Chi b khu dân c Trung Ngha 4 a gii nm trên tuyn ng Nguyn Nh Hnh giáp ng Tôn c Thng, là khu dân
c va qua thc hin công tác gii ta n bù, chnh trang ô th ca thành ph, i sng nhân dân còn gp nhiu khó
khn, h nghèo còn 03 h. Nhân dân trong khu vc ch yu lao ng ph thông, th n và buôn bán nh l, thu
nhp u ngi còn thp.
Nm qua, c s lãnh o ca ng, iu hành ca UBND và Mt trn oàn th t phng n c s giúp cp y chi b lãnh o
nhân dân hoàn thành xut sc nhim v, là chi b xut sc tiêu biu trong 45 chi b thuc ng b phng Hòa
Minh, Chi b thc hin iu hành mt s nhim v trng tâm nh:
1. Thng xuyên tp trung “nâng cao cht lng sinh hot chi b hàng tháng” lng ghép a nhiu ni dung ng
viên trong Chi b bàn bc thc hin, cp nht bn thông tin ni b tuyên truyn n chi b khi sinh hot. Phân công
ng viên ph trách các h dân trong khu dân c, bình quân mi ng viên ph trách 07 h dân, vn ng thu các
qu np úng thi gian, np thu t Phi Nông Nghip 100%
2. Luôn gi vng ni b cp y và ng viên trong chi b luôn oàn kt, thng xuyên sinh hot chi b bàn bc, trao i
công vic i n thng nht cao.
3. Tip tc hc tp và làm theo tm gng o c, phong cách H Chí Minh, theo H Chí Minh: sc mnh ca ng nm
trong mi quan h gia ng vi dân và dân vi ng, Ngi khng nh “trong bu tri không có gì quý bng nhân
dân, trong th gii không gì mnh bng sc mnh toàn dân, trong xã hi không có gì tt p, v vang bng vic
phc v cho li ích nhân dân. Khi sc dân c huy ng, t chc c tp hp, di s lãnh o ca ng thì to nên sc mnh vô
ch”.
Thm nhun t tng y, quân dân chính ng khu vc Trung Ngha 4 luôn vn ng, oàn kt trong nhân dân: vn
ng mnh thng quân trao 45 xut quà tr giá 5,2 triu ng cho hc sinh khá gii, trao 2 xut hc bng vt khó hc
gii tr giá 2,4 triu ng. Nhân dp Tt Nguyên án, chi b vn ng, t chc gp mt trao 14 xut quà cho các gia
ình thng binh, lit s, cán b lão thành cách mng, h nghèo tr giá 7,5 triu ng; trao 24 xut go n ch em ph
n khó khn và 31 xut quà tr giá 8,9 triu ng cho h ph n neeo n, c cao niên.
4. Tng cng công tác phòng cháy cha cháy trong khu dân c, vn ng nhân dân, các mnh thng quân h
tr 80% nhà dân có bình cha cháy, 100% ng viên có bình cha cháy theo Ngh quyt nhim k 20152020 ca ng y ra.
5. Thng xuyên chm lo xây dng ào to ngun, thc hin hoàn thn th tc h s ngh kt np ng 02 qun chúng u
tú.

ng chí Hoàng Cnh Mn, Bí th chi b khu dân c Trung Ngha 4 phát biu tham lun ti Hi ngh tng kt công

tác ng phng Hòa Minh nm 2019
Có c kt qu xut sc, chi b nhn nh rng, mun xây dng chi b t xut sc trc ht
Th nht - cn có s oàn kt thng nht cao trong cp y, chi b, cán b ng viên và nhân dân.
Th hai - luôn nêu cao tinh thn t phê bình và phê bình gn lin vi Ngh quyt TW4 v mt s vn cp bách
xây dng ng hin nay và Ch th 05-CT/TW ca B Chính tr v hc tp làm theo t tng, o c phong cách H Chí
Minh.
Th ba - Thng xuyên cng c xây dng t chc ng, chính quyn mt trn các oàn th, t dân ph ngày càng vng
mnh, trin khai kp thi các ch trng chính sách ca ng, pháp lut ca Nhà nc n vi nhân dân, lng nghe ý kin
nhân dân, phát huy quyn làm ch ca nhân dân, kp thi gii quyt các v vic, không xy ra im nóng trong
khu dân c.
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