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THƯ CẢM ƠN
Kính gửi:

- Cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân;

- Các lực lượng cán bộ cơ sở, tình nguyện viên trong tuyến đầu chống dịch; 

- Cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế;

Với tất cả tình yêu nghề, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực không mệt mỏi, các anh chị em đã 
tạm gác lại cuộc sống cá nhân, gia đình phía sau với lời hứa “khi chưa hết dịch thì chưa về nhà” để tiên phong trên 
tuyến đầu chống dịch. Tôi vô cùng xúc động, ghi nhận và xin trân trọng cảm ơn sự hy sinh, những đóng góp vô cùng 
to lớn này.

Trong thời điểm này, khi mỗi người chúng ta đang sinh hoạt đầm ấm bên gia đình, người thân, có rất nhiều 
cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, các lực lượng công an, quân đội, cán bộ phục vụ… phải gác bỏ hạnh phúc riêng của 
mình, xa gia đình thân yêu để âm thầm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Bất kể ngày và đêm, 
quên đi sức khỏe của chính bản thân, quyết tâm góp sức bảo vệ sức khỏe để mang lại sự bình an cho nhân dân địa 
phương. 

Với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của Nhân dân, sự hy sinh thầm lặng 
của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế công lập và tư nhân, các y bác sĩ đã về hưu, lực lượng công an, quân đội, lực 
lượng tình nguyện viên… đã nhiệt tình, xung phong tham gia trong tuyến đầu chống dịch. 

Hiện nay, TPHCM và các quận huyện đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh 
hưởng đến mọi mặt đời sống của nhân dân địa phương. Chúng ta đang phải đối mặt với thử thách rất lớn để kéo 
giảm tỷ lệ tử vong cho các ca F0 và ra sức chiến đấu để kéo giảm tỷ lệ ca bệnh phát sinh trong cộng đồng. 
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TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Trần Phi Long

Xin trân trọng cảm ơn!

Cuộc chiến với đại dịch Covid-19 sẽ vẫn còn tiếp diễn, khó khăn còn nhiều; sự hy sinh của chúng ta là không 
kể xiết, nhưng hạnh phúc lớn hơn mà chúng ta nhận lại là niềm vui và sức khỏe của nhân dân quận nhà. 

Nhân dịp này, thay mặt Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quận 11, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành 
và sâu sắc nhất đến người nhà, gia đình của hơn 1200 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ công an, quân 
đội, cán bộ phục vụ… đã cảm thông, đồng hành và chia sẻ những khó khăn, thách thức, luôn là hậu phương vững 
chắc để các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng, để tiếp tục sự 
nghiệp cứu người. 

Chính quyền và người dân Quận 11 trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, y 
bác sĩ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị Bệnh viện Quận, Trung tâm Y tế Quận, Bệnh viện Trưng 
Vương, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TPHCM, Bệnh viện 
Huyết học, Trạm Y tế 16 phường, Trung tâm VNVC, Phòng khám Bình Thạnh, Phòng khám Bình Tân, Phòng khám 
đa khoa Đại Phước, Phòng khám Ngọc Minh, Phòng khám Phú Đức, Phòng khám chuyên khoa nam học TPHCM, 
Phòng khám 22 Tôn Thất Hiệp, Nha khoa Kandental, Nha khoa Nova, Phòng trồng răng Sài Gòn, Nha khoa Bảo 
Tồn, Nha khoa Elite, Nha khoa Phượng Hoàng, Nha khoa Mỹ Ý, Nha khoa IVY, Nha khoa ANNA, Nha khoa 3C, 
Nha khoa Thiên Tâm, Nha khoa Tâm Đức, Nha khoa Hoa Việt Mỹ, Pacific Healthcare…; tình nguyện viên đoàn 
công tác Đại học Y dược Thái Bình, Đại học Y dược TPHCM, Khoa Y Đại học Quốc Gia, Khoa Y Đại học Nguyễn Tất 
Thành, Khoa Y Đại học Quốc tế Hồng Bàng… đã không ngại khó khăn đến với Quận 11 để hỗ trợ trong thời gian khó 
khăn này.

Sự hỗ trợ của các anh chị em chính là nguồn động viên và tiếp sức quý giá góp phần quan trọng trong việc 
phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh tại Quận nhà và TPHCM. Trong thời gian tới, chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận 
được sự đồng hành, hỗ trợ của các anh chị em trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Với niềm tin vào sự quyết tâm của chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng 
công an và quân đội, các cán bộ tham gia phòng chống dịch và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân địa phương, tôi tin 
chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp 
theo. 



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

CHUYÊN TRANG: THÔNG TIN VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi 
thị sát Phường 6 Quận 11 kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Theo báo cáo nhanh của lãnh đạo 
Phường 6, ông Ngũ Nam, Chủ tịch 
UBND Phường 6 cho biết, “Hiện tại, 
Phường có 4 tổ Xanh, 11 tổ Vàng, 8 tổ 
Cam và 24 tổ Đỏ. UBND Phường đã 
thành lập 1 Trạm Y tế lưu động gồm 8 
thành viên do Chủ tịch UBND phường 
trực tiếp chỉ đạo chung các công tác của 
Trạm. Hoạt động chủ yếu của trạm y tế 
lưu động là tư vấn, khám chữa bệnh và 
phát thuốc cho các F0 đang điều trị tại 
nhà, đồng thời Trạm Y tế lưu động phối 
hợp với Trạm Y tế phường thực hiện 
công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 
trên địa bàn từ ngày 23/8 cho đến nay đã 
bóc tách được các F0. Kết quả có 882 ca 
F0, trong đó có 550 người đang điều trị, 
20 ca tử vong, các trường hợp còn lại đã 
khỏi bệnh”. Ông cũng trình bày khó khăn 
về túi thuốc C của thành phố đòi hỏi 
người bệnh phải khai online và cam kết 
sử dụng. Tuy nhiên, thực tế nhiều người 
bệnh ở khu vực này gốc Hoa, không rành 
viết tiếng Việt nên gặp khó khăn. Thuốc 
nhóm B hiện thiếu các loại như thuốc tiêu 
chảy, ho, thuốc chống đông.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Trương Quốc 
Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11; Nguyễn 
Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực 
Quận ủy Quận 11; Trần Phi Long, Phó Bí 
thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11; 
cùng lãnh đạo Đảng ủy – UBND Phường 
6 Quận 11.

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long 
thông tin thêm, “Trước đó, Quận 11 đã 
chủ động trong công tác tiêm vaccine 
cho người dân trên trên địa bàn đạt 
94,83% dân số đã tiêm mũi 1. Chúng tôi 
xác định giải pháp hữu hiệu nhất để thắng 
dịch Covid-19 là tiêm vaccine để tạo 
miễn dịch cộng đồng. Hiện nay, Quận 11 
đã xây dựng kế hoạch tiêm chủng 
vaccine mũi 2 cho những người đã tiêm 
mũi 1. Dự kiến, Quận 11 sẽ chọn ngày 
2/9 là ngày bắt đầu khởi động chiến dịch 
tiêm mũi 2 cho toàn thể Nhân dân trên địa 
bàn. Quận cũng đặc biệt quan tâm chính 
sách ưu tiên tiêm chủng đối với lực lượng 
tuyến đầu chống dịch như lực lượng y tế 

hiều 30/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức CĐam cùng Chủ tịch UBND TPHCM 
Phan Văn Mãi đã thị sát tại Trạm Y tế lưu 
động Phường 6 Quận 11 để kiểm tra công 
tác phòng chống dịch Covid-19. Tháp 
tùng cùng đoàn công tác còn có Thứ 
trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương 
và ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và xã hội TPHCM. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác thị sát công tác phòng chống dịch 
tại Trạm Y tế lưu động Phường 6, Quận 11

Mỹ Hạnh

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm trao 
đổi thêm, “Để kịp thời hỗ trợ cho nhân 
dân địa phương, Quận 11 đã thành lập 
Trung tâm an sinh xã hội Quận 11, Trung 
tâm xử lý tình huống khẩn cấp Covid-19 
Quận 11 để quan tâm, chăm lo kịp thời, xử 
lý nhanh các tình huống phát sinh. Đặc 
biệt là đã đưa vào vận hành xe chụp X-
quang lưu động để tầm soát phân loại F0, 
trao tặng túi an sinh xã hội, túi thuốc 
“cùng F0 đánh bay Covid”; các trạm y tế 
lưu động 16 phường bên cạnh việc trực 
thăm khám, theo dõi bệnh nhân, có phân 
công cụ thể người quản lý bệnh nhân, để 
nắm thông tin sức khỏe hằng ngày. Khi có 
sự cố tình huống khẩn cấp thì người dân 
phải báo ngay cho chính quyền địa 
phương để kịp thời xử lý”.

tư nhân, công an, quân sự, thành viên ban 
chỉ đạo phòng chống dịch quận, phường, 
các thành viên tổ covid cộng đồng, tình 
nguyện viên tham gia chống dịch được 
tiêm đủ 2 mũi.” 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao 
công tác phòng chống dịch của Quận 11 
và UBND Phường 6. Đồng thời đề nghị 
Quận 11 cần tiếp tục phát huy hơn nữa, vì 
mục tiêu chung là sức khỏe và tính mạng 
của Nhân dân. Ông cũng lưu ý thêm, “Về 
phát hiện và điều trị bệnh nhân F0, bên 
cạnh việc phát hiện, cách ly, thì nếu nơi 
nào có nhiều bệnh nhân F0, có thể tìm nơi 
bố trí F0 tại địa phương để tập trung chăm 

Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn 
Mãi yêu cầu, “lãnh đạo phường phải tiếp 
tục quan tâm công tác điều trị F0 tại nhà 
về việc cấp phát túi thuốc, oxy cho bệnh  
nhân. Vướng là phải gỡ ngay, vướng ở 
đâu thì gỡ ở đó. Trạm Y tế phường nên 
hợp lực với lực lượng Quân y, hai bên 
phối hợp thường xuyên để giải quyết 
những khó khăn cho dân. Đối với các 
trạm y tế lưu động do lực lượng quân y 
làm nòng cốt, tuyệt đối không để người 
dân cần trợ giúp y tế, nhất là các trường 
hợp F0 cách ly tại nhà, khi gọi điện, thông 
báo qua các kênh liên lạc khác nhưng 
không ai biết; không để thiếu thuốc hỗ trợ 
điều trị. Bên cạnh việc tổ chức đường dây 
nóng, các địa phương cần công khai cho 
người dân số điện thoại của cán bộ, lực 
lượng chức năng tại từng khu phố, tổ dân 
phố để người dân biết, liên lạc khi có nhu 
cầu”. 

sóc tốt, hạn chế nguy cơ lây lan bệnh. Để 
đạt mục tiêu không còn bệnh nhân F0, 
lãnh đạo phải yêu cầu Trung tâm Y tế 
thông tin diễn tiến tình trạng F0, có bảng 
thống kê, nắm diễn biến tình hình bệnh 
nhân F0, phân tích tình hình đến 15/9 còn 
bao nhiêu bệnh nhân F0. Bên cạnh đó, các 
phường cần hoàn tất các gói hỗ trợ an sinh 
cho người dân trước 15/9, tiếp tục quan 
tâm chăm lo an sinh xã hội cho người dân; 
các gói an sinh cần nghiên cứu thêm các 
thực phẩm tươi sống cho người dân.”



CHUYÊN TRANG: THÔNG TIN VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19

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

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm và làm việc 
về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận 11

Tối 13/8, đồng chí Nguyễn 
Văn Nên, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Bí thư Thành ủy 
TPHCM đã đến thăm và làm 
việc về công tác phòng chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn 
quận 11. Tham gia cùng đoàn 
công tác có đồng chí Dương 
Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND 
TPHCM. Tiếp đoàn 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. 
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư 
Quận ủy, Chủ tịch UBND 
quận 11 Trần Phi Long cho 
biết, đến nay quận đã hoàn 
thành  t i êm vacc ine  đạ t 
94,83%. Đối với số người phải 
hoãn tiêm, quận sẽ tiếp tục rà 
soát để tổ chức tiêm vét. Hiện 
nay, Quận đang xây dựng kế 
hoạch tiêm cho đợt tiếp theo và 
kiến nghị được bố trí vaccine 

Ông Trần Phi Long báo cáo 
thêm, hiện nay, Quận đã đưa 
vào hoạt động xe chụp X-
quang di động để chụp, đánh 
giá mức độ tổn thương phổi 
của F0. Đây là căn cứ quan 
trọng để quận hỗ trợ, xử lý tiếp 
theo như cách ly tại nhà, đưa 
vào khu thu dung của quận 
hoặc chuyển lên tuyến trên. 
Bên cạnh đó, quận đã chủ động 
thành lập Trung tâm xử lý tình 
huống khẩn cấp Covid-19 tại 
Quận 11 để kịp thời cấp cứu 
cho người bệnh trên địa bàn, 
mục tiêu là kéo giảm số lượng 
ca tử vong do Covid-19.  

để tiêm ngừa mũi 2 cho người 
dân theo đúng thời gian quy 
định.

Bí thư Quận ủy Trương Quốc 
Lâm chia sẻ, “Ban Thường vụ 
Quận ủy đã phát hành Lời kêu 
gọi Nhân dân về công tác 
phòng chống dịch Covid-19; 
kế hoạch về triển khai thực 
hiện Chỉ thị 12 của Ban 

Bí thư Thành ủy TPHCM 
Nguyễn Văn Nên đánh giá cao 

T h ư ờ n g  v ụ  T h à n h  ủ y 
TPHCM; phân công các lực 
lượng hỗ trợ công tác phòng 
chống dịch; lãnh chỉ đạo Đảng 
ủy 16 phường về xây dựng và 
củng cố các khu “vùng xanh” 
trong cộng đồng… Mới đây 
nhất, Quận đã thành lập Trung 
tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng 
hóa thiết yếu phục vụ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
Quận 11 nhằm kịp thời tổ chức 
điều phối nhu yếu phẩm thiết 
yếu phục vụ người dân gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-
19 đảm bảo kịp thời không bỏ 
sót các đối tượng cần được hỗ 
trợ. Đồng thời, Quận cũng lập 
tổ tư vấn với các y, bác sĩ (có 
hơn 200 y, bác sĩ tư nhân tham 
gia) trực tiếp tư vấn, hỗ trợ 
chăm sóc F0 tại nhà… Từ 
những cách làm trên, số F0 trở 
nặng ở quận giảm, đặc biệt số 
ca tử vong giảm rõ rệt”.

các kết quả mà Quận 11 đang 
triển khai thực hiện, đặc biệt là 
với tỉ lệ tiêm vaccine đạt gần 
95% là một nỗ lực đáng được 
trân trọng và ghi nhận. Với 
nhiều giải pháp mà quận đã 
nghiên cứu, triển khai và vận 
dụng chủ động sáng tạo để 
thực hiện các chỉ đạo một cách 
có hiệu quả trên địa bàn. Đánh 
giá cao việc quận 11 đưa máy 
X-quang di động đi khắp các 
nơi chụp hình phổi cho F0, 
những cách làm này cần phát 
huy để hạn chế tối đa F0 tử 
vong. Nhất là quận đã huy 
động được mọi nguồn lực  
trong và ngoài quận để tham 
gia phòng chống dịch, đặc biệt 
là lực lượng y tế tư nhân và các 
tình nguyện viên, sự chung tay 
của các nhà hảo tâm, doanh 
nghiệp… 

Dịp này, Bí thư Thành ủy 
TPHCM Nguyễn Văn Nên đã 
trao tặng trang thiết bị y tế cho 
Quận 11.

Nhấn mạnh TPHCM vẫn đang 
đối mặt với thử thách rất lớn, 
đồng chí Nguyễn Văn Nên 
động viên, “Quận 11 cần tiếp 
tục nỗ lực kiểm soát dịch bệnh 
thông qua việc thực hiện triệt 
để giãn cách. Chúng ta phải 
chủ động kiểm soát nguồn lây, 
giảm số người nhiễm và tử 
vong phải thấp; vùng an toàn 
phải cao hơn, giảm bớt khu 
phong tỏa. Chủ động dự báo 
các tình huống xấu nhất có thể 
xảy ra để có phương án chuẩn 
bị; tiếp tục thực hiện các chính 
sách an sinh xã hội, kiểm tra 
không để sót, không để trường 
hợp người nghèo khó mà 
không được giúp đỡ”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức 
trao tặng trang thiết bị y tế cho Quận 11

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo
tại buổi làm việc

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thị sát xe X-quang di động
tại Bệnh viện dã chiến Quận 11

Đức Phạm
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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: “Nhận định chính xác tình hình 
để có giải pháp thích hợp kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn”

Lãnh đạo UBND 16 phường 
báo cáo đánh giá nhanh kết 
quả thực hiện theo các tiêu chí 
kiểm soát dịch Covid-19 tại 
Thành phố Hồ Chí Minh khi 
thực hiện giãn cách xã hội theo 
Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 
31/3/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ do Bộ y tế ban 
hành. Một địa bàn kiểm soát 
được dịch Covid-19 khi đáp 
ứng các tiêu chí trong 2 nhóm: 
Nhóm chỉ số về mắc mới 
Covid-19 trên địa bàn và 
Nhóm chỉ số về nguy cơ lây 
nhiễm.  

Chủ tịch UBND Quận Trần 
Phi Long chia sẻ thêm, “Từ 
đây cho đến 15/9, Ủy ban nhân 

hiều 7/9, Phó Chủ tịch CUBND Thành phố Võ 
Văn Hoan đã có buổi làm việc 
với lãnh đạo Quận 11 và 16 
phường để đánh giá các kết 
quả thực hiện phòng chống 
dịch trong giai đoạn thực hiện 
Chỉ thị 16 của Thủ tướng 
Chính phủ và Chỉ thị 11 của 
UBND TPHCM. 
Tiếp đoàn có các đồng chí: 
Trương Quốc Lâm, Bí thư 
Quận ủy Quận 11; Nguyễn 
Tăng Minh,  Phó Bí  thư 
Thường trực Quận ủy Quận 
11; Trần Phi Long, Phó Bí thư 
Quận ủy, Chủ tịch UBND 
Quận 11; Nguyễn Trần Bình, 
Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ 
tịch UBND Quận 11; lãnh đạo 
UBND 16 phường.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí 
Võ Văn Hoan đánh giá cao và 
tính trung thực những kết quả 
đã làm được. Phản ánh được 
những kết quả khả quan mà 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch 
Quận 11 và 16 phường đã nỗ 
lực thực hiện. Qua đó tình hình 
dịch bệnh trên địa bàn quận 
bước có nhiều chuyển biến 
tích cực.

dân quận tiếp tục tập trung chỉ 
đạo thực hiện quyết liệt và có 
hiệu quả các văn bản chỉ đạo 
của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
quốc gia về phòng, chống dịch 
COVID-19, các Chỉ thị Thành 
ủy, Kế hoạch của Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch thành phố; 
Công văn số 2789 của UBND 
Thành phố; Chỉ thị số 11 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về tăng cường giãn 
cách xã hội và các biện pháp 
phòng, chống dịch để quyết 
liệt kiểm soát, phòng, chống 
dịch, với mục tiêu kiểm soát, 
kiềm chế tốc tộ lây lan của 
dịch, kéo giảm số ca nhiễm 
mới, bảo vệ và phát triển “vùng 
xanh” trên địa bàn quận. 
Bí thư Quận ủy Trương Quốc 
Lâm đánh giá, “Qua quá trình 
kiểm soát, xác định F0, hiện số 
ca mắc mới có xu hướng giảm 
mạnh so với tuần cao nhất 
trong đợt dịch. Tình hình dịch 
bệnh trên địa bàn quận từng 
bước đã có nhiều chuyển biến 
tích cực. Quận đã và đang triển 
khai nhiều giải pháp phát huy 
tính chủ động của mỗi người 
dân trong việc thực hiện 
nghiêm các quy định về phòng, 
chống dịch; thúc đẩy sự tham 

gia có hiệu quả về mọi mặt 
hoạt động của tổ dân phố, khu 
phố trong việc triển khai công 
tác này. Quận đang nỗ lực tiếp 
tục giữ vững vùng xanh, đảm 
bảo thực hiện tốt công tác an 
sinh xã hội, phấn đấu đến ngày 
15/9/2021 sẽ kiểm soát và 
khống chế được tình hình dịch 
bệnh”.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Thành phố Nguyễn Trần 
Phượng Trân nhìn nhận, 
“Quận 11 đã làm rất nhiều và 
rất tốt, tuy nhiên có nhiều 
nguyên nhân khách quan dẫn 
đến kết quả chúng ta chưa thể 
đánh giá là địa phương trở lại 
trạng thái bình thường mới. 
Đặc biệt là tỉ lệ tiêm vaccine 
mũi 1 của chúng ta đã đạt kết 
quả đáng khích lệ trên 97,29% 
người dân quận 11 đã hoàn 
thành tiêm mũi 1. Quận 11 cần 
lưu ý tiếp tục việc cân đối giữa 
nguồn nhân lực y tế dự phòng 
và điều trị trong giai đoạn hiện 
nay, phù hợp với tổng công 
suất xét nghiệm hiện nay của 
Quận; đảm bảo nguồn nhân 
lực và lực lượng lấy mẫu; tiếp 
tục triển khai kịp thời, đúng và 
không bỏ sót đối tượng; đảm 
bảo cung ứng hàng hóa, lương 

thực, thực phẩm thiết yếu cho 
nhân dân và chăm lo tốt cho 
các hộ khó khăn, với phương 
châm “người có lo cho người 
khó, không để ai bị bỏ lại phía 
sau, không để ai bị thiếu đói”; 
tổ chức tốt việc “đi chợ thay” 
cho người dân ở các khu 
phố…”
Phó Chủ tịch UBND Thành 
phố Võ Văn Hoan nhận định, 
“Nhìn chung, từng phường, 
từng địa bàn đã chủ động 
trong việc đánh giá và kiểm 
soát tình hình, chủ động xây 
dựng các nhóm giải pháp 
phòng dịch thích hợp với đặc 
thù của từng địa phương để 
phòng chống dịch có hiệu quả. 
Chúng ta làm chậm nhưng 
phải chắc, đánh giá đúng thực 
tiễn tình hình đặt ra. Đối chiếu 
theo các tiêu chí: tôi cho rằng 
toàn quận hiện tại đang nằm ở 
nhóm nguy cơ là thích hợp. 
Chúng ta cần tiếp tục có 
những giải pháp đánh giá sát 
tình hình, từ nay cho đến 15/9 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 
của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ 
thị 12 của Ban Thường vụ 
Thành ủy, Chỉ thị 11 của 
UBND Thành phố, các Công 
văn chỉ đạo của cấp trên quyết 
liệt, khẩn trương, tầm soát cho 
bằng được các F0 trong cộng 
đồng, đẩy nhanh tiến độ tiêm 
chủng vaccine, chủ động đánh 
giá tình hình và xây dựng các 
giải pháp để xử lý tiếp. Chúng 
ta phải nhận định chính xác 
tình hình để có giải pháp thích 
hợp kiểm soát dịch bệnh trên 
địa bàn, phấn đấu trở lại trạng 
thái bình thường mới trên cơ 
sở có chuẩn bị, xây dựng các 
phương án, từng bước chắc 
chắn. Đến 13/9 các phường 
cập nhật, đánh giá lại tình hình 
để báo cáo thành phố”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu kết luận 
tại buổi làm việc

Lãnh đạo các phường báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh trên địa bàn

PTMH
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Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo 

của Thành ủy, UBND Thành phố tại Quận 11 về công tác phòng chống dịch Covid-19 

Chiều 31/8, Phó Chủ tịch 
UBND TPHCM Võ Văn 

Hoan đã có buổi làm việc với 
lãnh đạo Quận 11 kiểm tra việc 
thực hiện các chỉ đạo của 
Thành ủy, UBND TPHCM về 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Tiếp đoàn có các 
đồng chí: Trần Phi Long, Phó 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 
UBND Quận 11; Trần Thúc 
Chương, Phó Chủ tịch UBND 
Quận 11.
Báo cáo nhanh tại buổi làm 
việc, Chủ tịch UBND Phường 
4 Vũ Thị Thanh Hiền cho biết, 
sau 7 ngày tổ chức lấy mẫu 
cộng đồng đã phát hiện 431 ca 
F0, trạm y tế đã hướng dẫn 
cách ly tại nhà và xử lý các tình 
huống nguy hiểm. Các thông 
tin về F0 đều được quản lý trên 
hệ thống. Hiện phường có 535 
ca F0 đang điều trị tại nhà (số 
ca F0 tiếp tục tăng theo tiến độ 
xét nghiệm cộng đồng). Hiện 
bệnh nhân F0 đang điều trị tại 
nhà đều được tăng cường hỗ 
trợ y tế. Phường cũng tiếp tục 
xét nghiệm cộng đồng lần 2 
cho người dân vùng đỏ, vùng 
cam, với quan điểm là tất cả 

bệnh nhân F0 đều được tiếp 
cận thuốc.
Chủ tịch UBND Phường 5 
Huỳnh Lâm Thanh cho biết, 
sau xét nghiệm, Phường có 
721 ca F0. Để chủ động chăm 
lo cho người dân trên địa bàn, 
Phường đã vận động các mạnh 
thường quân để chăm lo cho 
người dân từ nguồn xã hội hóa, 
hỗ trợ các gói an sinh cho 
người dân bên cạnh các gói 
chính sách hỗ trợ của thành 
phố, đồng thời đảm bảo cấp 
phát đầy đủ thuốc cho các bệnh 
nhân đang điều trị tại nhà. 
Ông Ngũ Nam, Chủ tịch 
UBND Phường 6 cho hay, “Do 
Phường không có đủ địa điểm 
và cơ sở vật chất để làm chỗ 
điều trị thu dung cho bệnh 
nhân trên địa bàn nên gặp 
nhiều khó khăn trong công tác 
quản lý F0. Bên cạnh đó, 
Phường có đông đồng bào 
người Hoa nhất trong 16 
phường nên việc tuyên truyền 
vận động nhân dân phòng 
chống dịch còn hạn chế khó 
khăn. Tuy nhiên, Phường cũng 
triển khai nắm bắt tình hình 
nhân dân theo hình thức mỗi tổ 

dân phố đều lập nhóm Zalo để 
nắm thông tin về nhu cầu đi 
chợ, mua thuốc, theo dõi tình 
hình điều trị bệnh nhân F0. Về 
tiến độ tiêm vaccine tiêm mũi 
1 đến nay đạt 97,44%, mũi 2 
khoảng 6% hiện nay đang tiếp 
tục triển khai tiêm vaccine 
mũi 2 cho người dân trên địa 
bàn”. 
Kết luận tại buổi làm việc, 
Phó Chủ tịch UBND TPHCM 
Võ Văn Hoan lưu ý lãnh đạo 
các phường cần quan tâm một 
số vấn đề, cụ thể về phát hiện 
và điều trị bệnh nhân F0, lãnh 
đạo phường cần trực tiếp chỉ 
đạo điều hành, phân công trực 
tiếp cụ thể trách nhiệm của 
từng cá nhân của Trạm Y tế 
lưu động; quản lý bằng cách 
phân công cụ thể 1 cá nhân 
quản lý bao nhiêu F0 hoặc 
nhóm hộ, từ đó hướng dẫn 
thông tin sức khỏe hàng ngày 
trên di động, thăm hỏi mỗi 
sáng, khi có sự cố khẩn cấp thì 
người quản lý F0 phải là 
người tiếp nhận đầu tiên, báo 
cao trưởng trạm để xử lý, cá 
biệt hóa để nâng cao trách 

Về vấn đề an sinh xã hội, đồng 
chí Võ Văn Hoan đề nghị các 
phường phải hoàn tất các gói 
hỗ trợ, đồng thời báo cáo tổng 
hợp  để  s au  ngày  15 /9 , 
TPHCM sẽ tiếp tục chăm lo an 
sinh xã hội từ 3 - 4 tháng cho 
người dân. Về tiêm ngừa 
vaccine, hiện nay TPHCM đã 
có kế hoạch tiêm vaccine mũi 
2 cho người dân. Do đó, quận 
cần sẵn sàng lực lượng để triển 
khai tiêm vaccine cho người 
dân một cách nhanh gọn nhằm 
phủ vaccine trên toàn địa bàn, 
đảm bảo an toàn.
Sau buổi làm việc, Phó Chủ 
tịch UBND TP Võ Văn Hoan 
cùng lãnh đạo Quận 11 đã đến 
thăm hỏi, động viên người dân 
tại Phường 4. Đồng chí Võ 
Văn Hoan mong muốn người 
dân tiếp tục an tâm, cố gắng 
vượt qua khó khăn để cùng 
Thành phố phòng chống tốt 
dịch bệnh. Tiếp đó, đồng chí 
Võ Văn Hoan cũng đến thăm 
hỏi, động viên lực lượng y, bác 
sĩ tại trạm y tế lưu động 
Phường 6. Đồng chí gửi lời 
chúc sức khỏe, bình an và cảm 
ơn sự đồng hành của lực lượng 
quân y tình nguyện vào hỗ trợ 
công tác phòng, chống dịch 
bệnh tại địa bàn.

nhiệm của từng cá nhân trong 
công tác phòng chống dịch. 
Đối với các "vùng đỏ" cần 
khoanh vùng hẹp để xử lý một 
cách gọn gàng. Để đạt mục 
tiêu không còn bệnh nhân F0, 
lãnh đạo phải yêu cầu trung 
tâm y tế thông tin diễn tiến 
tình trạng F0, có bảng thống 
kê, nắm diễn biến tình hình 
bệnh nhân F0, phân tích tình 
hình đến 15/9 còn bao nhiêu 
bệnh nhân F0. Phường cũng 
cần thành lập trung tâm chỉ 
huy điều hành, để có sự thống 
nhất lãnh đạo chỉ huy điều 
hành trong công tác phòng, 
chống dịch.

Đức Phạm

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thăm hỏi, động viên 
bà Lý Muội Sên (dân tộc Hoa) tại Khu phố 3, Phường 4, Quận 11

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan động viên đội ngũ bác sĩ tăng cường chống dịch 
tại Trạm y tế lưu động Phường 6, Quận 11

Chủ tịch UBND Phường 4 Vũ Thị Thanh Hiền
báo cáo nhanh với Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi làm việc



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

CHUYÊN TRANG: THÔNG TIN VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Ban Dân vận Thành ủy TPHCM trao tặng máy khử khuẩn UV

Sáng 7/9, Đoàn công tác 
Ban Dân vận Thành ủy 

TPHCM do đồng chí Nguyễn 
Thị Bạch Mai - Thành ủy viên, 

Phó trưởng ban Thường trực 
Ban Dân vận Thành ủy làm 
trưởng đoàn đã đến thăm và 
trao tặng máy khử khuẩn UV 

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Thành ủy viên, 
Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy 

trao tặng máy khử khuẩn UV cho Quận 11. 

cho Quận 11 với mong muốn 
cùng chung tay với  địa 
phương trong công tác phòng 
chống dịch Covid-19. Tiếp 
đoàn 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; Nguyễn Thị Mai 
Trang, Trưởng Ban Dân vận 
Quận ủy Quận 11.
Đồng chí Nguyễn Thị Bạch 
Mai - Thành ủy viên, Phó 
trưởng ban Thường trực Ban 
Dân vận Thành ủy ghi nhận và 
đánh giá cao nhiều giải pháp 
mà quận 11 đang triển khai 
thực hiện trong công tác 
phòng chống dịch trên địa 
bàn. Đồng chí gửi lời chúc sức 
khỏe đến toàn thể lực lượng 
tuyến đầu chống dịch của 
quận nhà, chúc cho quận 11 sẽ 
hoàn thành mục tiêu đề ra đến 
15/9 sẽ kiểm soát và khống 
chế được tình hình dịch bệnh 
trên địa bàn.

Bí thư Quận ủy Quận 11 
Trương Quốc Lâm cảm ơn sự 
quan tâm hỗ trợ của Ban Dân 
vận Thành ủy TPHCM góp 
phần chung tay cùng quận nhà 
trong công tác phòng chống 
dịch. Đồng chí cho biết thêm, 
qua quá trình kiểm soát, bóc 
tách F0, hiện nay, số ca mắc 
mới có xu hướng giảm mạnh 
so với tuần cao nhất trong đợt 
dịch. Qua đó tình hình dịch 
bệnh trên địa bàn quận bước 
có nhiều chuyển biến tích cực. 
Quận đang nỗ lực phấn đấu 
đến ngày 15/9, tiếp tục giữ 
vững vùng xanh và đảm bảo 
thực hiện tốt công tác an sinh 
xã hội. Quan trọng nhất để 
chiến dịch thành công, đó là 
phát huy tính chủ động của 
mỗi người dân trong việc thực 
hiện nghiêm các quy định về 
phòng, chống dịch; tích cực 
tham gia có hiệu quả mọi mặt 
hoạt động của tổ, khu phố...

Mỹ Hạnh

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Huỳnh Cách Mạng đến thăm và tặng quà 
đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Quận 11, Trung tâm Y tế Quận 11

hiều 17/8/2021, Phó CTrưởng Ban Tổ chức 
Thành ủy TPHCM Huỳnh 
Cách Mạng cùng đoàn công 
tác đã đến thăm và tặng quà 
động viên đội ngũ y bác sĩ, 
nhân viên y tế Bệnh viện Quận 
11, Trung Tâm Y tế Quận 11. 
Tiếp đoàn có các đồng chí: 
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí 
thư Thường trực Quận ủy; 
Nguyễn Trần Bình, Ủy viên 
Ban Thường vụ Quận ủy, Phó 
Chủ tịch UBND Quận 11.
Phát biểu động viên các lực 
lượng, Phó Trưởng Ban Tổ 
chức Thành ủy TPHCM 
Huỳnh Cách Mạng chia sẻ: 
“Hiện nay, TPHCM và các 
quận huyện đang phải đối mặt 
với đại dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp ảnh hưởng đến 
mọi mặt đời sống của nhân 
dân. Chúng ta đang phải đối Bác sĩ Phạm Quốc Dũng, thay 

mặt với thử thách rất lớn để 
kéo giảm tỷ lệ tử vong của các 
ca F0 và ra sức chiến đấu để 
kéo giảm tỷ lệ ca bệnh phát 
sinh trong cộng đồng. Thay 
mặt lãnh đạo TPHCM, tôi xin 
trân trọng ghi nhận sự hy sinh, 
những đóng góp vô cùng to lớn 
của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên 
y tế Quận 11 trong thời gian 
qua đã cùng với chính quyền 
địa phương nỗ lực thực hiện 
nhiệm vụ phòng chống dịch 
với tinh thần trách nhiệm cao. 
Tôi hy vọng đội ngũ y bác sĩ, 
nhân viên y tế phải giữ gìn sức 
khỏe, đảm bảo an toàn cho 
chính bản thân mình và gia 
đình, tiếp tục phát huy cao nhất 
tâm sức, trí tuệ để thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe và 
tính mạng cho nhân dân địa 
phương”. 

mặt tập thể y bác sĩ, nhân viên 
y tế Bệnh viện Quận 11 cảm 
ơn sự quan tâm, động viên của 
lãnh đạo Thành phố. Đây 
chính là niềm khích lệ tinh 
thần vô cùng quý giá đối với 
tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế 
Bệnh viện Quận 11, cũng như 
là đối với các bệnh nhân. 
Bệnh viện Quận 11 sẽ tiếp tục 
nỗ lực để chăm sóc sức khỏe 
cho Nhân dân quận nhà, tập 
trung toàn lực để cứu chữa 
cho các bệnh nhân có biểu 
hiện nặng. Bệnh viện Quận 
cùng với các đơn vị sẽ tiếp tục 
hợp tác, phối hợp ở mức cao 
nhất để góp phần kiểm soát 
dịch bệnh tại quận nhà và 
TPHCM.
 Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành, 
Giám đốc Trung tâm Y tế 
Quận 11 cho biết thêm: “Theo 
chức năng nhiệm vụ của 

ngành, Trung tâm Y tế Quận 
cùng với  16 Trạm Y tế 
Phường, tình nguyện viên thời 
gian qua đã thực hiện tốt công 
tác truyền thông, lấy mẫu cho 
cộng đồng, thành lập các Tổ 
đội phản ứng nhanh phòng 
chống dịch, điều tra truy vết 
khoanh vùng các trường hợp 
có yếu tố dịch tễ… Qua 4 đợt 
dịch Covid-19 bùng phát, Đội 
phản ứng nhanh Trung tâm y 
tế đã cùng với ngành y tế 
thành phố chủ động, nỗ lực 
thực hiện có hiệu quả công tác 
phòng chống dịch bệnh trên 
địa bàn. Với trách nhiệm của 
mình, chúng tôi sẽ tiếp tục dấn 
thân ở tuyến đầu chống dịch, 
cùng với Bệnh viện Quận, các 
ngành chức năng và các đơn vị 
tích cực phối hợp vì sự nghiệp 
cứu người, vì sức khỏe của 
nhân dân quận nhà”.

Đức Phạm
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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao tặng kinh phí hỗ trợ 
cho các lực lượng chống dịch 16 phường Quận 11

Sáng 2/9, Phó Chủ tịch 
UBND TPHCM Võ Văn 

Hoan đã thay mặt lãnh đạo 
Thành ủy Thành phố đến thăm 
hỏi, động viên Quận 11 thực 
hiện công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Tiếp đoàn có 
các đồng chí: Trương Quốc 
Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11; 
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí 
thư Thường trực Quận ủy 
Quận 11; Trần Phi Long, Phó 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 
UBND Quận 11 và đại điện 
lãnh đạo Đảng ủy 16 phường 
trên địa bàn quận.
Phát biểu động viên các lực 
lượng, Phó Chủ tịch UBND 
Thành phố Võ Văn Hoan ghi 
nhận các nỗ lực của lực lượng 
tuyến đầu chống dịch Quận 11 
và 16 phường trong thời gian 
qua đã không ngại khó để thực 
hiện nhiệm vụ. Dịch bệnh kéo 
dài huy động công sức của rất 
nhiều anh em cán bộ ở cơ sở, 
tất cả chúng ta đều không ngại 
hy sinh với mục tiêu duy  nhất 
là bảo vệ sức khỏe cho Nhân 
dân thành phố. Để động viên 
khích lệ tinh thần các cán bộ 
địa phương tham gia công tác 
phòng chống dịch,  đồng chí 
Võ Văn Hoan cho biết, nhân 
dịp lễ Quốc khánh 2/9, Ban 
Thường vụ Thành ủy chấp 
thuận chủ trương hỗ trợ kinh 

phí thăm hỏi, động viên 312 
xã, phường, thị trấn để chi cho 
các lực lượng tham gia công 
tác phòng, chống dịch Covid-
19 với số tiền 50 triệu đồng cho 
mỗi đơn vị, với kinh phí hỗ trợ 
là 15,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 
hỗ trợ kinh phí thăm hỏi, động 
viên khoảng 2.008 khu phố, 
ấp; trong đó, mỗi khu phố, ấp 
là 5 triệu đồng, với kinh phí hỗ 
trợ là 10,04 tỷ đồng. Đồng 
thời, hỗ trợ kinh phí thăm hỏi, 
động viên cán bộ, công chức, 
người làm việc không chuyên 
trách ở xã, phường, thị trấn số 
tiền 1 triệu đồng/người, với 
kinh phí hỗ trợ 11,284 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần 
Phi Long bày tỏ, “Đây là niềm 
động viên, khích lệ tinh thần 
rất lớn cho đội ngũ cán bộ 16 
phường trên địa bàn, Ban điều 
hành khu phố và cán bộ, công 
chức, người làm việc không 
chuyên trách các phường”. 
Đồng chí cho biết thêm, “Để 
chủ động ứng phó với tình 
hình dịch, Quận 11 bắt đầu 
chọn ngày 2/9 là ngày tiếp tục 
khởi động chiến dịch tiêm 
vaccine mũi 2 cho toàn thể 
Nhân dân trên địa bàn. Bên 
cạnh đó, lãnh đạo quận tiếp 
tục quan tâm theo dõi sát các 
tình hình thăm khám sức 

khỏe, theo dõi và quản lý F0 
trên địa bàn, tiếp tục triển khai 
nhiều giải pháp hỗ trợ người 
dân như đi chợ hộ, mua thuốc 
hộ dân, trao túi an sinh cho các 
hộ khó khăn... Đồng thời, 
mong muốn, các lực lượng 
làm nhiệm vụ tại các chốt 
kiểm soát phòng, chống dịch 
sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ 
được giao; cán bộ, chiến sĩ, cơ 
quan, đơn vị tiếp tục nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, chủ 
động trong công tác phòng, 
chống dịch để cùng TPHCM 
và cả nước ngăn chặn, đẩy lùi 
dịch Covid-19”.

Trong sáng cùng ngày, lãnh 
đạo quận cùng các đồng chí 
Ủy viên Thường vụ Quận ủy 
cũng đã đến động viên và trao 
kinh phí hỗ trợ của Thành phố 
cho các lực lượng ở tuyến đầu 
chống dịch của cơ sở. 

Đồng chí Huỳnh Quang Vũ, 
Bí thư Đảng ủy Phường 6, đại 
diện lãnh đạo 16 phường cảm 
ơn sự quan tâm, động viên tinh 
thần kịp thời của lãnh đạo 
Thành phố đối với các cán bộ 
ở cơ sở. Đồng thời, thay mặt 
lực lượng tuyến đầu chống 
dịch ở các địa phương, đồng 
chí bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục 
chung tay, góp sức để thực 
hiện nhiệm vụ phòng chống 
dịch trên địa bàn. 

S.Quân

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu động viên
các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch 16 phường Quận 11



Lãnh đạo quận 11 thăm động viên lực lượng cán bộ chiến sĩ công an và 
quân sự địa phương bị lây nhiễm Covid-19 khi thi hành nhiệm vụ

Sáng 12/8, Quận ủy – 
UBND Quận 11 đã tổ chức 

2 đoàn công tác do đồng chí 
Trương Quốc Lâm, Bí thư 
Quận ủy Quận 11 và đồng chí 
Trần Phi Long, Phó Bí thư 
Quận ủy, Chủ tịch UBND 
Quận 11 làm trưởng đoàn đến 
thăm hỏi, động viên và trao 
tặng quà cho lực lượng cán bộ, 
chiến sĩ lực lượng vũ trang và 
công an địa phương bị lây 
nhiễm Covid-19 khi thi hành 
nhiệm vụ. 
Tại Ban chỉ huy Quân sự Quận 
11, Bí thư Quận ủy Quận 11 
Trương Quốc Lâm đánh giá 
cao những đóng góp của lực 
lượng cán bộ, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang quận, phường, 
các dân quân thường trực thi 
hành nhiệm vụ phòng chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn 
quận trong thời gian vừa qua.  
Đối với các cán bộ chiến sĩ bị 
lây nhiễm Covid-19 khi thực 
thi nhiệm vụ, Bí thư Quận ủy 

Tại Ban chỉ huy Công an Quận 
11, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ 
tịch UBND Quận 11 Trần Phi 
Long nhận xét, “Với tinh thần 
“Vì nhân dân phục vụ” và trách 
nhiệm của người Công an, cán 
bộ chiến sĩ Công an quận và 16 
phường đã và đang làm tốt 

Trương Quốc Lâm nhắn nhủ 
đến lãnh đạo đơn vị quan tâm, 
động viên các anh em hãy giữ 
vững tinh thần, cố gắng giữ gìn 
sức khỏe, điều trị và cách ly y 
tế theo đúng quy định. Lãnh 
đạo quận luôn quan tâm, chia 
sẻ với những khó khăn vất vả 
của cán bộ, chiến sĩ lực lượng 
vũ trang và mong các đồng chí 
tiếp tục phát huy tinh thần chủ 
động, quyết liệt trong tham gia 
phòng chống dịch bệnh; cẩn 
trọng nhưng không hoang 
mang và không chủ quan. 
Chúng ta tiếp tục gánh vác, 
chia sẻ với thành phố, quận nhà 
và nhân dân trong cuộc chiến 
phòng dịch bệnh này.

nhiệm vụ được giao trong 
phòng, chống dịch bệnh. 
Chúng ta không quản ngại khó 
khăn, không né tránh trước 
những nguy hiểm của dịch 
bệnh đang hiện hữu. Tôi mong 
lãnh đạo đơn vị và tập thể 
chiến sĩ công an quận tiếp tục 
đoàn kết, yêu thương, chia sẻ 
và tạo điều kiện hỗ trợ tích cực 
cho các cán bộ chiến sĩ bị lây 
nhiễm Covid-19 khi thực thi 
nhiệm vụ an tâm điều trị, cách 
ly, nghỉ ngơi và theo dõi sức 
khỏe, vững vàng tinh thần để 
chiến đấu cùng dịch bệnh, 
sớm hồi phục sức khỏe và tuân 
thủ nghiêm các quy định cách 
ly y tế. Lãnh đạo quận luôn dõi 
theo và chia sẻ với những vất 
vả, hy sinh của các đồng chí, 
và tôi tin tưởng rằng những hy 
sinh đó sẽ được đền đáp bằng 
việc kéo giảm nguy cơ tử vong 
cho người mắc Covid-19, góp 
phần kiềm chế nguy cơ lây lan 
dịch bệnh, từng bước kiểm 

soát tình hình dịch bệnh trên 
địa bàn quận. Bởi vì, bảo vệ 
nhân dân cũng chính là bảo vệ 
người thân, gia đình và bản 
thân mình, tất cả vì mục tiêu 
chung đó chính là sức khỏe 
của cộng đồng”.
Trưởng Công an Quận Phạm 
Xuân Thao và Chỉ huy Trưởng 
Ban chỉ huy Quân sự Quận 
Nguyễn Phan Anh cho biết sẽ 
tiếp tục quan tâm, theo dõi 
những khó khăn và kịp thời hỗ 
trợ đối với các cán bộ, chiến sĩ 
của đơn vị. Đồng thời, lãnh 
đạo các đơn vị cũng tiếp tục 
nhắc nhở các cán bộ, chiến sĩ 
đang thi hành nhiệm vụ phải 
cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, 
thường xuyên phun khử 
khuẩn nơi ở, nơi làm việc,  
đồng thời thường xuyên tổ 
chức kiểm tra lấy mẫu xét 
nghiệm cho các lực lượng 
tham gia công tác tại các khu 
vực nguy cơ cao.

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long tặng quà động viên
các cán bộ chiến sĩ Công an Quận 11.

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm trao quà động viên
các cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự Quận 11

Tăng cường hoạt động giải trí bổ ích cho bạn đọc trong khu cách ly với Tủ sách trực tuyến 

Theo ông Nguyễn Tấn Thanh 
Bình, Phó Giám đốc Trung 
tâm Văn hóa – Thể thao Quận 
11 cho biết, “Với tinh thần 
phát triển văn hóa đọc, đưa 
sách đến với mọi người, mọi 
nhà, khuyến khích tinh thần 
yêu sách, tăng cường xây dựng 
nét đẹp văn hóa đọc trong cộng 
đồng, Trung tâm Văn hóa – 
Thể thao Quận 11 đã xây dựng 
Tủ sách trực tuyến thông qua 

Chiều 9/8, Trung tâm Văn 
hóa – Thể thao Quận 11 

đã trao tặng “Tủ sách trực 
tuyến” cho Khu cách ly tập 
trung Quận 11 Cơ sở 1 tại 284 
Lãnh Binh Thăng, Phường 11 
và Khu cách ly, chăm sóc và 
theo dõi sức khỏe Cơ sở 2 – Lô 
1, Khu A, Chung cư Phú Thọ, 
Đường Lữ Gia, Phường 15. 

những cẩm nang giới thiệu các 
đầu sách bằng cách quét mã 
QR thông qua ứng dụng Zalo 
trên điện thoại thông minh. 
Nhận thấy nhu cầu giải trí của 
người bệnh trong những khu 
vực cách ly tập trung lại cần 
thiết hơn bao giờ hết, đơn vị đã 
tuyển chọn và biên tập Bộ sưu 
tập 216 đầu sách gắn mã QR 
tích hợp với 10 chủ đề được 
thiết kế đẹp, màu sắc thu hút, 
đề tựa rõ ràng nhằm gây hứng 
khởi cho bạn đọc, góp phần 
phục vụ bạn đọc trong khu 
cách ly, cổ động tinh thần lạc 
quan, tăng cường xây dựng nét 
đẹp văn hóa đọc cộng đồng”.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Mai, 
đại diện Trung tâm Y tế Quận 
11 bày tỏ, “Đây là một hoạt 
động có ý nghĩa, nhằm giúp 

cho người bệnh có thêm các 
hoạt động bổ ích trong những 
ngày phải cách ly điều trị tại 
nơi đây. Không những vậy, kể 
cả lực lượng y bác sĩ, nhân 
viên y tế, tình nguyện viên ở 
đây cũng có thể giảm bớt căng 
thẳng thông qua hoạt động 

đọc sách online. Bên cạnh đó, 
hoạt động đọc sách qua hình 
thức quét mã QR đảm bảo an 
toàn phòng chống dịch. Tôi tin 
rằng hoạt động này sẽ nhận 
được sự đồng tình hưởng ứng 
tích cực từ bạn đọc ở đây”.

Trao tặng “Tủ sách trực tuyến” cho Khu cách ly tập trung Quận 11 Cơ sở 1
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HĐND TPHCM trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Quận 11

Đại diện Tổ đại biểu HĐND TPHCM 
đơn vị Quận 11, đồng chí Trương Quốc 
Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11 đánh giá 
cao vai trò và nỗ lực của các lực lượng y 
bác sĩ Bệnh viện Quận 11, Trung tâm Y tế 
Quận 11, các y bác sĩ tư nhân và tình 
nguyện đang phục vụ tại các Khu cách ly, 
thu dung và điều trị Bệnh nhân Covid-19 
Quận 11, Lực lượng Công an, Quân sự 
địa phương trong công tác phòng chống 
dịch thời gian qua. Lực lượng tuyến đầu 
chống dịch Covid-19 quận nhà đã rất vất 
vả, trách nhiệm không quản ngày đêm 
thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ, TPHCM 
phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh, 
trong đó Quận 11 là một trong 7 địa 
phương quyết tâm phấn đấu kiểm soát 
được dịch bệnh từ đây đến 15/9. Xác 
định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, do 
vậy, đồng chí bày tỏ mong muốn các lực 
lượng cần giữ gìn sức khỏe, tiếp tục 
chung tay góp sức đẩy lùi dịch Covid-19, 
sớm đưa quận nhà và thành phố trở lại 
cuộc sống bình thường mới.
Đồng chí Nguyễn Phan Anh, Chỉ huy 

Nằm trong chương trình HĐND 
TPHCM trao tặng “300.000 đồ bảo 

hộ, khẩu trang hỗ trợ lực lượng phòng 
chống dịch cơ sở”, sáng 21/8, Tổ đại biểu 
HĐND TPHCM đơn vị Quận 11 đã trao 
tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống 
dịch trên địa bàn Quận 11. Tham dự có 
các đồng chí: Trần Quang Thắng, Viện 
Trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành 
phố; Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy 
Quận 11.

trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận 11 chia 
sẻ, “Thời gian qua, lực lượng quân sự đã 
nỗ lực để phối hợp với công an và các 
ngành, các đơn vị chức năng để đảm bảo 
an ninh trật tự, tăng cường cho các chốt 
kiểm soát, phục vụ tại các Khu cách ly tập 
trung, Bệnh viện Dã chiến của quận và 
Thành phố, hỗ trợ nhận và bàn giao tro cốt 
người mất do nhiễm Covid-19 đến tận 
nhà cho thân nhân, và nhiều nhiệm vụ 
khác theo phân công của Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch Quận 11. Sự động viên 
kịp thời của các cấp lãnh đạo là nguồn 
động viên và khích lệ tinh thần rất lớn đối 
với các anh em chiến sĩ đang phục vụ ở 
tuyến đầu chống dịch. Với tinh thần trách 
nhiệm, thời gian tới, toàn bộ lực lượng sẽ 
tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác 
tham mưu cho lãnh đạo quận góp phần 
sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh 
trên địa bàn”.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Mai, đại diện tập 
thể y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch bày tỏ 
sự cảm kích khi được sự quan tâm động 
viên của lãnh đạo HĐND Thành phố. 
Đồng thời chia sẻ thêm, “Không riêng ai, 
tôi cũng như rất nhiều anh chị em y bác sĩ 
phải xa gia đình nhiều tháng trời, chứng 
kiến nhiều y bác sĩ do thực hiện nhiệm vụ 
và bị lây nhiễm, do vậy, mong ước lớn 
nhất của chúng tôi là mọi người hãy cùng 
nhau kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, để 
chúng tôi sớm được trở về nhà với gia 
đình chúng tôi. Thời gian qua, tập thể y 
bác sĩ, nhân viên y tế quận đã nỗ lực tập 
trung cao độ để thực hiện nhiệm vụ phòng 
chống dịch trên địa bàn. Tuy nhiên, kết 

quả cho đến nay tình hình dịch bệnh vẫn 
còn diễn biến hết sức phức tạp. Hơn cả sự 
quan tâm khích lệ của lãnh đạo Thành 
phố, lãnh đạo quận và các cấp cơ sở, 
chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự 
đồng hành, chia sẻ cảm thông của cả hệ 
thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn. 
Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức với mong 
muốn kéo giảm và kiểm soát được tình 
hình dịch bệnh để mọi người được sớm 
trở về với gia đình thân yêu của mình.”.
Viện Trưởng Viện Kinh tế và Quản lý 
Thành phố Trần Quang Thắng xúc động 
với những chia sẻ của đại diện các y bác 
sĩ, đồng thời cho biết Thành phố luôn 
quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của 
lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ông 
cũng đề nghị lực lượng y bác sĩ, các lực 
lượng công an, quân sự, tình nguyện viên 
ở tuyến đầu chống dịch khi thi hành 
nhiệm vụ phải cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, 
đảm bảo nguyên tắc 5K. Đây là những 
công việc có nguy cơ rất cao, thời gian tới, 
các đại biểu HĐND Thành phố sẽ tiếp tục 
theo dõi, đề xuất, tạo điều kiện để quan 
tâm động viên kịp thời các lực lượng phục 
vụ ở tuyến đầu chống dịch này. Tất cả 
chúng ta hãy nỗ lực cố gắng vì mục tiêu 
sức khỏe và bình an của nhân dân thành 
phố. 
Đợt này, Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn 
vị quận 11 đã trao tặng 7000 bộ đồ Bảo hộ 
Y tế loại 3, 900 bộ đồ Bảo hộ Y tế loại 1 , 
5000 khẩu trang N95, 6000 khẩu trang y 
tế cho các lực lượng Bệnh viện Quận, 
Trung tâm Y tế, Công an Quận, Quân sự 
Quận.

Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị Quận 11 trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Quận 11

Mỹ Hạnh
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Lãnh đạo Quận 11 thăm và động viên đội xử lý thi hài các nạn nhân tử vong do Covid-19 trên địa bàn

Sáng 5/9, Đoàn lãnh đạo 
Quận ủy - UBND 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 xử lý thi hài các nạn nhân 
tử vong do Covid-19 trên địa 
bàn quận 11. Tham gia cùng 
đoàn còn có các đồng chí: 
Nguyễn Trần Bình, Ủy viên 
Thường vụ, Phó Chủ tịch 
UBND Quận 11; Trần Thúc 
Chương, Quận ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBND Quận 11; 
Nguyễn Phan Anh, Chỉ huy 
trưởng Ban chỉ huy Quân sự 
Quận 11.
Đại diện Ban chỉ huy Quân sự 
Quận 11 cho biết, “Thực hiện 
chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thành 
phố, Chủ tịch UBND Quận 11 
về việc phối hợp xử lý thi hài 

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 
UBND Quận 11 Trần Phi Long 
biểu dương tinh thần thiện 
nguyện, vì cộng đồng của lực 
lượng tham gia đội xử lý thi hài 
các nạn nhân tử vong do 
Covid-19 trên địa bàn quận. 

các nạn nhân tử vong do 
Covid-19 trên địa bàn, Ban chỉ 
huy Quân sự quận đã tham 
mưu kế hoạch xử lý thi hài các 
nạn nhân tử vong do Covid-19 
trên địa bàn, khẩn trương thành 
lập ngay đội xử lý thi hài các 
nạn nhân. Toàn đội có khoảng 
35 thành viên gồm các các bộ, 
chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự 
Quận và các tình nguyện viên. 
Kết quả, từ 15/8 cho đến nay, 
đội đã phối hợp với lực lượng 
tình nguyện viên xử lý 240 thi 
thể các nạn nhân tử vong do 
Covid-19 trên địa bàn”.

Đồng chí Trần Phi Long chia 
sẻ, “Dịch Covid-19 đã ảnh 
hưởng rất lớn đến các nước 
trên thế giới, trong đó có Việt 
Nam chúng ta. Từ tháng 4 đến 
nay trên địa bàn TPHCM, 
nhiều trường hợp dương tính 
dần trở nặng và mất trong 
bệnh viện, trong cộng đồng. 
Thực tế các địa phương cũng 
chủ động liên hệ các cơ sở mai 
táng nhưng không đảm bảo 
vấn đề thời gian, xử lý nhanh, 
chưa kể chi phí mai táng 
không đồng đều. Được sự 
chấp thuận của lãnh đạo 
Thành phố về chủ trương 
chính sách hỗ trợ chi phí hỏa 
táng cho người mất do Covid-
19 là 17 triệu đồng/trường 
hợp. Bộ Tư lệnh TPHCM đã 
giao cho Ban chỉ huy Quân sự 
Quận 11 tham mưu để xử lý 
các thi hài trên địa bàn quận. 
Lãnh đạo quận luôn quan tâm 
tạo mọi điều kiện về cơ sở vật 
chất, như hỗ trợ địa điểm ăn ở 
và nghỉ ngơi, cải tạo xe để hỗ 
trợ đội vận chuyển thi thể nạn 
nhân… Ghi nhận nỗ lực để xử 
lý kịp thời 240 ca tử vong trên 
địa bàn của toàn đội đã không 
ngại nguy hiểm, đảm bảo xử 
lý thi thể kịp thời cho người 
dân địa phương. Nhân đây, tôi 
xin gửi đến toàn lực lượng lời 
chúc sức khỏe, bình an với 
mong muốn các anh chị em 
sớm được nghỉ ngơi, với tín 
hiệu lạc quan hiện tại là số ca 
tử vong trên địa bàn những 
ngày gần đây đang giảm dần. 
Thay mặt lãnh đạo quận, tôi 

xin gửi lời tri ân đến tất cả các 
anh chị em, gia đình các anh 
chị em đã cảm thông, chia sẻ 
để các đồng chí thực hiện 
nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm 
này.”
Tình nguyện viên Lê Thị Thúy 
Nga chia sẻ, “Hiện nay, Tổ xử 
lý thi hài có 4 đội: Đội chuyên 
xử lý thi thể ngoài cộng đồng; 
Đội chuyên xử lý thi thể ở 
trong Bệnh viện; Đội vận 
chuyển thi thể từ kho lạnh 
Quận 11 lên kho lạnh thành 
phố; Đội vận chuyển thi thể từ 
kho lạnh thành phố lên Bình 
Hưng Hòa để hỏa táng. Trong 
quá trình thi hành nhiệm vụ có 
rất nhiều khó khăn vất vả, cụ 
thể như đội vận chuyển nhiều 
khi đến 2-3 giờ sáng mới hoàn 
thành công việc của một ngày. 
Nhưng tập thể đội đều đoàn 
kết, đồng lòng, với mục tiêu 
chung là hỗ trợ kịp thời cho 
nhân dân địa phương. Tính 
đến nay, đội đã hỗ trợ kịp thời 
tất cả các trường hợp, chưa có 
trường hợp nào phải đợi đến 
qua ngày hôm sau mới xử lý. 
Thay mặt toàn đội, chúng tôi 
xin tri ân sự quan tâm của lãnh 
đạo quận thời gian qua đã tạo 
điều kiện về mọi mặt, tháo gỡ 
vướng mắc, khó khăn trong 
khi đội thi hành nhiệm vụ.”. 
Dịp này, lãnh đạo quận đã gửi 
quà động viên 35 cán bộ, 
chiến sĩ, tình nguyện viên của 
đội xử lý thi hài các nạn nhân 
tử vong do Covid-19 trên địa 
bàn quận.

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long tặng quà động viên
tình nguyện viên Lê Thị Thúy Nga

Lãnh đạo quận tặng quà động viên các lực lượng cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên Đội xử lý thi hài các nạn nhân tử vong do dịch Covid-19 trên địa bàn

Mỹ Hạnh
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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

Lễ “phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19” 
và ra mắt Trung tâm an sinh xã hội Quận 11

Sáng 15/8, Quận ủy - Ủy ban nhân dân 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Quận 11 đã tổ chức Lễ “phát huy sức 
mạnh toàn dân tham gia phòng, chống 
dịch Covid-19” và ra mắt Trung tâm An 
sinh xã hội Quận 11. Hội nghị được tổ 
chức trực tuyến tại điểm cầu chính của 
Quận và 16 phường. 
Tham dự tại điểm cầu chính của quận có 
các đồng chí: Nguyễn Trần Phượng 
Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ TPHCM; Quách Thị Liên 
Hai, Phó trưởng Phòng Dân tộc - Tôn 
giáo Ban Dân vận Thành ủy; 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 Ủy ban nhân dân 
quận; Đào Thanh Long, Ủy viên Thường 
vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Quận 11 cùng với lãnh đạo 
Ban Dân vận Quận ủy, Văn phòng Quận 
ủy, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, 
Hội Chữ thập đỏ quận. Tại điểm cầu 16 
phường có  đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên phụ 
trách phường, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng số cán bộ, đảng viên và Nhân dân 
theo dõi trực tiếp qua truyền hình là 2807 
người.  Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh 
đạo thành phố, các cán bộ, đảng viên và 
Nhân dân Quận 11 đồng tình, ủng hộ chủ 
trương Thành phố, quyết tâm, đoàn kết, 
đồng lòng cùng với đảng bộ, chính quyền 
Thành phố thực hiện công tác phòng, 
chống dịch, mong muốn sớm đẩy lùi dịch 
bệnh, đưa cuộc sống người dân trở lại 
trạng thái bình thường mới. 
Dịp này, Quận 11 cũng đã ra mắt Trung 
tâm an sinh xã hội Quận 11 với mục tiêu 
tiếp nhận và điều phối nhu yếu phẩm thiết 
yếu phục vụ người dân gặp khó khăn do 
đại dịch Covid-19 đảm bảo không bỏ sót 
các đối tượng, sử dụng kinh phí hỗ trợ của 
Thành phố cùng với nguồn lực huy động 
của địa phương để chủ động triển khai hỗ 
trợ mua nhu yếu phẩm thiết yếu kịp thời 
chăm lo cho người dân khó khăn trên địa 
bàn. Trong đó, ông Nguyễn Tăng Minh, 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm 

phường, Thường trực UBND phường, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ và trưởng các 
đoàn thể chính trị - xã hội phường.

Trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí 
Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy 
viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
TPHCM và Bí thư Quận ủy Trương Quốc 
Lâm đã đến thăm và tặng quà cho dân cư 
trong “Vùng xanh” tại tuyến hẻm số 7 
Trịnh Đình Trọng, Phường 5 và trao quà 
cho 2 hộ khó khăn trên địa bàn Phường 5. 

Sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo quận và 
phường đã chia thành các đoàn đến động 
viên, thăm hỏi và trao tặng quà cho lực 
lượng tham gia phòng chống dịch của 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận; 
thăm hỏi và động viên các trường hợp cán 
bộ chiến sĩ là F0 với tổng kinh phí là 
146.500.000 đồng. Đợt này, lãnh đạo 
phường cũng đã thăm hỏi động viên 192 
trường hợp F0 đang cách ly, điều trị tại 
nhà (mỗi trường hợp là 1 túi thuốc) và trao 
tặng túi an sinh xã hội của Thành phố cho 
585 hộ nghèo và khó khăn, 22 chốt “Bảo 
vệ vùng xanh” với tổng kinh phí là hơn 
600 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM 
Nguyễn Trần Phượng Trân bày tỏ, Thành 
phố luôn quan tâm và theo dõi, chia sẻ, hỗ 
trợ đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn. Đồng thời, gửi lời chúc sức 
khỏe các gia đình và động viên các gia 
đình cố gắng vượt qua khó khăn trong giai 
đoạn tình hình dịch bệnh Covid-19 đang 
phức tạp này để cùng chung tay với thành 
phố, quận và phường trong công tác 
phòng chống dịch. Đối với cư dân trong 
tuyến hẻm thực hiện “vùng xanh”, đồng 
chí đánh giá cao ý thực tự quản của người 
dân trong khu vực, đồng thời nhắc nhở 
người dân, cũng như địa phương phải tiếp 
tục rà soát, củng cố các chốt bảo vệ “vùng 
xanh”, và mong muốn ngày càng có thêm 
nhiều vùng xanh hơn nữa trên địa bàn để 
tình hình dịch bệnh sớm được kiểm soát.

trưởng ban; bà Nguyễn Thị Mai Trang, 
Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận 
Quận ủy làm Phó Trưởng ban Thường 
trực; bà Trần Thị Bích Trâm, Quận ủy 
viên, Phó Chủ tịch UBND quận làm Phó 
Trưởng ban; ông Đào Thanh Long, Ủy 
viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam quận làm Phó Trưởng ban.

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm trao quyết định ra mắt Trung tâm An sinh Xã hội Quận 11

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 
trao phần quà hỗ trợ cho các chốt “Bảo vệ vùng xanh” trên địa bàn Quận 11

Ông Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
trao Túi an sinh xã hội cho hộ dân khó khăn trên địa bàn Quận 11

Mỹ Hạnh



Thăm và động viên lực lượng Tổ covid cộng đồng bị lây nhiễm Covid-19 khi thi hành nhiệm vụ

Sáng 26/8, Ủy viên Ban Thường vụ 
Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận 

ủy Nguyễn Thị Mai Trang đã đến thăm 
và động viên các lực lượng là Tổ trưởng, 
tổ phó, thành viên Tổ covid cộng đồng bị 
lây nhiễm Covid-19 khi thi hành nhiệm 
vụ. 
Phát biểu động viên các lực lượng, Ủy 
viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Thị Mai 
Trang cảm ơn Tổ covid cộng đồng trong 
thời gian qua đã tích cực công tác trong 
các khu vực phong tỏa, nguy cơ lây 
nhiễm cao để kịp thời hỗ trợ cho người 
dân trong các khu vực dân cư trên địa 
bàn. Ghi nhận những đóng góp của các 
đồng chí cho công tác phòng chống dịch 
của quận nhà, với tinh thần nỗ lực, trách 
nhiệm, dũng cảm xông pha, dấn thân vì 
cộng đồng. Đồng thời, đồng chí Nguyễn 
Thị Mai Trang chúc các lực lượng mau 
hồi phục sức khỏe, dặn dò các các lực 
lượng Tổ Covid cộng đồng cố gắng nghỉ 
ngơi, theo dõi sức khỏe và ổn định tâm 
lý, vững vàng tinh thần tuân thủ cách ly y 
tế theo đúng quy định. 
Cảm động trước sự quan tâm của lãnh 
đạo quận, bà Nữ, Tổ trưởng Tổ dân phố 
6, Phường 6 bày tỏ, “Sự quan tâm khích 
lệ kịp thời của các đồng chí là nguồn 
động viên lớn đối với lực lượng Tổ covid 
cộng đồng. Bản thân sẽ cố gắng sớm hồi 

phục sức khỏe để tiếp tục tham gia công 
tác cùng địa phương, đơn vị trong công 
tác hỗ trợ nhân dân trên địa bàn. Thực 
hiện nghiêm cách ly y tế, đảm bảo an toàn 
cho bản thân và gia đình không để xảy ra 
lây nhiễm chéo cho người thân và cộng 
đồng”. 
Lãnh đạo phường thông tin thêm, “Hầu 
hết các thành viên Tổ covid cộng đồng bị 
nhiễm bệnh đều thực hiện đúng việc cách 
ly tại nhà, theo dõi y tế tại địa phương. 
Các trường hợp bị nhiễm tình trạng sức 
khỏe đều ổn định, một số trường hợp có 
chuyển biến tốt. Mặc dù các thành viên Tổ 

covid cộng đồng phải cách ly tại nhà 
nhưng tinh thần xung kích, tích cực vẫn đi 
đầu. Thông qua các group chat zalo để lan 
tỏa tinh thần tích cực, nhiệt tình kết nối 
công việc để hỗ trợ người dân trong khu 
phố, tổ dân phố.”
Dịp này, đoàn đã trao 83 phần quà gồm 
các nhu yếu phẩm từ chương trình Siêu thị 
mini 0 đồng và túi thuốc nghĩa tình “cùng 
F0 chiến thắng dịch bệnh” cho các trường 
hợp là Tổ trưởng, Tổ phó và thành viên Tổ 
Covid cộng đồng bị nhiễm bệnh đang 
được điều trị tại nhà.

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Thị Mai Trang (áo đỏ) đã đến thăm và trao quà động viên 
các lực lượng Tổ Covid cộng đồng đang điều trị tại nhà

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

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trao 1000 phần quà hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn Quận 11 

ừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự Quận V11 đã tổ chức chiến dịch trao tặng 
100.000 phần quà của Bộ Tư lệnh 
TPHCM nhằm trợ giúp người dân có 
hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch 
Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Đợt này, 
Bộ Tư lệnh TPHCM đã trao 1.000 cho 
người dân khó khăn trên địa bàn quận. 
Ngay trong sáng ngày 8/8, tại 16 phường, 
Ban Chỉ huy Quân sự Quận 11 cũng đã 
tiến hành phối hợp với cấp ủy, chính 
quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn 
thể tổ chức chính trị xã hội quận cùng 
đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch 

trao tặng quà giúp đỡ Nhân dân Quận 11 
vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.
Tại mỗi nơi đến thăm, các đồng chí lãnh 
đạo đã gửi lời thăm hỏi, động viên các gia 
đình cố gắng vượt qua giai đoạn này, nếu 
gặp khó khăn gì trong cuộc sống có thể 
liên hệ với tổ dân phố, khu phố và 
phường, lãnh đạo phường sẽ tích cực tạo 
điều kiện, giúp đỡ các gia đình vượt qua 
khó khăn. Đồng thời mong muốn các gia 
đình tiếp tục thực hiện tốt các quy định 
phòng, chống dịch, góp phần cùng chính 
quyền trong cuộc chiến đẩy lùi Covid-19.

Những người dân được nhận quà đã gửi 
lời cảm ơn chân thành đến Bộ Tư lệnh 
thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự quận, 
lãnh đạo địa phương đã quan tâm, chia sẻ, 
giúp đỡ người dân vượt qua đại dịch. 
Đồng thời, người dân cho biết rất đồng 
thuận với các chủ trương của chính quyền 
địa phương để kiểm soát dịch và chúc cho 
đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống 
dịch có nhiều sức khỏe để tiếp tục công 
tác tốt, và mong cho cuộc sống người dân 
trên địa bàn sớm trở lại trạng thái bình 
thường mới. Mỹ Hạnh

Đại diện Ban chỉ huy Quân sự Quận và cấp ủy chính quyền địa phương trao tặng quà cho người dân khó khăn

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

Thực hiện: BTQ11
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Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 12/8, Trung tâm tiếp 
nhận và hỗ trợ hàng hóa 

thiết yếu phục vụ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
Quận 11 đã tổ chức Lễ tiếp 
nhận trang thiết bị y tế phòng, 
chống dịch Covid-19. Tham 
dự có các đồng chí Nguyễn 
Tăng Minh,  Phó Bí  thư 
Thường trực Quận ủy; Nguyễn 
Trần Bình, Ủy viên Thường 
vụ, Phó Chủ tịch UBND quận; 
Nguyễn Thị Mai Trang, Ủy 
viên Thường vụ, Trưởng Ban 
Dân vận Quận ủy; Tô Thị 
Thanh Thúy, Quận ủy viên, 
Chánh Văn phòng Quận ủy; 
Lâm Viên Đức, Phó Chủ tịch 
Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam quận.
Theo ông Lâm Viên Đức, Phó 
Chủ tịch Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Quận 11 cho biết, “Đợt này, 
Ban vận động phòng chống 
dịch Thành phố đã trao tặng 
cho Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch Quận 11 một số trang 
thiết bị y tế phòng, chống dịch 
Covid-19 gồm có: 10 máy tạo 
Oxy, 35 thiết bị đo huyết áp, 
200 thiết bị đo nhiệt kế. Đây là 
sự hỗ trợ hết sức có ý nghĩa và 
thiết thực khi TPHCM bước 
vào làn sóng dịch bệnh lần thứ 
4 và những ngày giãn cách xã 
hội toàn Thành phố”.

Phó Bí thư Thường trực Quận 
ủy Nguyễn Tăng Minh thông 
tin thêm, “Năm 2021 là năm 
khó khăn nhất của thành phố, 
và Quận 11 cùng với các quận 
huyện khác đều bị ảnh hưởng 
nặng nề. Hiện nay, trên địa bàn 
quận chúng ta có hơn 4000 ca 
nhiễm với hơn 200 khu vực 
cách ly, phong tỏa. Chúng ta đã 
tiến hành nhiều biện pháp 
quyết liệt để phòng chống 
dịch, từ hỗ trợ khẩn cấp cho 
người dân bị nhiễm Covid-19 
gặp khó khăn, đồng thời đang 
tiến hành mua sắm trang thiết 
bị y tế, đưa vào vận hành ngay 
để hỗ trợ người bệnh tại các 

khu thu dung, điều trị bệnh 
nhân Covid-19 trên địa bàn 
quận với mong muốn hỗ trợ 
đến mức thấp nhất nguy cơ tử 
vong cho người bệnh trên địa 
bàn quận. Mới đây nhất, Quận 
đã thành lập Trung tâm tiếp 
nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết 
yếu phục vụ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 Quận 11 
để tiếp nhận và điều phối nhu 
yếu phẩm thiết yếu phục vụ 
người dân gặp khó khăn do đại 
dịch Covid-19 đảm bảo kịp 
thời và khoa học, với mong 
muốn không bỏ sót các đối 
tượng cần được hỗ trợ. Kinh 
phí để tổ chức chăm lo từ 

nguồn kinh phí hỗ trợ của 
Thành phố cùng với nguồn lực 
huy động của quận nhà để chủ 
động triển khai hỗ trợ chăm lo 
cho nhân dân địa phương, với 
nhiều hoạt động hỗ trợ thiết 
thực cho người dân như: chi 
trả chế độ trợ cấp chính sách 
hỗ trợ, trao tặng nhu yếu phẩm 
thiết yếu, mua sắm trang thiết 
bị y tế hỗ trợ các khu thu dung, 
điều trị chăm sóc bệnh nhân; 
vận động đưa vào hoạt động 
hệ thống khí thở Oxy... Quận 
11 trân trọng mọi hỗ trợ của 
Thành phố, các địa phương và 
nhiều tỉnh thành bạn, những 
đóng góp của người dân, 
doanh nghiệp, các vị mạnh 
thường quân trong và ngoài 
quận”.
Phó Chủ tịch UBND Quận 
Nguyễn Trần Bình, phụ trách 
Trung tâm xử lý tình huống 
khẩn cấp về Covid-19 Quận 
11 cảm ơn sự hỗ trợ trang thiết 
bị y tế phòng chống dịch 
Covid-19 của Ban vận động 
phòng chống dịch Thành phố. 
Quận sẽ nghiên cứu để phân 
phối trang thiết bị kịp thời cho 
các đơn vị để cùng với sự giúp 
sức của Thành phố, các vị 
mạnh thường quân sử dụng 
thật hiệu quả các nguồn ủng 
hộ tốt nhất cho công tác phòng 
chống dịch”.

Lãnh đạo Quận 11 tiếp nhận trang thiết bị y tế phòng, chống dịch

Song Quân

Trung tâm an sinh xã hội Quận 11 tiếp nhận 7 tấn hàng cứu trợ của Quân khu 7

Tối 17/8/2021, Trung tâm 
an sinh xã hội Quận 11 đã 

tiếp nhận 7 tấn hàng cứu trợ 
của các mạnh thường quân 
Cục Chính trị Quân khu 7 do 
Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó 
Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 
7 làm trưởng đoàn nhằm hỗ trợ 
nhu yếu phẩm cho lực lượng 
vũ trang và nhân dân Quận 11. 
Tiếp đoàn có các đồng chí: 
Nguyễn Thị Mai Trang, Ủy 

viên Ban Thường vụ Quận ủy, 
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; 
Trần Thị Bích Trâm, Quận ủy 
viên, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Quận 11; Lâm Viên 
Đức, Phó Chủ tịch Thường 
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Quận 11.  
Bà Nguyễn Thị Mai Trang, Ủy 
viên Ban Thường vụ Quận ủy, 
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, 
Phó Trưởng Ban Thường trực 

 Đại diện các mạnh thường 
quân, Đại tá Nguyễn Công 
Anh, Chủ nhiệm Chính trị - 
Quân khu 7 bày tỏ, “Với tinh 

Trung tâm an sinh xã hội Quận 
11 cho biết, “Trước tình hình 
diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19, việc chung sức 
chăm lo cho lực lượng tuyến 
đầu chống dịch và các hộ dân 
có hoàn cảnh khó khăn để 
vượt qua dịch bệnh, cũng như 
hưởng ứng đợt cao điểm 
quyên góp ủng hộ công tác 
phòng chống dịch Covid-19, 
chúng tôi xin trân trọng ghi 
nhận và cảm ơn sự đóng góp 
của Đại tá Nguyễn Công Anh, 
Chủ nhiệm Chính trị - Quân 
khu 7 cùng gia đình ông La 
Ngọc Hưng và bà Nguyễn Thị 
Kim Yến (An Giang), đã vận 
động chăm lo hỗ trợ 7 tấn hàng 
nông sản các loại cho Quận 11 
nhằm chăm lo kịp thời cho lực 
lượng tuyến đầu chống dịch, 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
người yếu thế có hoàn cảnh 
khó khăn, người dân trong các 
khu vực phong tỏa trên địa 
bàn”. 

thần “Không để ai bị bỏ lại 
phía sau”, những món quà tuy 
không lớn về vật chất nhưng 
thể hiện tình cảm của lực 
lượng vũ trang Quân khu 7 kịp 
thời hỗ trợ nhân dân Quận 11. 
Chúng tôi mong muốn với 
những sẻ chia nghĩa tình sẽ 
tiếp sức cho các lực lượng 
cùng với nhân dân quận nhà 
chiến đấu với “giặc Covid-
19”. Đồng chí cũng gửi lời 
chúc sức khỏe đến lực lượng 
vũ trang quận 11 sẽ tiếp tục 
vững vàng, chung sức cùng 
người dân vượt qua khó khăn, 
thách thức để đẩy lùi đại dịch 
trong thời gian sớm nhất.
Bà Trần Thị Bích Trâm, Phó 
Chủ tịch UBND Quận 11, Phó 
Trưởng Ban Trung tâm an sinh 
xã hội Quận 11 thông tin thêm, 
“Những món quà ý nghĩa thiết 
thực này, Trung tâm an sinh xã 
hội Quận 11 sẽ điều phối cùng 
với Ban Chỉ huy Quân sự 
Quận, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam quận và 16 phường để 
nhanh chóng chuyển đến cho 
các lực lượng chống dịch và 
người dân khó khăn trên địa 
bàn”.

Lãnh đạo Quận 11 trao thư cảm ơn cho Đại tá Nguyễn Công Anh, 
Chủ nhiệm Chính trị - Quân khu 7 đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cho địa phương. 

Đức Phạm
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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

Thành lập 16 Trạm y tế lưu động chăm sóc bệnh nhân F0 điều trị tại nhà

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long 
cho biết, “Thực hiện chỉ đạo của UBND 
Thành phố, theo hướng dẫn của Sở Y tế 
Thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch Covid-19 Quận 11 đã khẩn trương 
thành lập 16 Trạm y tế lưu động trên địa 
bàn 16 phường. Chức năng của Trạm y tế 
lưu động nhằm kết nối giữa chăm sóc, 
quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà 
với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các 
trường hợp diễn biến nặng và chuyển 
tuyến kịp thời; cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa 
bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời các 
bệnh thông thường cho người dân trên 
địa bàn. Về cơ cấu của mỗi trạm y tế có ít 
nhất 1 bác sĩ, 2 - 3 điều dưỡng và 3 - 4 
nhân sự là tình nguyện viên để hỗ trợ 
quản lý, chăm sóc, theo dõi và điều trị F0 
đang cách ly tại nhà. Theo đó, với 
phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, 
rà từng người”, các hộ gia đình có ca F0 
đang điều trị tại nhà đều được các y bác sĩ 
đến thăm khám, tư vấn trực tiếp và phát 
các túi thuốc điều trị”.
Phát biểu động viên tại lễ khánh thành 
Trạm Y tế Số 3 Quận 11, Bí thư Quận ủy 
Trương Quốc Lâm chia sẻ, “Đây là 
nhiệm vụ cấp thiết hiện nay để chúng ta 
nỗ lực toàn diện, phấn đấu kéo giảm tỷ lệ 
tử vong và kiểm soát tình hình dịch bệnh 
có hiệu quả trên địa bàn quận. Tôi mong 
muốn các anh chị em y bác sĩ, nhân viên y 
tế, lực lượng tình nguyện viên và các cán 
bộ ở cơ sở phát huy cao nhất tinh thần 
xung kích, trách nhiệm trên mặt trận 

Bắt đầu từ 23/8, Quận 11 đã thành lập 
16 Trạm Y tế lưu động trên địa bàn 

16 phường để triển khai mô hình chăm 
sóc, theo dõi sức khỏe và điều trị F0 tại 
nhà. Bước đầu, mô hình này đã mang lại 
hiệu quả tích cực và hứa hẹn các bệnh 
nhân F0 đều được tiếp cận y tế từ cơ sở, 
góp phần theo dõi và hỗ trợ kịp thời các 
bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà.

chống dịch này. Tất cả vì mục tiêu duy 
nhất, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của 
nhân dân quận nhà”. Đồng chí cũng lưu ý 
các y bác sĩ, nhân viên y tế, các lực lượng 
tình nguyện, cán bộ cơ sở phải đảm bảo an 
toàn cho bản thân khi thực hiện nhiệm vụ.  
Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc 
Trung tâm Y tế Quận 11 cho biết thêm, 
“Trạm Y tế lưu động có chức năng triển 
khai các hoạt động phòng, chống dịch 
Covid-19 tại cộng đồng, chịu sự chỉ đạo 
trực tiếp của Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch Covid-19 Quận, điều hành trực tiếp 
về chuyên môn nghiệp vụ là Trung tâm Y 
tế quận. Quận cũng đã tăng cường lực 
lượng y bác sĩ, nhân viên y tế từ các đơn vị 
tư nhân, tình nguyện viên đăng ký tham 
gia hỗ trợ nhằm giảm bớt áp lực cho Trung 
tâm Y tế quận. Quận cũng đã ban hành 
Quyết định thành lập Trạm Y tế lưu động, 
địa phương sở tại cũng đã hỗ trợ về địa 
điểm làm việc, trang thiết bị, phương tiện 
vận chuyển để đảm bảo hoạt động của 
Trạm Y tế lưu động. Đồng thời, chúng tôi 
cũng nhận được sự chi viện những cán bộ, 
chiến sĩ từ Học viện Quân y để tăng cường 

cho các Trạm Y tế lưu động này”. 

Bệnh nhân Trần Ngọc Phước, một trường 
hợp F0 đang điều trị tại nhà, cho biết: 
“Khi tình hình bệnh của tôi trở nặng, tôi 
liên hệ ngay với nhân viên y tế của địa 
phương, các y bác sĩ của Trạm Y tế lưu 
động đã xuống tận nhà để chăm sóc sức 
khỏe, nhờ được cấp cứu kịp thời và theo 
dõi sức khỏe, hỗ trợ máy thở oxy, thuốc 
điều trị Covid-19, kháng viêm, kháng 
đông. Đến nay, sức khỏe của tôi đến nay 
đã dần hồi phục trở lại. Tôi thấy vô cùng 
biết ơn các y bác sĩ đã không ngại nguy 
hiểm, cứu tôi thoát chết”.

Chủ tịch UBND Phường 3, Trần Văn 
Thanh cho biết, “Chỉ cần nhận được điện 
thoại có F0 trở nặng là đội y tế lưu động 
ngay lập tức lên đường để xử lý. Tại trạm 
y tế lưu động, chúng tôi có trang bị máy 
tạo oxy, giường và bình oxy để hỗ trợ 
bệnh nhân khó thở. Theo định kỳ, mỗi 
ngày toàn bộ nhân sự của Trạm sẽ thay 
phiên nhau đến từng nhà F0 để hướng 
dẫn, theo dõi diễn biến sức khỏe của 
người bệnh”.

Lãnh đạo quận động viên chúc mừng tại lễ khánh thành trạm y tế lưu động số 3, phường 3

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

Bác sĩ Nguyễn Đỗ Như Quỳnh, là một bác sĩ tình nguyện, 
hỗ trợ khám bệnh cho bệnh nhân F0 tên Trần Ngọc Phước, (Phường 11).

Mỹ Hạnh
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6 TOÀN DÂN THỰC HIỆN NGHIÊM THÔNG ĐIỆP 5K GỒM:
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Lễ xuất quân thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Quận 11

Tham dự tại đơn vị phường 10 
có các đồng chí: Thượng tá 
Nguyễn Thanh Phong, Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
Quân sự Thành phố, Chủ 
nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh 
Thành phố; Nguyễn Đình Phi, 
Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 
75; Nguyễn Tăng Minh, Phó 
Bí thư Thường trực Quận ủy; 
Trần Văn Đảo, Phó Bí thư 
Đảng ủy Quân sự Quận, Chính 
trị viên Ban chỉ huy Quân sự 
Quận; Lê Hồ Thu Nga, Bí thư 
Đảng ủy Phường 10. Đây là 
đơn vị được chọn làm điểm 
của quận. 
Thượng tá Nguyễn Thanh 
Phong, Chủ nhiệm chính trị Bộ 
Tư lệnh Thành phố, phát biểu 
tại lễ xuất quân, “Hiện nay, 
dịch bệnh Covid-19 trên địa 
bàn Thành phố vẫn còn đang 
diễn biến hết sức phức tạp, khó 
kiểm soát. Tính đến 17 giờ 
chiều 22/8, Thành phố ghi 
nhận 174.450 ca bệnh, chữa 
khỏi là 86.259 người; tử vong 
là 6.133 người; đang điều trị là 
82.058 người. Theo mệnh lệnh 
của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư 
lệnh Quân khu tại hội nghị 
giao nhiệm vụ, triển khai lực 
lượng chi viện cho Thành phố 
Hồ Chí Minh để phòng chống 
dịch Covid-19 vào ngày 21/8 
vừa qua, các đơn vị đã gấp rút 
phối hợp chuẩn bị sẵn sàng cho 
lễ xuất quân trên toàn địa bàn 
Thành phố để đạt được mục 
đích cuối cùng là thắng lợi 
trong kiểm soát và đẩy lùi dịch 
bệnh. Quán triệt sâu sắc 
phương châm “Chống dịch 

Đồng loạt vào lúc 23 giờ 
ngày 22/8/2021,  16 

phường tổ chức Lễ xuất quân 
thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ 
tướng Chính phủ bắt đầu từ 00 
ngày 23/8 đến 06/9/2021.  

Chủ tịch UBND Phường 10 
Đỗ Nguyễn Tuấn Kha thể hiện 
quyết tâm, “Đảng ủy, UBND 
Phường 10 yêu cầu toàn thể 
cán bộ, chiến sĩ quán triệt và 
thực hiện sâu sắc phương 
châm “Chống dịch như chống 
giặc”; luôn nêu cao tinh thần 
nhiệt huyết, trách nhiệm; lấy 
phục vụ Nhân dân là trung tâm, 
không ngại khó khăn nguy 
hiểm, xông pha vào tâm dịch, 
luôn nêu cáo ý chí phòng 
chống dịch, chấp hành nghiêm 
pháp luật Nhà nước và quy 
định đơn vị, chủ động hiệp 

như chống giặc”, “Nhiệm vụ 
chống dịch là nhiệm vụ chiến 
đấu thời bình”, với tinh thần 
“Sự an toàn của Nhân dân là 
trên hết, trước hết”. Tôi xin 
tuyên bố Lễ xuất quân bắt đầu.  
Chúc toàn thể lực lượng Xuất 
quân hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ được giao”.

Bắt đầu từ 0 giờ đêm 23/8, các 
lực lượng đã tăng cường chốt 
chặn, tuần tra, kiểm soát siết 
chặt giãn cách xã hội một cách 
thực chất, nghiêm ngặt, mạnh 
mẽ, quyết liệt; thực hiện hiệu 
quả phương châm “Ngoài 
chặt, trong chặt”, phát hiện, 
xử lý ngay những trường hợp 
vi phạm.   
Đợt này, đơn vị Lữ đoàn 75 
được tăng cường lực lượng 
cho đơn vị Quận 11 nhằm hỗ 
trợ triệt tiêu những vùng nguy 
cơ lây nhiễm cao; mở rộng 
vùng xanh trên từng khu vực; 
tăng cường kiểm soát nghiêm 
tại các chốt kiểm soát dịch; 
phối hợp tổ chức vận chuyển 
và xử lý thi hài, bàn giao tro 

đồng phối hợp chặt chẽ với 
các lực lượng chức năng thực 
hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, 
xứng đáng với sự tin cậy và 
yêu thương của Nhân dân”.

cốt bệnh nhân tử vong do 
nhiễm Covid-19 cho thân 
nhân; tiếp nhận, xử lý kịp thời 
các ý kiến của Nhân dân thông 
qua các đường dây nóng; lực 
lượng y tế Bộ và Quân khu 
cùng với lực lượng y tế địa 
phương tham gia xét nghiệm,  
tiêm ngừa, truy vết F0, F1, sơ 
cấp cứu, điều trị các ca F0 tại 
nhà theo kế hoạch điều hành 
của Sở Y tế Thành phố và 
hướng dẫn của Phòng Y tế, 
Trung tâm Y tế, Bệnh viện 
Quận; phối hợp tiếp nhận và 
vận chuyển lương thực, thực 
phẩm, thiết bị y tế phục vụ nhu 
cầu Nhân dân trên địa bàn theo 
phương châm “gần dân, sát 
dân, không để dân thiếu đói”; 
các lực lượng tuyên truyền lưu 
động đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền ở địa bàn dân cư phát 
huy sự chung sức, đồng lòng 
của Nhân dân trong phòng, 
chống dịch. Đức Phạm

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự Thành phố,
Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố phát biểu động viên các lực lượng tại lễ xuất quân

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh 
động viên các lực lượng tại lễ xuất quân
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“Bộ đội cụ Hồ” tích cực phát huy vai trò “Đi dân nhớ, ở dân thương”

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 23/8, chấp hành 
mệnh lệnh của Bộ quốc phòng, Bộ 

Tư lệnh Quân khu tại Hội nghị giao 
nhiệm vụ, triển khai lực lượng chi viện 
cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, 
chống dịch Covid-19 ngày 21/8/2021, 
qua thời gian ngắn gấp rút triển khai toàn 
diện các mặt, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh 
Thành phố đã tham mưu Thành ủy – 
UBND Thành phố và phối hợp với các 
đơn vị của Bộ, Quân khu 7, cấp ủy, chính 
quyền Quận 11 triển khai xuất quân thực 
hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 
với mục đích kiểm soát và đẩy lùi dịch 
bệnh.
Đợt này, Thượng tá Nguyễn Thanh 
Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
Quân sự Thành phố, Chủ nhiệm chính trị 
Bộ Tư lệnh Thành phố cho biết, “Lực 
lượng tăng cường hỗ trợ Quận 11 có 297 
cán bộ, chiến sĩ từ các Sư đoàn 9 Quân 
đoàn 4; Sư đoàn 5, Sư đoàn 302, Lữ đoàn 
26, Lữ đoàn 75, Lữ đoàn 77 thuộc Quân 
khu. Theo đó, hàng ngày quân đội triển 
khai làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát; 
hỗ trợ phát và mua lương thực, thực 
phẩm cho người dân; vận chuyển túi an 
sinh cho nhân dân trên địa bàn đảm bảo 
không để sót đối tượng; ngoài ra còn có 
các y bác sĩ và học viên Học viện Quân y 
tham gia hỗ trợ lực lượng y tế lưu động 
của 16 phường tham gia truy vết F0, F1, 
sơ cấp cứu, điều trị các ca F0 tại nhà; 
tham gia vận chuyển và xử lý thi hài, bàn 
giao tron cốt bệnh nhân tử vong do nhiễm 
Covid-19 cho thân nhân… Bộ Tư lệnh 
Thành phố luôn quán triệt đến các anh 
em chiến sĩ phương châm “Chống dịch 
như chống giặc”, “Nhiệm vụ chống dịch 
là nhiệm vụ chiến đấu thời bình” với tinh 
thần “Sự an toàn của Nhân dân là trên 
hết, trước hết”.”
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn 
Tăng Minh đã đến thăm hỏi và trực tiếp 
động viên các cán bộ, chiến sĩ nêu cao 
tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm; lấy 
phục vụ Nhân dân làm trung tâm, không 
ngại khó khăn nguy hiểm, xông pha vào 
tâm dịch, luôn nêu cáo ý chí phòng chống 
dịch, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà 
nước và quy định đơn vị, chủ động hiệp 
đồng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 
chức năng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm 
vụ, xứng đáng với sự tin cậy và yêu 
thương của Nhân dân. Đồng chí không 
quên dặn dò các cán bộ, chiến sĩ bộ đội 
được tăng cường cẩn thận giữ gìn sức 
khỏe, đảm bảo an toàn quy tắc 5K.
Mỗi ngày bắt đầu khoảng 5 giờ sáng, mọi 
người đã sẵn sàng để nhận nhiệm vụ. Các 
công việc hỗ trợ ở cơ sở của các anh em 
cán bộ, chiến sĩ đa dạng lắm: từ phân 
phát thực phẩm thiết yếu cho các hộ khó 
khăn, đi chợ giúp người dân, tăng cường 
kiểm soát an ninh tại các chốt trên địa 

Bác sĩ quân y Bùi Trung Hiếu, phụ trách 
Trạm y tế lưu động số 6 Phường 6 Quận 
11 bày tỏ, “Những người dân đang cần 
mình, mình phải làm gì đó cho dân thôi. 
Đôi khi chỉ một lời tư vấn, thăm khám kịp 
thời, hỗ trợ thuốc men vật tư y tế… chúng 
ta có thể mang lại sự an tâm cho người 
bệnh. Do vậy, đối với những bệnh nhân 
triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, 
các y bác sĩ sẽ hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn 
các phương pháp tăng cường sức khỏe, 
căn dặn những điều cần thực hiện khi điều 
trị tại nhà... Khi tiếp nhận nhiệm vụ tại 
trạm y tế lưu động, chúng tôi luôn sẵn 
sàng tinh thần đi đến từng nhà F0 để thăm 
khám và tư vấn cho họ. Hàng ngày, chúng 
tôi phân chia các ca bệnh để đến thăm 
khám cho các bệnh nhân đang điều trị 
bệnh tại nhà, hỗ trợ và xử lý ngay đối với 
những F0 trở nặng, nhanh chóng tư vấn 
tâm lý cho các F0 không triệu chứng hoặc 
biểu hiện nhẹ, cấp phát các túi thuốc cần 

bàn, đi tiếp thực, đi tiếp oxy để mang đến 
nhà cho người bệnh, các cán bộ quân y thì 
đi theo các Đội y tế lưu động đến nhà 
khám bệnh cho F0... Hình ảnh các anh em 
bộ đội có mặt khắp mọi nơi, hăng hái và 
nhiệt tình, không nề hà công việc, giao 
nhiệm vụ là làm ngay. Nghe tin được 
mạnh thường quân trao tặng rau củ quả 
cho người dân, các anh em cùng với cán 
bộ ở cơ sở ngay lập tức chạy đến điểm tiếp 
nhận hàng hóa, khuân vác, vận chuyển đồ 
về phường. Sau đó, mọi người phân loại, 
sắp xếp thực phẩm vào từng phần riêng. 
Tỏa ra khắp các nẻo đường, tuyến phố bắt 
đầu mang đi phân phát cho các hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ yếu thế 
trên địa bàn phường.

thiết cho việc điều trị bệnh”.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Ân, Phó Tiểu 
đoàn trưởng, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 31, 
Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 chia sẻ, “Quân 
đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”, 
“nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng”, bộ đội từ dân mà ra, vì nhân dân 
mà chiến đấu. Thế hệ chúng em may mắn 
khi sinh ra đất nước đã hoà bình. Hình ảnh 
các cha anh đi trước cầm súng tham gia 
các cuộc kháng chiến chống giặc xâm 
lược phần lớn chúng em chỉ được cảm 
nhận qua tư liệu, phim ảnh, văn học… 
Bây giờ tuy không cầm súng, nhưng 
chúng em cũng đang thực hiện một nghĩa 
vụ vô cùng thiêng liêng cao cả, đó là cùng 
nhân dân chiến đấu trong một cuộc chiến 
khác – cuộc chiến chống dịch Covid-19, 
không khói bom súng đạn nhưng cũng hết 
sức cam go. 
Những việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến 
sĩ “bộ đội cụ Hồ” đã để lại ấn tượng tốt 
đẹp với nhân dân quận 11, góp phần thắt 
chặt tình đoàn kết quân dân và tô thắm 
thêm hình ảnh người lính cụ Hồ “đi dân 
nhớ, ở dân thương”. Hình ảnh các anh bộ 
đội chuyên vác súng bảo vệ hoà bình cho 
đất nước, chống giặc ngoại xâm đã hằn 
sâu trong tâm trí mỗi người dân, giờ 
chuyển sang chống giặc Covid-19 với tay 
xách nách mang, ngồi cặm cụi phân chia 
lương thực, mang đến tận nhà cho người 
dân thật đáng trân trọng. Những người 
lính cụ Hồ đã, đang và sẽ luôn thực hiện 
lời thề đó bằng cả danh dự quân đội và 
bằng cả tấm lòng.

Mỹ Hạnh
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Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 trao tặng gần 400 suất ăn cho các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Quận 11 phòng chống dịch

Tối 05/9, đoàn công tác của 
Hội LHPN Quận 11 do 

đồng chí Trần Thị Phi Yến, 
Quận ủy viên, Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 làm 
trưởng đoàn đã đến thăm và 
trao tặng các suất ăn nghĩa tình 
cho các cán bộ, chiến sĩ được 
tăng cường hỗ trợ Quận 11 
trong công tác phòng chống 
dịch trên địa bàn 16 phường.  
Ngay từ sáng sớm, chị em hội 
viên phụ nữ đã tất bật với việc 
chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế 
thức ăn, nấu cháo, chế biến 
thực phẩm, chuẩn bị các 
nguyên liệu để nấu nước mát, 
phân chia đóng hộp, đóng 
chai... Tuy vất vả, nhưng chị 
em hội viên phụ nữ cảm thấy 
rất vui vì nhiệm vụ và vai trò 
hậu phương của mình cho hoạt 
động chống dịch của địa 
phương. Để hoàn thành hơn 
400 phần quà ấm áp nghĩa tình 
quân dân chứa đựng nhiều 
công sức, tấm lòng của chị em 
hội viên phụ nữ quận gửi đến 

Trực tiếp thăm hỏi nơi ăn, chỗ 
ngủ của cán bộ, chiến sĩ, đồng 
chí Trần Thị Phi Yến, Quận ủy 
viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Quận 11 đã gửi lời cảm 
ơn, chia sẻ với những vất vả 
của các “chú bộ đội” khi về hỗ 

các cán bộ, chiến sĩ về tăng 
cường hỗ trợ cho quận nhà 
chống dịch.  

trợ địa phương với những 
nhiệm vụ hết sức mới mẻ như 
phân chia rau củ quả, phân 
phát cho người dân khó khăn, 
đi chợ hộ người dân, mua 
thuốc hộ dân, tiếp oxy cấp cứu 
người dân bị nhiễm bệnh, 
khám và phát thuốc cho các 
bệnh nhân… Đồng chí động 
viên các lực lượng cán bộ, 

chiến sĩ được tăng cường về 
hỗ trợ cho địa phương hãy giữ 
gìn sức khỏe, đảm bảo tốt 
nguyên tắc an toàn khi thi 
hành nhiệm vụ; tiếp tục đồng 
hành cùng chính quyền địa 
phương trong cuộc chiến 
chống dịch này.
Đại úy Nguyễn Đại Hiệp, 
Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu 
đoàn 9, Trung đoàn 31, Sư 
đoàn 309, Quân đoàn 4, người 
phụ trách các cán bộ chiến sĩ 
tăng cường tại đơn vị Phường 
2 Quận 11 thay mặt các cán 
bộ, chiến sĩ cảm kích những 
phần quà nghĩa tình của chị 
em hội viên phụ nữ quận 11 để 
chăm lo sức khỏe cho các anh 
em trong đơn vị. Đồng chí 
nhấn mạnh, “Bộ đội từ dân mà 
ra, vì nhân dân mà chiến đấu. 
Do vậy, tôi luôn quán triệt đến 
các anh em chiến sĩ phương 
châm “Chống dịch như chống 
giặc” với tinh thần “Sự an toàn 
của Nhân dân là trên hết, trước 
hết”.” Mỹ Hạnh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 Trần Thị Phi Yến động viên 
các cán bộ, chiến sĩ tăng cường hỗ trợ Phường 3 Quận 11

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 Trần Thị Phi Yến động viên các cán bộ, chiến sĩ tăng cường hỗ trợ Phường 2 Quận 11

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 Trần Thị Phi Yến động viên 
các cán bộ, chiến sĩ tăng cường hỗ trợ Phường 6 Quận 11

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 Trần Thị Phi Yến động viên 
các cán bộ, chiến sĩ tăng cường hỗ trợ Phường 7 Quận 11
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Quỹ từ thiện PNJ trao tặng 1000 phần quà cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn Quận 11

Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ Quận 11 
Trần Thị Phi Yến đã trao thư cám ơn cho 
đại diện Quỹ từ thiện PNJ. Đồng chí bày 
tỏ, “Trung tâm an sinh xã hội Quận 11 
trân trọng cám ơn sự kết nối của Hội Liên 
hiệp Phụ nữ TPHCM tạo điều kiện cho 
quận nhà nhận được những phần quà hỗ 

Sáng 22/8, Trung tâm an sinh xã hội 
Quận 11 đã tiếp nhận 300 triệu đồng 

của Quỹ Từ thiện PNJ nhằm hỗ trợ cho 
các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn 
Quận 11. Siêu thị mini 0 đồng là một hoạt 
động ý nghĩa nằm trong chương trình 
Vòng tay Việt được thực hiện bởi công ty 
PNJ phối hợp với Sở công thương, 
Thành Đoàn – Hội Sinh viên thành phố, 
Câu lạc bộ Doanh nhân, Hội Doanh 
Nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. 
Đây là chương trình để trợ giúp cho 
người lao động khó khăn, công nhân mất 
việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh. 
Theo đó, mỗi hộ gia đình sẽ nhận được 
một phần quà (gồm các nhu yếu phẩm 
thiết yếu) trị giá 300.000 đồng/phần. 

trợ người dân khó khăn trên địa bàn quận.  
Mọi sự giúp đỡ, kết nối để chia sẻ với 
nhân dân quận nhà là vô cùng đáng trân 
quý. Qua đó tạo điều kiện cho hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, các hộ gia đình khó khăn có 
đủ nhu yếu phẩm để dùng trong giai đoạn 
cả thành phố thực hiện giãn cách xã hội 
này. Mong rằng thời gian tới, Quận sẽ tiếp 
tục nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá 
nhân nhằm góp phần tiếp tục chăm lo an 
sinh xã hội cho nhân dân địa phương”.
Đại diện Quỹ từ thiện PNJ cho hay,“Được 
sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ 
TPHCM giới thiệu, Quỹ từ thiện PNJ 
mong muốn mang những phần quà yêu 
thương sẻ chia sẻ phần nào khó khăn với 
các hộ gia đình trên địa bàn quận bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Thời 
điểm bắt đầu thực hiện chương trình, 
chúng tội cũng gặp nhiều trở ngại và vất 
vả. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết định 
kêu gọi mạnh thường quân đóng góp để 
thực hiện hoạt động ý nghĩa này. Hy vọng 
rằng những phần quà được trao tận tay bà 

con nhân dân khó khăn trong những ngày 
giãn cách này, phần nào đó lan tỏa sự yêu 
thương ấm áp, tiếp thêm niềm tin để họ có 
động lực vượt qua thử thách và thực hiện 
nghiêm giãn cách theo chỉ đạo TPHCM 
nhằm góp phần kiểm soát tình hình dịch 
bệnh trong giai đoạn dịch bệnh còn diễn 
biến phức tạp này”.
Cô Trần Thị Bé Vân, là một phụ nữ đơn 
thân, cô và con mình phụ bán hủ tíu, nhiều 
tháng liền mất luôn công việc duy nhất để 
duy trì nguồn sống của hai mẹ con, bản 
thân đang phải ở trọ, áp lực gánh nặng 
mưu sinh lại càng chồng chất. Cô bày tỏ 
sự vui mừng và xúc động, “Dịch Covid-
19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người 
dân lao động nghèo như chúng tôi. Nay 
nhờ địa phương, các ban ngành đoàn thể 
và nhà tài trợ, mẹ con tôi nhận được phần 
quà yêu thương từ chương trình “Siêu thị 
mini 0 đồng” với các nhu yếu phẩm thiết 
yếu là sự trợ giúp thiết thực và ý nghĩa rất 
lớn đối với người dân đang gặp khó khăn 
do dịch bệnh”.

Quỹ từ thiện PNJ trao tặng 1000 phần quà trị giá 300 triệu đồng
cho Trung tâm An sinh Xã hội Quận 11 hỗ trợ người dân khó khăn

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 Trần Thị Phi Yến 
trao thư cảm ơn cho đại diện Quỹ từ thiện PNJ
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Quỹ từ thiện PNJ và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 Trần Thị Phi Yến 
trao tặng quà hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn Phường 3

Quỹ từ thiện PNJ và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 Trần Thị Phi Yến 
trao tặng quà hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn Phường 10

Mỹ Hạnh
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Xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân 
“Hỗ trợ người dân mua và giao thuốc tận nhà”

Nhằm đảm bảo việc thực 
hiện nghiêm quy định về 

giãn cách xã hội “ai ở đâu ở 
yên đó”, nhà cách ly với nhà, 
tổ dân phố cách ly với tổ dân 
phố bắt đầu từ 23/8 đến 6/9, 
góp phần tạo điều kiện cho 
người dân an tâm ở nhà để thực 
hiện tốt giãn cách xã hội, lực 
lượng  Công an Quận 11 đã tổ 
chức nhận các đơn thuốc của 
người dân trên địa bàn, tổng 
hợp nhu cầu của người dân, tổ 
chức mua thuốc và giao thuốc 
trực tiếp tại nhà cho người dân.
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh Công an 
Quận 11 Phạm Anh Thư cho 
biết, “Nhận thấy nhu cầu mua 
thuốc để điều trị bệnh của 
người dân là một nhu cầu cấp 
thiết, do vậy chúng tôi đã chủ 
động tham mưu Ban chỉ huy 
Công an Quận, xin ý kiến để 
triển khai ngay nhằm hỗ trợ 
kịp thời cho người dân. Thông 
qua nhiều kênh để tiếp nhận 
thông tin, nhu cầu của người 
dân từ Trang thông tin điện tử 
Ủy ban nhân dân quận, các 
trang mạng xã hội của các ban 
ngành đoàn thể quận và cơ sở, 
Trang Zalo Official của Công 
an Quận 11 và triển khai trong 
hệ thống 16 phường, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh Công an Quận 11 đã 
thông tin rộng rãi đến Nhân 
dân Quận 11 về số điện thoại 
tiếp nhận nhu cầu mua thuốc 

của người dân và hỗ trợ giao 
thuốc tận nhà. Mỗi ngày, tổng 
hợp nhu cầu mua thuốc của 
người dân, chúng tôi liên hệ 
trước với nhà phân phối để 
chuẩn bị các loại thuốc và phân 
chia sẵn, sau đó các chiến sĩ 
công an sẽ đến nhận thuốc và 
phân phối về cho cơ sở, sau đó 
lực lượng công an quận và 
công an khu vực sẽ mang trực 
tiếp xuống nhà người dân”.
Một chiến sĩ công an chia sẻ, 
“Trước đó, chúng tôi đã liên hệ 
và làm việc với Nhà thuốc 
Long Châu, là đơn vị liên kết 
để cung ứng thuốc cho người 
dân trên địa bàn. Trên cơ sở 
tổng hợp nhu cầu của người 
dân, nhân viên nhà thuốc sẽ 
chuẩn bị và phân sẵn các đơn 
thuốc vào túi riêng, chúng tôi 
đến nhận các đơn thuốc đã 
được phân sẵn và giao cho các 
công an khu vực phụ trách địa 
bàn mang trực tiếp xuống cho 
người dân. Trong giai đoạn 
khó khăn này, mình giúp được 
gì cho dân thì mình phải cố 
gắng thôi”.
Công việc của một ngày mới 
bắt đầu lúc 6 giờ sáng và kết 
thúc lúc gần nửa đêm, về đến 
đơn vị các đoàn viên thanh 
niên Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh Công an 
Quận 11 tiếp tục chuẩn bị sẵn 
các đơn thuốc, các công tác 
cho ngày hôm sau. Bất kể thời 
tiết đang mưa giông và gió 

Cô T bày tỏ, “Cô cảm ơn các 
con rất nhiều. Thực sự không 
biết nói lời nào để bày tỏ hết 
lòng của mình. Bản thân cô 
cũng đã từng là một cán bộ 
đoàn thập niên 1975-1985. 
Lâu lắm rồi cô mới được sống 
lại tinh thần xung kích của 
Đoàn thanh niên. Giờ cô mới 
nghiệm thấy những năm tháng 
công tác đoàn mà giúp con 
người ta vững vàng trong cuộc 
sống sau này. Cô rất thương 
mến và cảm phục công việc 
mà các con đang làm. Chúc 
các con hoàn thành nhiệm vụ 
trong giai đoạn nóng này của 
thành phố. Chúc cả đoàn xe 
giao thuốc có thật nhiều sức 
khỏe, an toàn để tiếp tục phục 
vụ nhân dân, xứng đáng là 
Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh”.

giật, các em phải tranh thủ để 
mang thuốc đến sớm nhất cho 
người dân. 

Anh Đ. chia sẻ, “Nhà có người 
lớn tuổi phải uống thuốc định 
kỳ, lại sắp hết thuốc nhưng 
giai đoạn giãn cách, tôi đang 
lo lắng không biết làm cách 
nào để mua thuốc cho gia 
đình, tôi gọi điện thoại lên 
phường theo số điện thoại 
đường dây nóng mà tổ trưởng 
thông tin, phường cho tôi số 
điện thoại anh Phạm Anh Thư 
bên Công an Quận 11. Tôi liên 
hệ ngay, và được anh đề nghị 
chụp ảnh đơn thuốc gửi qua 

Chị H. vui mừng, “Tôi thấy 
việc hỗ trợ mua thuốc và giao 
tận nhà cho người dân này rất 
là hay, Nhân dân Quận 11 rất 
an tâm vì sự hỗ trợ thiết thực 
này. Các chiến sĩ công an khu 
vực rất nhiệt tình để hỗ trợ 
người dân. Ngay trong ngày, 
chúng tôi đã nhận được các 
loại thuốc men cần thiết cho 
nhu cầu y tế của gia đình”. 
“Những cảm xúc của các cô, 
chú, anh, chị, em chia sẻ chính 
là động lực để tụi em cố gắng 
hơn nữa. Bắt đầu từ 6 giờ sáng 
đến 23 giờ 50 mới xong các 
đơn của ngày hôm này, tụi em 
mới vừa giao xong đơn thuốc 
cho mọi người. Bây giờ tụi em 
bắt đầu soạn đơn thuốc để 
chuẩn bị cho ngày mai đi giao 
cho mọi người tiếp tục. Với 
các trường hợp người dân 
đang cần gấp là tụi em phải 
tranh thủ đi ngay để giao cho 
kịp thời. Công việc khá vất vả, 
nhưng tụi em thấy vui vì giúp 
được nhân dân của mình. 
Mong sao mình có thể giúp 
được nhiều người nhất có 
thể”, Anh Thư bộc bạch.

Zalo, để lại tên, địa chỉ, số 
điện thoại và lưu ý nếu thuốc 
cần mua không có, có các loại 
thuốc thay thế nào khác hay 
không thì để lại ghi chú. Tôi 
báo người nhà đang cần gấp. 
Thế là sáng liên hệ, đầu giờ 
chiều gia đình đã nhận được 
thuốc”.

MH
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Công an Quận 11 tích cực hiến máu tình nguyện, chung tay vì cộng đồng

Ngày 12/8, Công an Quận 11 đã tổ 
chức hiến máu tình nguyện trong 

toàn thể đơn vị. Theo Bí thư Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh Công an Quận 11 Phạm 
Anh Thư cho biết, “Từ giữa tháng 7 cho 
đến nay, Thành phố áp dụng Chỉ thị 16 
của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 12 của 
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, 

trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn 
đang diễn biến phức tạp, dự đoán nguy cơ 
thiếu máu tại ngân hàng máu trong thời 
gian tới. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công 
an Quận 11 đã vận động lực lượng cán bộ, 
chiến sĩ trong toàn thể đơn vị thể hiện tinh 
thần tương thân tương ái, vì nhân dân 
phục vụ, cùng nhau vượt qua mọi khó 

Trong buổi sáng 12/8, đồng chí Trần Phi 
Long, Chủ tịch UBND Quận 11 đã tham 
gia hiến máu tình nguyện nhằm động viên 
tinh thần cán bộ chiến sĩ công an quận tự 
nguyện tham gia hiến máu. Đồng chí 
cũng nhắc nhở các cán bộ chiến sĩ phải 
giữ gìn sức khỏe khi thi hành nhiệm vụ. 
Một cán bộ chiến sĩ cho biết, “Tuy bản 
thân đang phải thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn và công tác phòng chống 
dịch trên địa bàn, nhưng bản thân mình 
cũng mong muốn cùng chung với tập thể 
đơn vị tham gia vào hoạt động cộng đồng 
này. Tất cả các cán bộ chiến sĩ tham gia 
hiến máu tình nguyện đã được xét nghiệm 
có kết quả âm tính với Covid-19 và tham 
gia với tinh thần tự nguyện, mỗi người 
đều chủ động sắp xếp để không ảnh 
hưởng đến công tác chung của toàn đơn 
vị. Mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia đều chấp 
hành nghiêm các biện pháp phòng chống 
dịch Covid-19 theo quy định”. 

khăn, vượt qua đại dịch. Đây là một hoạt 
động nhằm lan tỏa phong trào hiến máu 
tình nguyện, đặc biệt hơn là trong thời 
điểm dịch bệnh này”. 

 “Nhận thấy số lượng người bệnh cần 
truyền máu còn rất nhiều nên việc hiến 
máu vẫn cần được duy trì suốt mùa dịch 
Covid-19 cũng như sau dịch. Vì vậy, 
chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều đơn vị 
tham gia hiến máu và lan tỏa tinh thần này 
tới mọi người”, Bí thư Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh Công an Quận Phạm Anh Thư 
chia sẻ. Kết thúc chương trình, đơn vị đã 
vận động được gần 70 cán bộ chiến sĩ 
tham gia hiến máu tình nguyện.
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Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Trần Phi Long tham gia hiến máu tình nguyện.

Đức Phạm
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Hơn 166.000 dân trên 18 tuổi được tiêm vaccine ngừa Covid-19
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Ông Trần Phi Long, Phó Bí thư 
Quận ủy, Chủ tịch UBND 
Quận 11 đánh giá, tính từ 21/7 
cho đến nay, quận cơ bản đã 
hoàn thành tiêm vaccine ngừa 
Covid-19 cho người dân trên 
18 tuổi. Trong đó, có 166.272 
người được tiêm ngừa vaccine 
trong tổng số 175.344 người 
đến thăm khám, số người hoãn 
tiêm là 9.072 người, đạt tỷ lệ 
94,83%. Trong đó, người trên 
50 tuổi là 20.493 người, người 
có bệnh lý nền là 2.324 người. 
Riêng 16 đội tiêm lưu động “đi 
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 
người” đến các khu vực dân cư 
bị phong tỏa để tiêm vaccine 
cho người dân đến nay đã tiêm 
được cho 4.053 người. Quận 

áng 12/8, ông Trần Phi SLong, Phó Bí thư Quận ủy, 
Chủ tịch UBND Quận 11 cùng 
đoàn công tác đã tiến hành 
tổng kiểm tra công tác tổ chức 
tiêm chủng tại các điểm tiêm 
cố định và lưu động trên địa 
bàn quận. 

cũng đặc biệt quan tâm đối với 
lực lượng tuyến đầu chống 
dịch như lực lượng y tế tư 
nhân, công an, quân sự, thành 
viên Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch quận, phường, các thành 
viên Tổ Covid cộng đồng, tình 
nguyện viên tham gia chống 
dịch được tiêm mũi 2, tổng số 
người được tiêm mũi 2 tính 
đến nay là 2.600 người. 

Ông Trần Phi Long, Phó Bí thư 
Quận ủy, Chủ tịch UBND 
Quận cho biết, để vận hành 

Nhìn chung, công tác tiêm 
vaccine Covid-19 của quận 
thành công nhờ vào sự nỗ lực 
để thực hiện nhiệm vụ của tất 
cả các lực lượng từ đội ngũ y 
bác sĩ, nhân viên y tế công lập 
và lực lượng y tế tư nhân, y bác 
sĩ hưu trí, điều dưỡng, cán bộ, 
tình nguyện viên của các đơn 
vị bạn, đoàn viên thanh niên, 
lực lượng vũ trang, các cán bộ, 
công chức, viên chức, người 
lao động được huy động để 
phục vụ công tác. 

công tác tiêm chủng được 
thuận lợi, nhịp nhàng và đúng 
tiến độ, các anh em phải làm 
việc đến tận khuya để xây 
dựng từ kế hoạch tiêm chủng 
cho giai đoạn và từng ngày; 
xây dựng các đội tiêm tại các 
điểm tiêm ở 21 điểm tiêm cố 
định và 16 điểm tiêm lưu động 
với hơn 1.200 bác sĩ, điều 
đưỡng, và nhiều cán bộ, lực 
lượng tình nguyện viên, đoàn 
viên thanh niên, các lực lượng 
của nhiều cơ quan đơn vị và 16 
phường được huy động hỗ 
trợ… Từng thành viên Ban chỉ 
đạo phòng chống dịch của 
Quận gồm các Ủy viên Ban 
Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ 
tịch UBND Quận, Quận ủy 
viên, Trưởng phó các phòng 
ban quận được phân công phụ 
trách cụ thể tại từng điểm tiêm 
để giám sát, theo dõi, hỗ trợ, 
xử lý kịp thời đối với các tình 
huống phát sinh đảm bảo công 
tác tiêm ngừa vaccine cho 
ngừa dân được diễn ra thuận 

Theo ông Trần Phi Long cho 
biết thêm, sắp tới, khi được 
phân bổ thêm vaccine và đủ 
thời gian theo quy định, quận 
tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 
cho những người đã tiêm 1 
mũi.

lợi, nhanh chóng đồng thời 
đảm bảo đủ điều kiện an toàn 
về phòng chống dịch bệnh, 
đảm bảo giãn cách an toàn cho 
người tiêm và người được 
tiêm.
“Trước khi triển khai chiến 
dịch, chúng tôi đã tập trung 
công tác tuyên truyền để 
người dân hiểu về những lợi 
ích của việc tiêm vaccine 
trong ngăn ngừa dịch Covid-
19. Do đó việc tiêm phòng sẽ 
được quận đặc biệt quan tâm 
trong giai đoạn này. Chúng tôi 
xác định giải pháp hữu hiệu 
nhất để thắng dịch Covid-19 
là tiêm vaccine để tạo miễn 
dịch cộng đồng”, Chủ tịch 
UBND Quận 11 Trần Phi 
Long nhấn mạnh. 

Mỹ Hạnh

Tư vấn trước khi tiêm vaccine cho người lớn tuổi 
tại điểm tiêm Trường Mầm non Quận 11

Khám sức khỏe trước khi tiêm vaccine cho người dân
tại điểm tiêm lưu động trên địa bàn Phường 13

Tổ chức tiêm chủng cho người dân 
tại điểm tiêm Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên, Phường 9

Tổ chức tiêm chủng cho ông Sung Kan Tai (Taiwan) 
tại điểm tiêm Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên, Phường 9

PHÒNG ,CHỐNG DỊCH COVID-19 LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
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Tiêm hơn 1400 mũi vaccine ngừa Covid-19 cho người dân tại nhà
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Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 
UBND Quận 11 Trần Phi Long 
cho biết, “Tổng số người được 
tổ chức thăm khám là 1.463 
người. Kết quả, đã tiêm 
vaccine ngừa Covid-19 cho 
1463 người, đạt 100%. Trong 
đó,  số người được t iêm 
vaccine ngừa Covid-19 mũi 1 
là 26 người, mũi 2 là 1437 
người.  Các trường hợp được 
lực lượng y tế xuống tiêm 
vaccine tại nhà gồm người lớn 
tuổi, người khuyết tật, người 
bị tai biến… không đến được 
các điểm tiêm cố định trên địa 
bàn quận. Trong ngày, quận đã 
triển khai 10 đội tiêm gồm 1 

hiều 28/8, Quận 11 đã tổ Cchức các đội tiêm lưu 
động xuống tận nhà người dân 
để tiêm vaccine ngừa Covid-
19. Các đội tiêm lưu động này 
do đồng chí Trần Phi Long, 
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 
UBND Quận 11, Trưởng Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 Quận 11 trực tiếp chỉ 
đạo. 

� Theo báo cáo nhanh 
của UBND Quận 11, từ 25 - 
27/8, số lượng người được 
tiêm vaccine ngừa Covid-19 là 
12.230/12.478 người đến thăm 
khám, trong đó mũi 1 là 2.534 
người, mũi 2 là 9.696 người, 
đạt tỷ lệ 98,1%, có 248 trường 
hợp hoãn tiêm. Như vậy, từ 
21/7 đến 12/8 và từ 23/8 đến 
nay, tổng số liều tiêm của Quận 
11 là: 181.499 liều, trong đó: 
Mũi 1 là 168.732 liều, đạt 
97,2% dân số; mũi 2 là: 12.767 
người, đạt 7,35%. Tổng số 

bác sĩ, 2 điều dưỡng để đến tận 
nhà tiêm ngừa vaccine cho 
người dân. Trước khi tiêm 
vaccine, tôi cũng chỉ đạo các 
đội tiêm lưu động phải khám 
sàng lọc, theo dõi kỹ tình trạng 
bệnh lý của từng người dân 
trước khi thực hiện tiêm 
phòng. Kết quả từ khi bắt đầu 
triển khai đến nay, tỷ lệ người 
được các đội y tế lưu động 
xuống tận nhà tiêm cho người 
dân đạt 100%, chưa có trường 
hợp nào phải hoãn tiêm”.

người dân được tiêm trên địa 
bàn là: 168.732 người, đạt 
97,2%. 

Bác sĩ Đoàn Thị Thùy Trang, 
Bệnh viện Thống Nhất, phụ 
trách đội hình tiêm lưu động 
đơn vị Lữ Gia thông tin thêm,  
“Trước khi tiêm vaccine, đội 
ngũ đã chuẩn bị về nhân lực, 
vật tư y tế, thuốc men… để 
thực hiện tốt nhất việc tiêm 
chủng tại nhà cho người dân. 
Ngoài theo dõi sau tiêm 30 
phút, chúng tôi phát cho người 
dân tờ rơi hướng dẫn theo dõi 
sức khỏe sau tiêm. Dặn dò 

Chủ tịch UBND Quận Trần 
Phi Long cho biết thêm, “Toàn 
quận còn khoảng 2% người 
dân chưa tiêm do bị nhiễm 
Covid-19. Hiện nay, Quận vẫn 
tiếp tục chỉ đạo các phường, 
các đội tiêm lưu động tập 
trung xuống tận nhà để tiêm 
cho người dân, đặc biệt là 
quan tâm đến những người 
cao tuổi, người khuyết tật, 
người có bệnh lý nền, người 
dân đi lại khó khăn...” 

Bà Lê Thụy Mỹ Phương - chủ 
tịch UBND phường 12 – 
“Thực hiện chỉ đạo của Ban 
chỉ đạo phòng, chống dịch 
Quận 11, nhận lệnh phường 
phân công ngay lực lượng cán 
bộ rà soát các trường hợp, 
phối hợp, hỗ trợ đội tiêm lưu 
động để đến nhà tiêm vaccine 
cho những người dân khó 
khăn đi lại, những người cao 
tuổi có bệnh lý nền...”

 “Được địa phương thông tin 
mời tiêm vaccine ngừa Covid-
19, nhưng không đi tới điểm 
tiêm được, tôi cứ nghĩ mình sẽ 
không được tiêm vaccine. 
Không ngờ hôm nay nhân 
viên y tế xuống tận nhà tiêm, 
còn phát thuốc cho tôi, dặn dò 
kỹ lưỡng, tôi rất vui và yên 
tâm”, ông Lin shugiong chia 
sẻ.

người dân tự theo dõi sức khỏe 
của bản thân, đồng thời cung 
cấp số điện thoại để người dân 
có thể thông báo kịp thời, nếu 
có vấn đề gì chúng tôi sẽ có 
mặt ngay”.

PTMH

Tiêm vaccine lưu động tại nhà cho người đi lại khó khăn, người cao tuổi có bệnh lý nền...

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

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao tặng máy trị liệu 
dòng cao HFNC cho Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng tại quận 11 Chủ tịch HLHPN Thành phố Nguyễn Trần Phượng Trân và

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm tặng quà hộ dân khó khăn, Phường 5

Lãnh đạo phường trao quà hỗ trợ cho người dân 
trong khu vực bị cách ly, phong tỏa

Đồng chí Liêu Thị Liên, Ủy viên Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Phường 7 
tặng quà cho các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao quà động viên
các lực lượng chống dịch 16 phường 

Phường chăm lo hỗ trợ cho người dân khó khăn trên địa bàn HLHPN Quận trao hỗ trợ cho các trẻ em có cha mẹ qua đời vì nhiễm Covid-19 

TOÀN DÂN THỰC HIỆN NGHIÊM THÔNG ĐIỆP 5K GỒM:
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25
CHUYÊN TRANG: THÔNG TIN VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự Thành phố, 
Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố động viên cán bộ, chiến sĩ tại lễ xuất quân trên địa bàn Quận 11

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh 
động viên cán bộ, chiến sĩ tại lễ xuất quân trên địa bàn Quận 11

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát trên địa bàn Quận 11

Chiến sĩ đi vận chuyển oxy để hỗ trợ các bệnh nhân F0 Các cán bộ, chiến sĩ vận chuyển và phân phối hàng hóa cho người dân

Các cán bộ, chiến sĩ vận chuyển và phân phối hàng hóa cho nhân dân địa phương.

TOÀN DÂN THỰC HIỆN NGHIÊM THÔNG ĐIỆP 5K GỒM:
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Lực lượng quân y đến tận nhà F0 để hỗ trợ cấp phát các túi thuốc điều trị 

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

Trạm Y tế lưu động số 13 tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

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

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

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN, QUÂN Y TẦM SOÁT LẤY MẪU CỘNG ĐỒNG,

HỖ TRỢ THĂM KHÁM, PHÁT THUỐC, TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ CHO BỆNH NHÂN F0
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Các đội tiêm lưu động đến tận nhà khám và tiêm vaccine cho các đối tượng người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người đi lại khó khăn...
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Chiều 19/8/2021, Đoàn 
lãnh đạo Quận ủy – Ủy 

ban nhân dân Quận 11 do đồng 
chí Trương Quốc Lâm, Bí thư 
Quận ủy Quận 11 làm trưởng 
đoàn đã đến thăm, chúc mừng 
lực lượng cán bộ, chiến sĩ 
Công an Quận 11 nhân kỷ 
niệm 76 năm Ngày truyền 
thống lực lượng Công an nhân 
dân (19/8/1945 - 19/8/2021) 
và 16 năm Ngày hội Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc 
(19/8/2005 – 19/8/2021). 
Tham gia cùng đoàn công tác 
có các đồng chí: Nguyễn Tăng 
Minh, Phó Bí thư Thường trực 
Quận ủy; Trần Phi Long, Phó 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Quận 11; 

Lãnh đạo Quận 11 thăm, chúc mừng lực lượng Công an 
nhân kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 -19/8/2021)

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm phát biểu chúc mừng lực lượng công an 
nhân kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 -19/8/2021)

Nguyễn Trần Bình, Ủy viên 
Ban Thường vụ Quận ủy, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Quận 11; Trần Thúc Chương, 
Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Quận 11; Trần 
Thị Bích Trâm, Quận ủy viên, 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Quận 11.
Thay mặt Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân trên địa bàn 
quận, Bí thư Quận ủy Trương 
Quốc Lâm đánh giá cao nỗ lực 
của các cán bộ, chiến sĩ để giữ 
gìn an ninh trật tự, an toàn xã 
hội cho địa phương. Đặc biệt là 
trong giai đoạn cả TPHCM và 
quận nhà đang ra sức phòng, 
chống đại dịch Covid-19, 
trong toàn lực lượng đã có 

không ít cán bộ, chiến sĩ bị lây 
nhiễm khi thi hành nhiệm vụ. 
Nhân dịp này, lãnh đạo quận 
mong muốn Ban chỉ huy Công 
an Quận 11 quan tâm, động 
viên các cán bộ chiến sĩ an tâm 
thực hiện cách ly theo đúng 
quy định của ngành, đồng thời 
đối với lực lượng đang thi 
hành nhiệm vụ cần đảm bảo 
quy tắc 5K trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ phải cẩn 
trọng, giữ gìn sức khỏe để đảm 
bảo an toàn cho bản thân và 
gia đình. Đồng chí bày tỏ 
mong muốn lực lượng công an 
quận nhà cần tiếp tục phối hợp 
tốt với các lực lượng ở cơ sở 
để giữ vững môi trường ổn 
định, bình yên cho nhân dân 

Đại tá Phạm Xuân Thao, 
Trưởng Công an Quận 11 cho 
biết, các chiến sĩ công an quận 
11 phục vụ nhân dân trên tinh 
thần “vì nước quên thân, vì 
dân phục vụ”. Trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ trên bất kỳ 
các trận tuyến nào, lực lượng 
công an quận và các cấp cơ sở 
đã cùng nhau phối hợp nhịp 
nhàng đảm bảo an ninh trật tự 
cho quận nhà. Thông tin thêm 
về tình hình sức khỏe của các 
cán bộ, chiến sĩ bị nhiễm 
Covid-19 khi thi hành nhiệm 
vụ, đồng chí cho biết các cán 
bộ, chiến sĩ đều sức khỏe ổn 
định, an tâm tư tưởng thực 
hiện cách ly theo đúng quy 
định của ngành, đồng thời vẫn 
tích cực thực hiện nhiệm vụ 
thông qua ứng dụng công 
nghệ để lãnh chỉ đạo tổ, đội và 
các địa phương làm tròn chức 
trách và bổn phận được lãnh 
đạo giao phó. Ban chỉ huy 
Công an Quận 11 sẽ tiếp tục 
phát huy hơn nữa vai trò tham 
mưu cho lãnh đạo quận trong 
công tác chỉ đạo, điều hành 
trên trận tuyến phòng chống 
dịch Covid-19, phấn đấu đến 
15/9 cơ bản kiểm soát được 
dịch bệnh trên toàn địa bàn 
quận.

và tiếp tục xây dựng lực lượng 
vững mạnh, nâng cao chuyên 
môn, nghiệp vụ, góp phần xây 
dựng hình ảnh “người công an 
nhân dân hết lòng vì dân phục 
vụ”.

Mỹ Hạnh
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Lãnh đạo quận chúc mừng kỷ niệm 76 năm 
Ngày Truyền thống các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945-28/8/2021)

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 
UBND Quận 11 Trần Phi Long 
ghi nhận những đóng góp của 
các phòng ban tham mưu cho 
lãnh đạo quận trong công tác 
chỉ đạo điều hành địa phương 
trong thời gian qua. Trước yêu 
cầu của công tác quản lý hành 
chính nhà nước ngày càng 
chuyên nghiệp, hiện đại, từng 
cán bộ, công chức quận đã 
không ngừng nâng cao chuyên 
môn, nghiệp vụ giúp cho việc 
tiếp nhận, xử lý các công việc 
ngày càng trở nên nhanh, nhạy 
và chính xác hơn. Các cơ quan 
hành chính nhà nước của quận 
đã làm tốt công tác tham mưu 

Sáng 28/8, Quận 11 đã tổ 
chức họp mặt chúc mừng 

76 năm ngày Truyền thống các 
cơ quan hành chính nhà 
nước(28/8/1945-28/8/2021). 
Tham dự có các đồng chí: Trần 
Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, 
Chủ tịch UBND Quận 11; 
Nguyễn Trần Bình, Ủy viên 
Ban Thường vụ Quận ủy, Phó 
Chủ tịch UBND Quận 11; Trần 
Thị Bích Trâm, Quận ủy viên, 
Phó Chủ tịch UBND Quận 11; 
Trần Thúc Chương, Quận ủy 
viên, Phó Chủ tịch UBND 
Quận 11 và đại diện lãnh đạo 
các phòng ban Văn phòng 
UBND, Phòng Nội vụ, Phòng 
Tài chính Kế hoạch, Phòng Tư 
p h á p ,  P h ò n g  L a o  đ ộ n g 
Thương binh và Xã hội, Phòng 
Văn hóa Thông tin thuộc 
UBND Quận 11.

trong các lĩnh vực của mình, đề 
xuất và tổ chức thực hiện nhiều 
giải pháp đổi mới trên các lĩnh 
vực, đặc biệt là trong các 
chương trình, đề án và các giải 
pháp phát triển kinh tế - xã hội, 
cải cách hành chính và hiện đại 
hóa nền hành chính; đồng thời 
luôn đổi mới, cải tiến phương 
pháp làm việc hiệu quả đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao đối 
với cán bộ, công chức trong 
giai đoạn hiện nay; góp phần 
quan trọng vào kết quả phát 
triển kinh tế, xã hội, an ninh 
quốc phòng và các chương 
trình trọng tâm, trọng điểm của 
quận nhà.
Đồng chí nhấn mạnh, “mỗi 
phòng ban đơn vị, với vai trò, 
chức năng nhiệm vụ khác 
nhau, nhưng để công tác chỉ 

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo 
quận đã tặng quà chúc mừng 
đại diện tập thể các cơ quan 

đạo điều hành đạt hiệu quả 
cao nhất là nhờ vào sự phối 
hợp đồng bộ của từng cơ quan 
tham mưu để vận hành tốt bộ 
máy hành chính nhà nước. 
Nhất là trong thời điểm dịch 
bệnh phức tạp này, tất cả Nhân 
dân đều gặp nhiều khó khăn 
và cần được sự hỗ trợ từ chính 
quyền địa phương. Tôi mong 
mỏi tất cả các cán bộ, công 
chức từng phòng ban đơn vị 
hãy nỗ lực hơn nữa, nhận lãnh 
trách nhiệm và khó khăn về 
mình, gánh vác, chia sẻ và 
đồng hành cùng Nhân dân để 
vượt qua dịch bệnh, sớm đưa 
địa phương trở về trạng thái 
bình thường mới”.

hành chính nhà nước của 
quận. 
Đại diện các cơ quan hành 
chính quận, Trưởng phòng 
Lao động Thương Binh và Xã 
hội quận Nguyễn Phi Long 
cám ơn sự quan tâm, động 
viên của lãnh đạo quận đối với 
các phòng ban chuyên môn 
nhân kỷ niệm Ngày truyền 
thống các cơ quan hành chính 
nhà nước. Đồng thời, thể hiện 
quyết tâm sẽ tiếp tục tăng 
cường đoàn kết, thống nhất, 
tăng cường công tác phối hợp 
giữa các phòng ban chuyên 
môn quận góp phần tham mưu 
tốt cho lãnh đạo quận trong 
công tác chỉ đạo điều hành đạt 
hiệu quả ngày một cao hơn.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long 
phát biểu chúc mừng kỷ niệm Ngày truyền thống các cơ quan hành chính nhà nước.

Lãnh đạo quận tặng quà động viên tập thể Văn phòng UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tư pháp, 
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND Quận 11.

Mỹ Hạnh

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(28/8/1945 - 28/8/2021)
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Lãnh đạo Quận 11 dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 76 năm 
Ngày Quốc khánh Nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việ t  Nam (02 /9 /1945  - 
02/9/2021), sáng 01/9, đoàn 
đại biểu Quận ủy, UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam Quận 11 
đã chia làm 3 đoàn công tác 
đến viếng, dâng hương tưởng 
niệm các anh hùng liệt sĩ tại 
các Đài và Bia tưởng niệm anh 
hùng liệt sĩ trên địa bàn quận.

Đồng chí Trương Quốc Lâm, 
Bí thư Quận ủy Quận 11 làm 
Trưởng đoàn đã bày tỏ lòng 
biết ơn vô hạn, mặc niệm và 
thắp hương cho các anh hùng 
liệt sĩ tại Bia tưởng niệm liệt sĩ 
an ninh T4, Phường 8. Đồng 
thời, nhắc nhở về những chiến 
công hào hùng của các anh 
hùng liệt sĩ đã không tiếc hy 
sinh máu xương để hôm nay 
“đất nước chúng ta nở hoa độc 

lập”, đồng chí Trương Quốc 
Lâm bày tỏ mong muốn thế hệ 
hôm nay sẽ tiếp nối thành quả 
mà cha ông để lại, từng cán bộ, 
công chức, viên chức cần tiếp 
tục chấp nhận hy sinh, mọi nỗ 
lực của chúng ta là không kể 
xiết để mang lại sức khỏe và 
sự bình yên cho nhân dân quận 
nhà trong giai đoạn tình hình 
dịch bệnh hiện nay.
Đoàn do Phó Bí thư Thường 
trực Quận ủy Nguyễn Tăng 
Minh làm trưởng đoàn cũng 
đã đến viếng và thắp hương 
cho các anh hùng liệt sĩ tại Bia 
tưởng niệm liệt sĩ Phường 16. 
Trong không khí thành kính, 
trang nghiêm, đoàn đại biểu 
đã dành một phút mặc niệm 
viếng, dâng hương tri ân các 
anh hùng liệt sĩ.
Tại Đài tưởng niệm liệt sĩ 
Quận 11 (Phường 3) do đồng 
chí Trần Phi Long, Phó Bí thư 
Quận ủy, Chủ tịch UBND 
Quận làm trưởng đoàn cùng 
các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Quận ủy, Ủy ban 

nhân dân Quận 11, đại diện 
lãnh đạo Đảng ủy – UBND 
Phường đã dành một phút mặc 
niệm và thành kính dâng 
hương đến các anh hùng liệt 
sĩ, những người con ưu tú của 
dân tộc đã không tiếc máu 
xương, dũng cảm chiến đấu, 
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước, vì nền độc lập, tự do 
của Tổ quốc, vì hạnh phúc của 
nhân dân.
Bên cạnh các hoạt động 
truyền thông về ôn truyền 
thống Ngày Cách mạng 
Tháng Tám và Quốc Khánh 
2/9, các đồng chí lãnh đạo 
quận cũng nhắc nhở các địa 
phương không quên truyền 
thống, chăm lo cho các gia 
đình chính sách, thương binh, 
liệt sĩ, người có công với cách 
mạng… nhằm thể hiện tốt 
chính sách đền ơn đáp nghĩa, 
tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy 
sinh quên mình vì sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân tộc, 
vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Trương Quốc Lâm thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ 
tại Bia tưởng niệm liệt sĩ an ninh T4, Phường 8

Đồng chí Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 
thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Quận 11, Phường 3.

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 
thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm liệt sĩ Phường 16.

Các đồng chí lãnh đạo quận thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ 
tại Bia tưởng niệm liệt sĩ an ninh T4, Phường 8.

Các đồng chí lãnh đạo quận thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ 
tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Quận 11, Phường 3.

MH
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 GIAI ĐOẠN 2016–2021 (Kỳ 4)

Ban Chỉ huy Quân sự Quận 11 Lâm Viên Đức
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận

Chi bộ Đội Tổng hợp Công an Quận 11

Thượng tọa Thích Duy Trấn
Trụ trì Chùa Liên Hoa, Phường 8

Dương Văn Nhân
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận

Mỹ Hạnh (Thực hiện theo TL. BTGQU)

Chi đoàn Chi cục Thuế Quận 11

Tham mưu Quận ủy - Ủy 
ban nhân dân quận chỉ đạo 

thực hiện tốt Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị và 
Chỉ thị 788-CT/QUTW của 
Thường vụ Quân ủy Trung 
ương về cuộc vận động “Phát 
huy truyền thống, cống hiến tài 
năng, xứng danh Bộ đội Cụ 
Hồ”. Đẩy mạnh xây dựng và 
nhân rộng các mô hình, điển 
hình tiên tiến, thực hiện tốt 
phong trào thi đua “Lực lượng 
vũ trang thành phố chung sức 
xây dựng nông thôn mới” giai 
đoạn 2016 - 2020 và hưởng 

ứng phong trào thi đua “Cả 
nước chung tay vì người nghèo 
– không để ai bị bỏ lại phía 
sau”. Triển khai thực hiện hiệu 
quả các mô hình “5 chủ động 
trong công tác tư tưởng”, “Mỗi 
ngày một câu hỏi, một đáp án 
chính trị bổ ích”, “Đơn vị 3 
nhất”, “Cán bộ, đảng viên dìu 
dắt quần chúng, cấp dưới”; duy 
trì thực hiện tốt “Lời Bác dạy 
ngày này năm xưa”, đặc biệt là 
mô hình “Xây dựng hình ảnh 
đẹp lực lượng dân quân-tự vệ 
trên địa bàn”.

Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, hàng năm 
đăng ký thực hiện các công 
trình thanh niên như: Xây 
dựng website, fanpage của chi 
đoàn để thông tin, trao đổi 
nghiệp vụ, hoạt động của chi 
đoàn; công trình số hóa, giải 
quyết tồn đọng hồ sơ thuế; 
công trình kê khai thuế sử 
dụng đất trong dự án khu phức 
hợp Đầm Sen; công trình văn 
hóa xanh-sạch-đẹp nơi công 
sở thực hiện tạo mảng xanh 
trong cơ quan và tuyên truyền 
phân loại rác tại nguồn; các 

giải pháp hỗ trợ đăng ký tài 
khoản giao dịch điện tử với cơ 
quan thuế; giải pháp hỗ trợ 
người nộp thuế đề nghị gia hạn 
nộp thuế cho doanh nghiệp và 
hộ kinh doanh... Tổ chức nhiều 
hoạt động xã hội từ thiện chăm 
lo cho các hoàn cảnh khó khăn. 
Được tặng Bằng khen của 
Trung ương Đoàn; Cờ thi đua 
cùng nhiều Bằng khen, Giấy 
khen của Thành đoàn và Quận 
đoàn; được biểu dương cấp 
quận năm 2018 và được Đảng 
ủy biểu dương năm 2017, 2020 
về học tập và làm theo Bác.

hi bộ gắn triển khai thực Chiện Chỉ thị 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị với thực hiện 
Chỉ thị 04/CT-BCA của Bộ 
Công an về “Đổi mới, nâng 
cao chất lượng phong trào 
Công an nhân dân học tập, 
thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy 
trong tình hình mới”, Thông tư 
27/2017/TT-BCA của Bộ 
Công an về “Quy tắc ứng xử 
của Công an nhân dân” và 
cuộc vận động “Xây dựng 
phong cách người Công an 
nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì 
nhân dân phục vụ”. Thường 
xuyên theo dõi cán bộ, chiến sĩ 
thực hiện các nội dung cam kết 

không suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, kết 
quả trong những năm qua 
không có cán bộ đảng viên nào 
vi phạm về đạo đức lối sống, 
chưa phát hiện cán bộ, đảng 
viên có biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”. Trong 
các năm 2016, 2017, 2018 và 
2020 Chi bộ đều đạt danh hiệu 
Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 
được Đảng ủy tặng giấy khen 
“Chi bộ điển hình làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh 
2017 - 2020”; được biểu 
dương cấp quận năm 2017 và 
năm 2020.

Luôn gương mẫu và đề cao 
tinh thần trách nhiệm 

trong công tác, quan tâm đổi 
mới và nâng cao chất lượng 
hoạt động công tác Mặt trận, 
tích cực phối hợp với các ban 
ngành, đoàn thể thực hiện tốt 
Chỉ thị 19-CT/TU của Thành 
ủy với phong trào “90 ngày, 90 
việc tốt” nhân kỷ niệm 90 năm 
ngày truyền thống Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam. Tích cực tham 
gia vận động các vị chức sắc 
tôn giáo hưởng ứng các hoạt 

động từ thiện tại địa phương; 
vận động các doanh nghiệp hỗ 
trợ hơn 36 tấn gạo cho người 
dân gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19... Được Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam thành 
phố tặng bằng khen về thực 
hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW 
giai đoạn 2017 - 2018; đạt 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 
sở năm 2019 - 2020; nhiều 
năm liền được công nhận là 
đảng viên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ.

Thấm nhuần lời dạy của 
Bác là làm những gì giúp 

ích cho người và xã hội, đem 
lại hạnh phúc, ấm no cho mọi 
người, ông đã tích cực tuyên 
truyền tăng chúng không đốt, 
không rãi vàng mã; thực hiện 
nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang và lễ hội; phát 
động tăng ni, phật tử tham gia 
đóng góp quỹ “Vì nghười 
nghèo”; vận động thành lập và 
là chủ nhiệm Câu lạc bộ “Môi 
trường xanh” và Câu lạc bộ 
“Hành  t r ình  xanh”  của 
phường, hàng tuần cùng tăng 
chúng tham gia quét dọn, thu 

gom rác và tuyên truyền, vận 
động mọi người không xả rác 
ra đường phố, cống rãnh, ngày 
càng lan tỏa, thu hút được 
nhiều người làm theo. Vận 
động ủng hộ kinh phí cho quỹ 
quỹ khuyến học, quỹ nhân đạo 
cấp quận và phường để xây 
dựng, sửa chữa nhà cho người 
nghèo; tặng học bổng cho học 
sinh nghèo hiếu học; giúp đỡ 
ma chay, trị bệnh; xây cầu, xây 
giếng cho đồng bào nghèo các 
tỉnh vùng sâu, vùng xa... hơn 
4,6 tỷ đồng. Ông được biểu 
dương cấp quận năm 2017, 
2019 và 2020.

Luôn chủ động trong công 
tác, tìm tòi cái mới, cái 

hay, đổi mới phương pháp 
hoạt động với nhiều giải pháp 
hiệu quả như: Thiết kế website 
Liên đoàn Lao động Quận 11 
để chuyển tải nhanh, kịp thời 
thông tin cho công đoàn cơ sở; 
t h i ế t  k ế  c h ư ơ n g  t r ì n h 
gameshow “Giờ thứ 9” cho 
công nhân, người lao động 
được thư giản, vui chơi, bổ 
sung kiến thức pháp luật; 

thành lập Câu lạc bộ Cán bộ 
công đoàn ngoài khu vực nhà 
nước; sáng kiến tổ chức 
“Phiên chợ nghĩa tình công 
nhân” với phương châm “Cũ 
người - mới ta” mang tính chất 
quyên góp từ thiện chăm lo 
cho những công nhân, lao 
động nghèo có hoàn cảnh 
thiếu thốn, khó khăn. Đồng 
chí được biểu dương cấp quận 
năm 2017, 2019 và 2020.

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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Đồng chí Phạm Hữu Phước giữ chức Chủ tịch UBND Phường 16, Quận 11

Sáng 10/9, UBND quận đã 
tổ chức Lễ trao Quyết định 

cho ông Phạm Hữu Phước. 
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; Nguyễn Trần Bình, 
Ủy viên Ban Thường vụ Quận 
ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 
11; Huỳnh Kim Tuấn, Ủy viên 
Ban Thường vụ Quận ủy, 
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; 

Phó Trưởng phòng Nội vụ 
quận Nguyễn Thị Lý đã thông 
qua quyết định của Chủ tịch 
UBND Quận 11 về việc điều 
động và bổ nhiệm ông Phạm 
Hữu Phước, Phó Trưởng 
Phòng Nội vụ quận giữ chức 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Phường 16 kể từ ngày 10 tháng 
9 năm 2021, với thời hạn giữ 
chức vụ là 5 năm. 
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy 

Trần Thúc Chương, Quận ủy 
viên, Phó Chủ tịch UBND 
Quận 11.

Đồng chí Phạm Hữu Phước, 
Tân Chủ tịch UBND Phường 
16 bày tỏ sự cảm ơn đối với 
lãnh đạo Quận ủy – UBND 
Quận 11 đã quan tâm, tạo điều 
kiện và tin tưởng bổ nhiệm 
công tác mới. Với vai trò là 
người đứng đầu ở cơ sở, bản 
thân sẽ không ngừng học hỏi, 
đoàn kết, thống nhất cùng tập 
thể Ban Thường vụ Đảng ủy 
phường trong các công tác 
lãnh chỉ đạo các nhiệm vụ 
trọng tâm của địa phương 
trong thời gian sắp tới, tiếp tục 
tập trung cao trong công tác 
phòng chống dịch của địa 
phương, xây dựng kế hoạch 
khôi phục lại tình hình kinh tế 
của địa phương trong tình 

Huỳnh Kim Tuấn đã thông 
qua quyết định của Ban 
Thường vụ Quận ủy chỉ định 
đồng chí Phạm Hữu Phước, 
sinh năm 1983, Chủ tịch 
UBND Phường 16 tham gia 
Ban chấp hành, Ban Thường 
vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng 
ủy Phường 16, nhiệm kỳ 
2020-2025. 

hình mới.
Phát biểu tại lễ trao quyết 
định, Chủ tịch UBND Quận 
11 Trần Phi Long chúc mừng 
đồng chí Phạm Hữu Phước và 
bày tỏ sự tin tưởng là một cán 
bộ trẻ, năng động, sáng tạo, 
trách nhiệm sẽ hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ của mình ở 
cơ sở, phát huy tinh thần đoàn 
kết, thống nhất để hoàn thành 
thắng lợi trước mắt là nhiệm 
vụ chống dịch của địa phương, 
đồng thời lãnh chỉ đạo địa 
phương ổn định và phát triển. 
Bí thư Đảng ủy Phường 16 
Đặng Thị Kim Hoa cảm ơn sự 
quan tâm của lãnh đạo quận đã 
kiện toàn đội ngũ nhân sự lãnh 
đạo phường. Đồng chí tin 
tưởng đồng chí Phạm Hữu 
Phước sẽ nhanh chóng nắm 
bắt công việc, chung sức cùng 
Đảng ủy – UBND phường 
lãnh chỉ đạo các công tác trọng 
tâm, trọng điểm, hoàn thành 
tốt mọi công việc của địa 
phương, đóng góp vào thành 
tích chung của quận nhà trong 
thời gian tới.

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm và Chủ tịch UBND Quận 11 
Trần Phi Long trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phạm Hữu Phước

Mỹ Hạnh

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Bình Thới

Song Quân

Đại diện Ban Quản lý chợ 
Bình Thới, ông Nguyễn Bá 
Tùng bày tỏ sự cảm ơn đối với 
lãnh đạo Quận ủy – UBND 
Quận 11 đã quan tâm, tạo điều 
kiện kiện toàn đội ngũ nhân sự 
cho quản lý cho chợ Bình 

gày 3/9, UBND quận đã Ntổ chức Lễ trao Quyết 
định cho bà Nguyễn Thị Thúy. 
Tham dự có các đồng chí: Trần 
Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy; 
Chủ tịch UBND Quận 11; 
Huỳnh Kim Tuấn, Ủy viên 
Ban Thường vụ Quận ủy, 
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy.
Phó Trưởng phòng Nội vụ 
quận Nguyễn Thị Lý đã thông 
qua quyết định của Chủ tịch 
UBND Quận 11 về việc điều 
động và bổ nhiệm bà Nguyễn 
Thị Thúy, Phó Bí thư Đảng ủy 
Phường 11 giữ chức vụ Phó 
Trưởng Ban Quản lý chợ Bình 
Thới kể từ ngày 3 tháng 9 năm 
2021, với thời hạn giữ chức vụ 
là 5 năm. 

Thới. Ban Quản lý chợ Bình 
Thới sẽ tiếp tục triển khai các 
giải pháp nhằm hỗ trợ tích cực 
cho nhân dân trên địa bàn, 
đồng thời Ban Quản lý chợ 
cũng thường xuyên nhắc nhở 
các tiểu thương tuân thủ đầy đủ 
các nội quy, quy định. Song 
song đó, chợ thường xuyên 
phối hợp với địa phương tuyên 
truyền vận động thương nhân, 
người dân hưởng ứng để bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng, đảm 
bảo môi trường kinh doanh an 
toàn. Ban quản lý chợ sẽ tiếp 
tục đoàn kết, nỗ lực để đảm bảo 
mô hình kinh doanh chợ truyền 
thống được phát triển.
Phát biểu tại lễ trao quyết định, 
Chủ tịch UBND Quận 11 Trần 
Phi Long chúc mừng đồng chí 
Nguyễn Thị Thúy sẽ hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trên cương 
vị công tác mới. Đồng chí bày 
tỏ sự tin tưởng Ban Quản lý 
chợ Bình Thới sẽ tiếp tục triển 
khai tốt các ứng dụng công 

nghệ vào mô hình chợ truyền 
thống trong công tác phòng 
chống dịch.  Cùng với đó, việc 
đảm bảo các tiêu chí an toàn 
vệ sinh thực phẩm, sử dụng 
công nghệ QR code, tổng đài 

đặt lịch đi chợ… và nhiều giải 
pháp hỗ trợ khác mà chợ triển 
khai sẽ tạo bước đột phá cho 
sự phát triển của chợ truyền 
thống trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long 
trao quyết định bổ nhiệm của đồng chí Nguyễn Thị Thúy 

cho đồng chí Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Quản lý chợ Bình Thới
vì lý do sức khỏe không thể trực tiếp nhận quyết định.

CÁN BỘ LÀ CÁI GỐC CỦA MỌI CÔNG VIỆC
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Đồng chí Hà Văn Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Phường 3, Quận 11

Phát biểu tại lễ trao quyết định, 

Sáng 3/9, Quận ủy Quận 11 
đã tổ chức lễ trao quyết 

định cho đồng chí Hà Văn 
Tuấn. Dự và trao quyết định có 
các đồng chí: Trương Quốc 
Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11; 
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí 
thư Thường trực Quận ủy 
Quận 11; Trần Phi Long, Phó 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 
UBND Quận 11.
Theo đó, Ban Thường vụ Quận 
ủy đã trao quyết định chỉ định 
đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Quận ủy tham gia Ban chấp 
hành, Ban Thường vụ, giữ 
chức Bí thư Đảng ủy Phường 3 
nhiệm kỳ 2020-2025. 

đồng chí Trương Quốc Lâm, 
Bí thư Quận ủy Quận 11 chúc 
mừng và tin tưởng với cương 
vị mới đồng chí Hà Văn Tuấn 
sẽ tiếp tục cùng tập thể Đảng 
ủy Phường 3 phát huy tinh thần 
đoàn kết, thống nhất để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Đồng chí Hà Văn Tuấn bày tỏ 
sự cảm ơn đối với Ban Thường 
vụ Quận ủy quan tâm, tạo điều 
kiện giao trọng trách mới, 
đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ 
đoàn kết, thống nhất cùng tập 
thể Ban Thường vụ Đảng ủy 
trong các công tác lãnh chỉ đạo 
các nhiệm vụ trọng tâm của địa 
phương trong thời gian sắp tới, 
xây dựng địa phương ngày 
càng phát triển. Đặc biệt là 
trong giai đoạn hiện nay, sẽ tập 

trung cao cho công tác phòng 
chống dịch, kéo giảm tỉ lệ tử 
vong do Covid-19, tăng 
cường quản lý F0, kéo giảm 
vùng đỏ, cam, vàng, mở rộng 
vùng xanh trên địa bàn 

phường, tiếp tục chăm lo an 
sinh xã hội cho nhân dân khó 
khăn, xây dựng phương án sẵn 
sàng khôi phục lại sản xuất, 
phát triển kinh tế trong tình 
hình mới.

Lãnh đạo quận trao quyết định cho đồng chí Hà Văn Tuấn.

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 11

Trưa 1/9, Sở Tài nguyên và 
Môi trường TPHCM đã tổ 

chức Lễ trao quyết định bổ 
nhiệm cho các đồng chí Phí 
Đình Chung, Nguyễn Thị 
Thúy Liễu, đồng thời trao 
quyết định nghỉ hưu cho đồng 
chí Lê Văn Ngàn. Tham dự có 
các đồng chí: Nguyễn Toàn 
Thắng, Giám đốc Sở Tài 
n g u y ê n  v à  M ô i  t r ư ờ n g 
TPHCM; Trương Quốc Lâm, 
Bí thư Quận ủy Quận 11; 
Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí 
thư Thường trực Quận ủy 
Quận 11; Trần Phi Long, Phó 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 
UBND Quận 11; Huỳnh Kim 

Theo đó, Giám đốc Sở Tài 
n g u y ê n  v à  M ô i  t r ư ờ n g 
TPHCM đã trao quyết định 
nghỉ hưu cho ông Lê Văn 
Ngàn, Giám đốc Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai 
Quận 11 kể từ ngày 01 tháng 9 
năm 2021. Đồng thời, Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường TPHCM đã trao quyết 
định bổ nhiệm ông Phí Đình 
Chung, Phó Giám đốc Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai Quận 11 giữ chức vụ Giám 
đốc Chi nhánh Văn phòng 

Tuấn, Ủy viên Thường vụ, 
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy 
Quận 11.

đăng ký đất đai Quận 11 thuộc 
Văn phòng đăng ký đất đai 
Thành phố với thời hạn giữ 
chức vụ là 5 năm kể từ ngày 01 
tháng 9 năm 2021; bổ nhiệm 
bà Nguyễn Thị Thúy Liễu, Địa 
chính viên Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai Quận 
11 giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai Quận 11 thuộc Văn 
phòng đăng ký đất đai Thành 
phố với thời hạn giữ chức vụ 
là 5 năm kể từ ngày 01 tháng 9 
năm 2021.
Thay mặt Thường trực Quận 
ủy – UBND Quận 11, Chủ tịch 
UBND Quận 11 Trần Phi 

Long bày tỏ sự ghi nhận đối 
với các đóng góp của đồng chí 
Lê Văn Ngàn cho đơn vị và 
quận nhà, đồng thời bày tỏ 
mong muốn các đồng chí mới 
nhận nhiệm vụ sẽ tiếp tục kế 
thừa và phát huy các mặt đạt 
được, khắc phục các mặt còn 
tồn tại hạn chế để phục vụ tốt 
nhất cho người dân và doanh 
nghiệp.
Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường TPHCM Nguyễn 
Toàn Thắng chúc mừng đồng 
chí Lê Văn Ngàn đã hoàn 
thành nhiệm vụ của mình. Đối 
với đồng chí Phí Đình Trung 
và đồng chí Nguyễn Thị Thúy 
Liễu, đồng chí bày tỏ mong 
muốn các đồng chí luôn đoàn 
kết, nhất trí, với kinh nghiệm 
chuyên môn vững vàng, sẽ 
tiếp tục phục vụ người dân và 
doanh nghiệp ngày càng tốt 
hơn.
Thay mặt các đồng chí được 
nhận nhiệm vụ, Tân Giám đốc 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai Quận 11 Phí Đình 
Trung thể hiện quyết tâm sẽ 
đoàn kết, nhất trí cùng lãnh 
đạo, viên chức trong đơn vị, 
phối hợp tốt với cơ quan 
chuyên môn liên quan tiếp tục 
thực hiện tốt các công tác 
được giao, khắc phục những 
mặt còn tồn tại hạn chế hướng 
tới sự hài lòng của người dân 
và doanh nghiệp, phấn đấu tập 
thể luôn hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo trao các quyết định bổ nhiệm và nghỉ hưu 
cho các đồng chí Phí Đình Trung, Lê Văn Ngàn, Nguyễn Thị Thúy Liễu (từ trái qua). 

Mỹ Hạnh

SQ
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