Là mt ng viên gng mu, không ngng n lc, phn u hoàn thành xut sc nhim v, trong nhiu nm
qua, bà Phm Th Nh Hng nguyên Ch tch UBND phng Hòa Minh (bây gi là Phó Bí Th thng trc
ng y, Ch tch HND phng) luôn khc sâu li dy ca Bác "ly dân làm gc" vì th các chng trình, hành
ng ra luôn sát dân, gn dân trên tinh thn "vic gì có li cho dân thì ht sc làm, vic gì có hi cho
dân thì ht sc tránh", qua ó góp phn xây dng phng Hòa Minh qun Liên Chiu thành ph à Nng
ngày càng khi sc.
n vi phng Hòa Minh qun Liên Chiu TP à Nng hôm nay, chúng ta s chng kin vùng t giàu truyn thng
cách mng nm xa ã i thay tng ngày. i sng vt cht tinh thn ca ngi dân không ngng c nâng lên, 100% h
có in, phng tin nghe nhìn và nc sch s dng, 100% tr em trong tui c n trng, nhng tuyn ng Bê tông,
nha hóa dn dn c ph kín phc v tt cho nhu cu i li ca nhân dân.
Trc khi c tín nhim gi chc v Phó Bí Th Thng trc ng y, Ch tch HND phng Hòa Minh, Bà Phm Th Nh
Hng tng tham gia công tác nhiu lnh vc nh Vn Phòng ng y, Ch tch UBMTTQ Vit Nam, Phó Ch tch
UBND phng, Ch tch UBND phng, trong vic thc hin cuc vn ng "Toàn dân oàn kt xây dng i sng vn
hóa khu dân c" nay là cuc vn ng “Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn mi, ô th vn minh” gn vi trin
khai Chng trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi trên a bàn, vi vai trò là Ch Tch UBMTTQVN
phng, Bà Nh Hng luôn xác nh công tác tuyên truyn các ch trng ca ng, chính sách pháp lut ca Nhà
nc, các phong trào và các cuc vn ng là rt quan trng nhm to s ng thun cao trong nhân dân. Tuyên
truyn, vn ng nhân dân thc hin tt phng châm "Nhà nc và nhân dân cùng làm" nhm "khi dy lòng dân",
qua ó c nhân dân ng tình ng h hin t vào các công trình ng bê tông kit hm và nht là các công trình
ng Tô Hiu và Nguyn Nh Hnh, ng Nguyn Huy Tng ni dài khu ô th Phc Lý to nhiu iu kin thun li cho
nhân dân tham gia giao thông.
T nm 2017 n nay, phng Hòa Minh ã thc hin c 3 tuyn ng, vi tng chiu dài 6000 m, ngun kinh phí do
trên h tr, ng thi nhân dân hin 9000 m2 t làm ng, nhm thc hin tt các tiêu chí vn hóa giao thông bà ã
lãnh o thc hin tt công tác phi hp gia: Chi b, Chi hi, Chi oàn, t chc tuyên truyn vn ng nhân dân t cht
cây ci, gi hàng rào, cng tng bê tông bàn giao mt bng cho công trình làm ng giao thông, góp phn to
v m quan ô th và gi gìn an ninh trt t a phng.
có 100% h dân ng tình khi thc hin các công trình là mt vic không d dàng, chính vì th Bà Nh Hng ã
ch ng xây dng "T nòng ct" là nhng ngi có uy tín trong cng ng ti a phng cùng tham gia vn ng. ng thi,

Bà cho bit thêm khi t chc Ngày hi i oàn kt toàn dân hàng nm, bà ch o các Ban công tác Mt trn phi
hp T dân ph công b cho nhân dân bit c th kt qu ca công trình, s tin trên h tr, bà con óng góp nhng
gì và khen thng cho nhng cá nhân tiêu biu, tt c phi rõ ràng nhân dân tin tng. Nhìn chung các công
trình khi trin khai thc hin phng Hòa Minh u t và vt k hoch ra do có s quyt tâm và oàn kt ni b tt.
Tuy nhiên, trong công tác Dân vn, Bà cng gp không ít khó khn. in hình mi ây khi trin khai làm công
trình ng Nguyn Nh Hnh, có h ông Nguyn Quang Tun ã không ng tình vi công trình này, vì làm công
trình ó thì gia ình ông Tun s mt khong 48 m2 t, iu này i vi ngi nông dân là mt thit hi ln bi vi h "tc t tc
vàng", t là tài sn quý giá ca h. Hiu c tâm lý ó, th là Bà Nh Hng không qun ngi thi gian, công sc tip tc
n nhà vn ng ln th 2 ri ln th 3. Cùng vi cp y chi b,ban công tác mt trn , t dân ph n vn ng ngày , êm
nhiu ln . úng là chân tình s cm phc c lòng ngi, sau nhiu ln c vn ng, gia ình ông Tun trên di u ã
thông sut, hiu rõ c li ích ca vic làm ng giao thông là góp phn trong vic tham gia giao thông ca bà
con, i li thun tin cho ngi dân trong ó có gia ình ông, th là h vui v ng ý ký biên bn cam kt và ha s góp
sc xây dng công trình. Qu tht có xung tn c s nh vy mi hiu c tình cm ca ngi dân, nhân dân sn sàng
chung tay cùng ng, Nhà nc,góp công góp ca xây dng quê hng.
Theo kinh nghim công tác ca mình, công tác tuyên truyn có hiu qu, Bà Nh Hng cho bit trc khi trin
khai thi công các công trình thì y Ban Nhân Dân phng luôn mi các h gia ình n hp bàn các bc thi
công, thành lp Ban vn ng trc tip xung các khu dân c tin hành kho sát, thng kê s din tích, mà ngi
dân s b mt khi con ng c m rng. Bi th khi công trình thi công n âu, i ngang phn t ca h nào thì h ó t
san mt bng, góp phn cùng n v thi công y nhanh tin , t ó các công trình u hoàn thành trc thi hn.
Bên cnh vic vn ng ngi dân làm các công trình phúc li, Bà cng nh lãnh o phng còn vn ng nhiu d án
ln ca thành ph nh gii phóng mt bng khu ô th Tây bc, Tây bc 6, Tây bc 7, khu ô th Phc lý ngày êm
bà cùng lãnh o phng phi hp vi các khu dân c n tng nhà gii thích, kin ngh cp trên gii quyt nhng vng
mc ca nhân dân, nhân dân tin tng bàn giao mt bng cho thành ph thi công công trình ô th. Nhiu trng
hp nhân dân cha hiu nh h ông Nguyn Minh, Hòa Phú 1 bà ã cùng oàn công tác vn ng n ln th 6
ông Minh thông suôt và bàn giao mt bng, Ông bà ta thng nói "an c lc nghip" vì th bà Nh Hng cng
nh lãnh o phng rt chú trng công tác vn ng tuyên truyn ch trng chính sách ca ng, pháp lut ca nhà
nc n ngi dân, luôn quyt tâm gi vng danh hiu và c tái công nhn Phng Vn hóa hàng nm.
Sau bao nhiêu nm mit mài không ngi nng ma, sm ti, nhit tình trong công tác, bà Phm Th Nh Hng
luôn gn dân, sát dân, luôn "ly dân làm gc". Bà tng c tuyên dng nhn Giy khen v công tác dân vn ca
UBND qun Liên Chiu, ng thi là nhân t góp phn a tp th phng Hòa Minh t chun Phng Vn hóa cp thành
ph.
ánh giá v quá trình công tác và nhng óng góp ca Bà Nh Hng thi gian qua, ông ng Công Chúng - Bí
th ng y phng Hòa Minh, nhn xét: " ng chí Phm Th Nh Hng là mt cá nhân in hình trong công tác,
làm vic ti a phng. ng chí ã bit vn dng li dy ca Bác vào thc t là luôn t li ích ca nhân dân lên hàng u,
ng thi vi phng cách làm vic xây dng " T nòng ct "ca ng chí ã t c nhiu kt qu c Ban Thng v ng y phng
ánh giá cao".
Nhit tình trong công tác, cn cù trong lao ng, là ngi V, ngi M mu mc. Luôn gi gìn oàn kt tt trong c
quan và chia s kinh nghim vn ng nhân dân trong cng ng khu dân c, bà Phm Th Nh Hng xng áng là
tm gng in hình “Hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh ”
Hoàng Cnh Mn
Tuyên giáo - Dân vn phng Hòa Minh

