàn quốc", đến 
tháng 7 năm 1955, đổi tên 
thành "Ngày thương binh - 
Liệt sỹ" để ghi nhận những hy 
sinh, cống hiến lớn lao của 
đồng bào, chiến sĩ cả nước cho 
chiến thắng vẻ vang của toàn 
dân tộc.
Trong các tác phẩm để lại, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh từng viết: 
“Thương binh là những người 
đã hy sinh gia đình, hy sinh 
xương máu để bảo vệ Tổ quốc, 
bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của 
Tổ quốc, của đồng bào, mà các 
đồng chí chịu ốm đau, què 
quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào 
phải biết ơn phải giúp đỡ 
những người con anh dũng 
ấy"; "Sự hy sinh anh dũng của 
liệt sĩ đã làm cho đất nước ta nở 

Trong những năm qua với sự 
quan tâm của các cấp uỷ 
Đảng, chính quyền các cấp và 
toàn xã hội, công tác tổ chức 
thực hiện chính sách ưu đãi, 
chăm sóc người có công với 
cách mạng đạt được nhiều 
thành tích, góp phần cải thiện 
và nâng cao chất lượng cuộc 

Phát huy truyền thống “uống 
nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ 
người trồng cây”, thể hiện 
lòng biết ơn đối với những 
người đã hy sinh, cống hiến vì 
độc lập, thống nhất tự do cho 
Tổ quốc, hạnh phúc của nhân 
dân, Đảng và nhà nước đã ban 
hành nhiều chế độ chính sách 
đãi ngộ đối với người có công 
với cách mạng. Trải qua 74 
năm, các chính sách đã nhiều 
lần sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp với điều kiện kinh tế xã 
hội của đất nước. Kết quả thực 
hiện cho thấy việc xác nhận và 
giải quyết chế độ ưu đãi đối 
với người có công đạt được 
nhiều kết quả tích cực, đến 
nay, toàn quốc có khoảng 9 
triệu người có công đã và 
đang được hưởng đầy đủ các 
chế độ, chính sách của Đảng 
và Nhà nước.

hoa độc lập, kết quả tự do. 
Nhân dân ta đời đời ghi nhớ 
công ơn các liệt sĩ…". [Hồ 
Chí Minh toàn tập, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2002].

sống cho người có công, điển 
hình như các phong trào: Xây 
dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ 
tiết kiệm; tổ chức đưa người 
có công, thân nhân liệt sĩ đi 
điều dưỡng tập trung theo chế 
độ; lập quỹ bảo trợ xã hội; 
nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng, cha mẹ liệt sĩ 
già yếu neo đơn; đỡ đầu con 
liệt sĩ; thực hiện tốt các chính 
sách xã hội ưu tiên đối với con 
l i ệ t  s ĩ ,  t h ư ơ n g  b ệ n h 
binh…Đây là những việc làm 
có ý nghĩa thiết thực, nhằm 
động viên, khích lệ kịp thời 
các đối tượng chính sách, tạo 
điều kiện để họ tiếp tục cống 
hiến sức lực của mình cho xã 
hội.

Thiết thực kỷ niệm 74 năm 
Ngày Thương binh - Liệt sĩ 
mỗi cơ quan, đơn vị và từng 
gia đình tiếp tục không ngừng 
tuyên truyền giáo dục truyền 
thống yêu nước, tri ân các anh 
hùng liệt sĩ cho thế hệ trẻ và 
các tầng lớp Nhân dân trên địa 
bàn, góp phần đưa công tác 
chăm sóc thương binh, gia 
đình liệt sĩ, người có công với 
cách mạng trở thành một nét 
đẹp trong đời sống thường 
ngày của mỗi người, đền đáp 
xứng đáng sự hy sinh to lớn 
của các thế hệ cha anh đi 
trước, cho cuộc sống hoà bình, 
tự do, ấm no, hạnh phúc của 
nhân dân ta.

Năm nay là một năm khó khăn 
do ảnh hưởng của dịch Covid-
19 trên toàn Thành phố, tuy 
nhiên những hoạt động chăm 
lo, đền ơn đáp nghĩa vẫn tiếp 
tục được quận nhà triển khai 
thực hiện theo phương thức 
linh hoạt. Chế độ chính sách 
chăm lo người có công được 
thực hiện đầy đủ theo đúng 
chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Những 
việc làm này mang ý nghĩa 
thiết thực, kịp thời động viên, 
khích lệ các gia đình chính 
sách, tạo điều kiện để mỗi gia 
đình chính sách tiếp tục tham 
gia, chung sức phục vụ cho địa 
phương như lời Bác Hồ đã 
từng dạy “Thương binh tàn 
nhưng không phế”.

BBT BTQ11 
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Ngành Tuyên giáo đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới

Năm nay, kỷ niệm 91 năm Ngày 
truyền thống Ngành Tuyên giáo của 

Đảng, trong bối cảnh cả hệ thống chính 
trị đang tích cực triển khai đưa Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc 
sống; Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV 
vừa mới diễn ra tại Hà Nội và công cuộc 
phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn 
ra quyết liệt trên phạm vi cả nước. Đây 
cũng là dịp để những người làm công tác 
Tuyên giáo tiếp tục thể hiện là những 
chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng 
của Đảng.
Nhìn lại chặng đường vẻ vang 91 năm 
qua, chúng ta vô cùng tự hào dù ở bất kỳ 
giai đoạn nào, trong bất cứ hoàn cảnh 
nào, đội ngũ những người làm công tác 
Tuyên giáo của Đảng đều nỗ lực phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước 
Đảng, đất nước và nhân dân, xứng đáng 
với sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân.
Thời gian qua, vượt lên nhiều khó khăn, 
thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại 
dịch COVID-19, ngành Tuyên giáo 
không ngừng đổi mới, từng bước nâng 
cao chất lượng và đạt được những thành 
tựu quan trọng. Công tác Tuyên giáo đã 
có đóng góp tích cực vào thành công của 
đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII 
của Đảng. Sau Đại hội, tổ chức thành 
công Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng với 7.903 
điểm cầu và 1.022.037 đại biểu ở các cấp 
tham dự. Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

Tuy nhiên, công tác Tuyên giáo thời gian 
qua còn một số hạn chế, như: Việc tổ chức 
triển khai học tập và tuyên truyền Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ 
tri thức, văn nghệ sĩ, báo chí còn chưa bảo 
đảm tiến độ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” ở một số nơi còn chưa 
quyết liệt, chưa trở thành nền nếp, hiệu 
quả chưa cao, còn nặng về hình thức; 
công tác đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ, 
triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu 
độc, quản lý các trang mạng xã hội, trang 
thông tin điện tử cá nhân còn hạn chế, khó 
kiểm soát…

sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” với 6.750 điểm cầu và 318.688 đại 
biểu tham dự. Việc tổ chức các Hội nghị 
trực tuyến đã khắc phục được độ trễ về 
thời gian, mở rộng đối tượng và tăng số 
lượng cán bộ, đảng viên tham dự, nhận 
được sự đồng tình, ủng hộ và hoan 
nghênh của đông đảo cán bộ, đảng viên và 
nhân dân.

những khó khăn, hạn chế nội tại của nền 
kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch 
bệnh, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-
19 ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của 
nền kinh tế và các lĩnh vực khác của đời 
sống xã hội. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã 
chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn, 
nếu nền kinh tế nước ta không phát triển 

nhanh hơn sẽ rơi vào “bẫy thu nhập trung 
bình” vẫn là thách thức lớn. Thêm vào đó, 
bốn vấn đề bức xúc trong xã hội hiện nay 
là: An toàn thông tin mạng; An toàn môi 
trường; An toàn giao thông; An toàn vệ 
sinh thực phẩm đang hằng giờ, hằng ngày 
tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng, chất 
lượng cuộc sống và sức khoẻ, tính mạng 
của nhân dân. Các thế lực thù địch, phản 
động, cơ hội chính trị ráo riết chống phá 
trên nhiều lĩnh vực, nhất là sử dụng công 
nghệ cao, mạng xã hội, Internet chống 
Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Trong bối 
cảnh đó, phát huy truyền thống vẻ vang 91 
năm qua, ngành Tuyên giáo nỗ lực vươn 
lên, vượt qua mọi thách thức, khó khăn, 
đáp ứng ngày càng cao của sự nghiệp đổi 
mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống 
ngành Tuyên giáo là dịp đội ngũ làm công 
tác Tuyên giáo tiếp tục kiên định những 
quan điểm có tính nguyên tắc, không 
ngừng đổi mới, sáng tạo, cổ vũ khát vọng 
vươn lên mãnh liệt, ý chí và quyết tâm 
chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta trong giai đoạn cách mạng 
mới nhất định sẽ lập nên những kỳ tích 
phát triển mới để hiện thực hóa khát vọng 
đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh 
phúc.

Trích bài viết của TS. Bùi Thế Đức
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận,         
phê bình văn học, nghệ thuật TW; 
nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo 
TW
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GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU 
TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

 GIAI ĐOẠN 2016–2021 (Kỳ 3)

Chi bộ Khu phố 3, Phường 9 Phạm Văn Tân
Người dân Phường 3

Đảng ủy Phường 12

La Thị Ngọc Thuận
Đảng viên Chi bộ Khu phố 1, Phường 6

Võ Thị Đài
Công chức Đội Hành chính-Nhân sự-Tài vụ-Quản trị-Ấn chỉ Chi cục Thuế

Tích cực tuyên truyền, vận 
động nhân dân học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn 
với việc hưởng ứng thực hiện 
tốt các chỉ thị của Thành ủy: 
Thành lập nhóm tình nguyện 
vì môi trường xanh, hàng tuần 
ra quân “15 phút vì thành phố 
văn minh - sạch đẹp - an toàn”; 
làm tốt công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ 
người bán vé số, người lao 
động bị mất việc do ảnh hưởng 
dịch; tuyên truyền thực hiện tốt 
các hoạt động an sinh xã hội, 
vận động trao tặng các phần 
quà cho các hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn. Chi bộ 
được biểu dương cấp quận 
năm 2018 và biểu dương cấp 
cơ sở năm 2019, 2020.

Đảng uỷ đã sáng tạo nhiều 
mô hình hoạt động trong 

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
như: Nhân kỷ niệm 50 năm 
thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, tổ chức hội thi sưu 
tầm hình ảnh hoạt động và 
những bài viết hay về Bác; 
triển khai đăng ký “50 việc 
làm thiết thực” và tổ chức 
tuyên dương 50 gương tiêu 
biểu học tập Bác với chủ đề 
“Nhìn lại một chặng đường - 
G ư ơ n g  s á n g  g i ữ a  p h ố 

phường”; tăng cường cải cách 
thủ tục hành chính, giải quyết 
các loại hồ sơ hành chính theo 
quy trình “một cửa”; thực hiện 
mô hình “5 được, 5 không” 
(được hướng dẫn, được giải 
đáp, được lắng nghe, được xin 
lỗi, được hài lòng–không lớn 
tiếng, không thờ ơ, không 
nhũng nhiễu, không hách dịch, 
không trễ hẹn). Đảng bộ được 
biểu dương cấp quận năm 
2017 và năm 2020.

Hàng ngày, ngoài những 
lúc đi thu lượm sắt vụn 

để bán phế liệu, thời gian rảnh 
ông đều dành cho việc vớt rác 
dưới kênh Cầu Mé hoặc quét 
dọn vệ sinh dọc tuyến hẻm 
161D Lạc Long Quân và hẻm 
15 Hòa Bình; tuyên truyền, 
nhắc nhở, vận động người dân 
không đổ rác xuống kênh và 
cùng hỗ trợ vớt rác. Những 
công việc thầm lặng nhưng 
mang nhiều ý nghĩa của ông 
đã được một số báo đài 

(Người Lao Động, Pháp Luật, 
Tuổi Trẻ, VOV, HTV, ĐNV...) 
đăng tin, quay phim tài liệu; 
gia đình ông nhận được nhiều 
bằng khen, giấy khen của 
thành phố, quận và phường, 
trong đó, ông được Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố 
tặng Bằng khen “Gương thầm 
lặng mà cao cả”; được biểu 
dương và tặng Bằng khen cấp 
thành phố năm 2016 về học 
tập và làm theo Bác.

Luôn đi đầu, gương mẫu 
tham gia các phong trào 

xã hội từ thiện, chăm lo cho 
phụ nữ nghèo, hộ gia đình khó 
khăn với kinh phí mỗi năm 
trên 20.000.000 đồng. Tích 
cực vận động nhân dân hưởng 
ứng các cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh” và 
phong trào thi đua yêu nước 
tại địa phương. Tổ dân phố, Tổ 

hội Phụ nữ mà đồng chí là tổ 
trưởng luôn dẫn đầu nhiều 
năm liền trong các phong trào 
thi đua. Những việc làm của 
đồng chí tuy không mới, 
nhưng bền bĩ và có sức lan tỏa, 
được nhân dân quý mến và 
trân trọng. Đồng chí được biểu 
dương cấp quận năm 2017, 
2018 và biểu dương cấp cơ sở 
năm 2017 về học tập và làm 
theo Bác.

Trong giai đoạn 2016 - 
2021 có 02 sáng kiến 

được Cục Thuế thành phố 
công nhận và được áp dụng 
hiệu quả trong thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn. Với 
vai trò Phó Bí thư Chi đoàn, 
luôn thể hiện là cán bộ đoàn 
gương mẫu, xây dựng hình 

ảnh người đoàn viên thanh 
niên “Năng động - Xung kích - 
Sáng tạo”, đi đầu tham gia các 
hoạt động, phong trào. Bản 
thân được biểu dương cấp 
quận năm 2017, 2019 và biểu 
dương cấp cơ sở năm 2018, 
2019, 2020.

Mỹ Hạnh (Thực hiện theo TL. BTGQU)

Chi bộ Khu phố 3, Phường 15

Nhờ sự vận động kiên trì, 
quyết tâm, có sự kết hợp 

tốt từ các đoàn thể khu phố, sự 
chỉ đạo chặt chẽ từ lãnh đạo 
phường và quận, đến nay bộ 
mặt khu phố dọc theo tuyến 
đường Thiên Phước thay đổi rất 
tốt, việc buôn bán của người 
dân đi vào nề nếp, sắp xếp gọn 
gàng. Bên cạnh đó, chi bộ đã 
cùng với ban điều hành khu phố 

và các tổ dân phố 28, 36 vận 
động bà con nhân dân lắp đặt 
caméra an ninh suốt tuyến hẻm 
299 Lý Thường Kiệt. Quan 
tâm lãnh đạo,  tạo điều kiện 
cho các hoạt động của Đoàn 
khu phố. Chi bộ được biểu 
dương cấp quận năm 2017 và 
biểu dương cấp cơ sở năm 
2018, 2019.

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, 
 KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN: ÔNG NGUYỄN THANH NHÀN - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO QUẬN 11

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

CHUYÊN TRANG: THÔNG TIN NHÂN SỰ MỚI

Đồng chí Tô Thị Thanh Thúy giữ chức Chánh Văn phòng Quận ủy

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy 

Sáng 6/8, Quận ủy Quận 11 
đã tổ chức Lễ trao quyết 

định cán bộ cho đồng chí Tô 
Thị Thanh Thúy. Tham dự có 
các đồng chí: Trương Quốc 
Lâm, Bí thư Quận ủy; Nguyễn 
Tăng Minh,  Phó Bí  thư 
Thường trực Quận ủy; Trần 
Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, 
Chủ tịch UBND Quận 11.

Huỳnh Kim Tuấn đã thông qua 
Quyết định của Ban Thường 
vụ Quận ủy về tiếp nhận, điều 
động và bổ nhiệm công chức 
đối với đồng chí Tô Thị Thanh 
Thúy, Quận ủy viên, Trưởng 
Phòng Nội vụ Quận 11, đến 
nhận nhiệm vụ tại Văn phòng 
Quận ủy, bổ nhiệm giữ chức 
Chánh Văn phòng Quận ủy 
Quận 11 kể từ ngày 6/8/2021.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng 
chí Trương Quốc Lâm bày tỏ 
sự tin tưởng đồng chí Tô Thị 
Thanh Thúy với kinh nghiệm 
chuyên môn vững vàng trong 
quá trình công tác tại Phòng 
Nội vụ Quận 11, sẽ tiếp tục 
cùng với tập thể lãnh đạo, cán 
bộ, công chức Văn phòng 
Quận ủy tiếp tục tham mưu tốt 
cho Thường trực Quận ủy 

Tân Chánh Văn phòng Quận 
ủy Tô Thị Thanh Thúy bày tỏ 
sự xúc động khi được sự quan 
tâm tin tưởng của Thường trực 
Quận ủy, Thường trực Ủy ban 
nhân dân quận giao trọng 
trách mới. Đồng chí Thúy chia 
sẻ, “Với hơn 20 năm gắn bó 
với công tác Nội vụ với nhiều 
vị trí kinh qua khiến bản thân 
cảm thấy rất xúc động khi 
được điều động nhận công tác 
mới. Với tinh thần trách 
nhiệm, đồng chí sẽ tiếp tục nỗ 
lực trên cương vị mới, đoàn 
kết nhất trí cùng tập thể cán 
bộ, công chức Văn phòng 
Quận ủy tham mưu tốt công 
tác văn phòng, nội chính, công 
tác phối hợp, mọi công tác 
được phân công và tiếp tục 
đóng góp cho quận nhà thực 
hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu 
mà Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Quận nhiệm kỳ 2020 - 
2025 đã đề ra”. 

trong công tác nội chính, công 
tác cán bộ, nhiều công tác 
trọng tâm của Văn phòng 
Quận ủy, góp phần cho sự phát 
triển chung của quận nhà 
trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phú giữ chức Phó Chánh Văn phòng Quận ủy
áng 15/7, Quận ủy Quận S11 đã tổ chức Lễ trao 

quyết định cán bộ cho đồng chí 
Nguyễn Hoàng Phú. Tham dự 
có các đồng chí: Trương Quốc 
Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11; 
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí 
thư Thường trực Quận ủy 
Quận 11; Trần Phi Long, Phó 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Quận 11.
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy 
Huỳnh Kim Tuấn đã thông qua 
Quyết định của  Ban Thường 
vụ Quận ủy về tiếp nhận và 
điều động cán bộ, công chức 
đối với đồng chí Nguyễn 
Hoàng Phú, Bí thư Đảng ủy 
Phường 3 đến nhận nhiệm vụ 
tại Văn phòng Quận ủy, bổ 
nhiệm giữ chức Phó Chánh 
Văn phòng Quận ủy Quận 11 
kể từ ngày 15/7/2021. 

Tân Phó Chánh Văn phòng 
Quận ủy Nguyễn Hoàng Phú 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí 
thư Quận ủy Quận 11 Trương 
Quốc Lâm ghi nhận những 
đóng góp của đồng chí Nguyễn 
Hoàng Phú trong quá trình 
công tác tại Đảng ủy Phường 3. 
Đồng thời đề nghị đồng chí 
Nguyễn Hoàng Phú nhanh 
chóng bàn giao công việc cho 
Thường trực Đảng ủy Phường 
3, nhận nhiệm vụ mới sẽ bắt 
nhịp ngay, nhanh chóng cùng 
với tập thể cán bộ, công chức 
Văn phòng Quận ủy tiếp tục 
tham mưu cho Thường trực 
Quận ủy trong công tác nội 
chính, công tác cán bộ… tiếp 
tục đóng góp cho sự phát triển 
chung của địa phương trong 
thời gian tới. 

cảm ơn sự quan tâm của 
Thường trực Quận ủy phân 
công giao nhiệm vụ, đồng thời 
thể hiện quyết tâm sẽ đoàn kết 
nhất trí cùng tập thể cán bộ, 
công chức Văn phòng Quận 
ủy tham mưu tốt công tác văn 

phòng, nội chính, công tác 
phối hợp và tiếp tục đóng góp 
cho quận nhà thực hiện tốt các 
mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Quận 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 

Lãnh đạo Quận ủy tặng hoa và trao quyết định 
cho đồng chí Nguyễn Hoàng Phú, Tân Phó Chánh Văn phòng Quận ủy

Thường trực Quận ủy Quận 11 trao quyết định và tặng hoa  chúc mừng
 đồng chí Tô Thị Thanh Thúy, Tân Chánh Văn phòng Quận ủy nhận nhiệm vụ mới

Mỹ Hạnh

Song Quân
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