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I. NHẬN ĐỊNH CHUNG  
Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới 

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với nhiều hoạt động, sự kiện chính trị 
trọng đại của Đất nước. Tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới, khu vực và trong 
nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó, sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ gắn 
với sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu. 
Mọi hoạt động xã hội ngưng trệ trong thời điểm tập trung công tác phòng chống dịch 
bệnh dẫn đến khủng hoảng nền kinh tế, tình trạng thất nghiệp hàng loạt làm cho đời 
sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với đó, tình hình bão lũ, thiên tai tại các 
tỉnh miền Trung đã tàn phá gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản của bà con vùng 
lũ, đã tác động, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, đời sống sinh hoạt của Nhân dân, nhất 
là đối với đồng bào các tỉnh miền Trung và những người công nhân, lao động trên địa 
bàn có quê nhà, người thân chịu ảnh hưởng.  

Trước tình hình đó, Quận ủy đã lãnh đạo hệ thống chính trị tăng cường công tác 
nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, tình cảm, bức xúc trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, 
công chức, viên chức và Nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của nhà nước, qua đó định hướng làm tốt công tác ổn định tư tưởng các giới và 
trong Nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở Đảng tổ chức thành công Đại hội 
Đảng bộ, chi bộ cơ sở gắn với tổ chức phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng sôi nổi đợt phát động thi đua 200 ngày lập 
thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổ chức triển khai thực hiện kịp 
thời, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; vận động các nguồn lực tập 
trung chăm lo an sinh xã hội hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn; xây dựng kế hoạch 
ổn định phát triển sản xuất kinh doanh nhằm sớm phục hồi nền kinh tế, đảm bảo thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương. Lãnh đạo hệ thống chính trị cùng với các 
ngành, các cấp trên địa bàn tổ chức phát động, quyên góp kinh phí và kêu gọi sự ủng 
hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ 
đồng bào các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn.  

Nhìn chung, tình hình Nhân dân trên địa bàn tương đối ổn định, đa số người dân 
đồng tình và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của 
cả hệ thống chính trị đối với việc tổ chức các hoạt động mừng Xuân, mừng Đảng, các 
hoạt động lễ hội, sự kiện chính trị trên địa bàn, gắn với thực hiện chủ đề năm 2020 
“Năm Dân vận khéo”, “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh 
đô thị”, “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính 



 
trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hệ thống 
chính trị quận, phường đã quan tâm chăm lo chu đáo đối với các gia đình chính sách, 
Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, người có công, các diện chính 
sách, hộ cận nghèo, hộ gia đình dân tộc thiểu số khó khăn; làm tốt công tác hậu phương 
quân đội, từ đó góp phần hoàn thành tốt công tác giao quân nghĩa vụ năm 2020 đạt chỉ 
tiêu Thành phố giao (1). Đặc biệt, đánh giá cao vai trò của Ban Thường vụ Quận ủy 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phòng chống dịch covid-19 gắn với lãnh đạo 
thành công Đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII nhiệm 
kỳ 2020 – 2025 gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần vào sự thành công 
của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025; tin tưởng 
và an tâm trước sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chính quyền Quận cùng với sự nỗ lực, quyết 
tâm của toàn hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, 
quyết liệt, góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - 
văn hóa – xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là triển khai thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ “kép” vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy 
mạnh việc khôi phục, phát triển sản xuất kinh tế trên địa bàn.  

Tình hình hoạt động của các đơn vị tôn giáo trên địa bàn ổn định, đa số các chức 
sắc, chức việc, tu sỹ, tín đồ các tôn giáo chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân dân, đồng bào có đạo, tín ngưỡng tôn 
giáo tin tưởng, đánh giá cao sự quan tâm của Quận ủy trong lãnh đạo các cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng 
các cơ sở, chức sắc tôn giáo vào các dịp Tết, lễ trọng, quan tâm chăm lo đồng bào dân 
tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn. Việc liên quan hoạt động của tổ chức “Đảng hoàng 
thiên cách mạng thế giới đại đồng”, “Nhất quán đạo”, “Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
thống nhất” đã được Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin, cảnh báo và yêu cầu tăng cường 
công tác nắm bắt, phát hiện. Cho đến nay qua công tác triển khai nắm bắt, theo dõi, Quận 
ghi nhận chưa phát hiện hoạt động của tổ chức này trên địa bàn. 

Tình hình công nhân, quan hệ lao động tiếp tục được duy trì ổn định, đặc biệt đối 
với các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước không phát sinh các vấn đề liên quan đến 
khiếu kiện tập thể, tranh chấp lao động, đình công, lãng công và không có trường hợp 
tai nạn lao động  xảy ra. Cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong các cơ 
quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn yên tâm công tác; quan 
tâm việc thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính Nhà nước theo 
hướng gọn nhẹ phù hợp với đề án xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh gắn 
với việc áp dụng thay đổi một số Luật (2) và chủ trương, chính sách liên quan cùng với 
diễn biến quá trình thay đổi và phát triển của thành phố, quận.  

 
1 Quận đã giao đủ chỉ tiêu 144 thanh niên (có 04 đảng viên), trong đó có 130 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự 

và 14 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an năm 2020. Mỗi thanh niên trúng tuyển được Quận và Phường, các ban 
ngành, đoàn thể chăm lo với tổng số tiền bình quân 15 triệu đồng/thanh niên. 

2 Như: việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng ở khu vực ngoài Nhà nước theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ; 
việc áp dụng thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 
54/2017/QH14 của Quốc Hội; việc áp dụng thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Một số thay đổi liên quan 
về chính sách Bảo hiểm xã hội, trong đó có nội dung kể từ ngày 01/7/2020 tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới 
sẽ ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn, chính thức xóa bỏ chế độ “biên chế trọn đời”; Bộ Luật Lao động mới được áp dụng 
từ ngày 01/01/2021, theo đó, khái niệm tiền thưởng không chỉ là tiền mà còn bằng các hình thức khác; việc Quốc Hội thông qua 
một số sửa đổi đối với Luật đầu tư, trong đó có việc cấm dịch vụ đòi nợ; việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 893 
phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước… 



 
Nhân dân quan tâm theo dõi, hưởng ứng các hoạt động “Ngày hội Đại đoàn kết 

toàn dân tộc” năm 2020 được tổ chức tại các khu dân cư gắn với việc tổ chức Hội nghị 
bầu Trưởng ban điều hành khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2023; tích cực hưởng ứng các 
hoạt động, phong trào do các ngành, các cấp phát động, triển khai, nhất là đối với việc 
thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh 
không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” gắn với 
việc thực hiện chủ trương tái lập trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn, tham gia thực 
hiện vệ sinh đường phố, tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng rác thải nhựa, tạo 
dựng mảng xanh công sở, tuyến hẻm, hiến đất mở rộng hẻm tạo cảnh quan thông 
thoáng, xanh, sạch góp phần bảo vệ môi trường; quan tâm và đồng tình hưởng ứng với 
việc Nhà nước triển khai, thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2020) cùng với việc Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đoàn thể, các 
địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch Năm an toàn giao thông 2020 với 
chủ đề “đã uống rượu bia - không lái xe”; đánh giá cao việc Sở Lao động-Thương binh 
và Xã hội Thành phố đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố mở rộng và bổ sung vào danh 
sách hỗ trợ các đối tượng là lao động tự do bị mất việc làm, gặp khó khăn do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19 ngoài 06 ngành nghề được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-
TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng tình đối với phát biểu của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường về tính toán chi phí thu gom, xử lý với rác thải sinh 
hoạt dựa trên khối lượng sử dụng nhằm góp phần nâng cao ý thức của người dân trong 
việc hạn chế xả rác, khắc phục tình trạng đổ trộm rác thải của một số người thiếu ý 
thức; quan tâm việc bỏ sổ hộ khẩu, việc triển khai làm căn cước công dân có gắn chip 
điện tử sẽ thuận lợi hơn trong công tác quản lý, tuy nhiên cũng lo lắng việc bảo mật 
thông tin cá nhân, những hệ lụy khi gắn chip điện tử; cùng với đó là việc triển khai 
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với học sinh lớp 1 đã thu hút 
sự quan tâm đặc biệt của dư luận với nhiều ý kiến đa phần tỏ ra lo ngại và mong muốn 
cần cân nhắc kỹ đối với việc triển khai thực hiện.  

Hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các 
tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quan tâm theo dõi công tác tuyên truyền, cổ động và các 
hoạt động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tích cực tham 
gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ 
thành phố, quận, phường, trong đó đồng thuận, nhất trí cao đối với những kết quả nổi bật, 
mô hình, giải pháp hiệu quả trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, 
đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động 
Nhân dân trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; quan tâm việc triển khai chính quyền điện tử - tạo 
nền tảng đô thị thông minh tại Quận 3 giai đoạn 2020 – 2025 như: Đề án “Xây dựng Trung 
tâm giám sát điều hành thông minh tại Quận 3”, Đề án “Số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu 
Quận 3”, “Thư viện pháp luật điện tử Quận 3”…Đặc biệt, quan tâm nhiều đến việc triển 
khai thực hiện lấy ý kiến cử tri và trình Hội đồng nhân dân các cấp thông qua nội dung Đề 
án, Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2019 – 2021, trong đó có phường 6, phường 7, phường 8 thuộc phạm vi 
điều chỉnh của Đề án. Việc triển khai thực hiện các dự án, công trình phúc lợi công cộng 
trên địa bàn quận đã được quan tâm triển khai, trong đó có các dự án, công trình liên quan, 
tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt người dân như: Đề án “Xây dựng Quận 3 xanh - 
sạch - thân thiện môi trường” giai đoạn 2020 – 2025, dự án “tuyến phố đi bộ Hồ Con Rùa 



 
và phố đi bộ Nguyễn Thượng Hiền”, việc lấy ý kiến Nhân dân xây dựng Quy chế về “tạm 
sử dụng và quản lý lề đường trên địa bàn quận” và việc thực hiện hiến đất mở rộng hẻm, 
tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn (dự án tuyến Metro số 2, trường Mầm 
non 12…), việc thu hồi 70 quyết định thu hồi đất thuộc dự án Trường Lê Văn Nghề tại khu 
vực ao rau muống, phường 9 (do không thực hiện dự án). 

Nhân dân quan tâm theo dõi đến nội dung, kết quả kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội 
khóa XIV tổ chức tại Hà Nội. Trong đó, có nội dung Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội 
trường  ngày 12 tháng 11 vừa qua về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị 
tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua thảo luận và biểu quyết, Nhân dân bày tỏ sự phấn khởi 
với kết quả các đại biểu Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ về việc Nghị 
quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và triển khai thực hiện từ ngày 01/7/2021. 

II. NHỮNG VẤN ĐỀ, VỤ VIỆC CÁC GIỚI, CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN 
BỨC XÚC, KIẾN NGHỊ XEM XÉT GIẢI QUYẾT 

Qua theo dõi, dư luận Nhân dân bức xúc khi Trung Quốc đã lợi dụng, tranh thủ tình 
hình thế giới và Việt Nam đang tập trung nỗ lực ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-
19 để tiếp tục thực hiện các hoạt động phi pháp, gây hấn trên biển Đông (3). Dư luận Nhân 
dân mong muốn Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác quốc phòng – an ninh, tranh thủ 
sự ủng hộ của Quốc tế về vấn đề Biển Đông, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ 
quan liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước, kịp thời nắm bắt và có 
biện pháp can thiệp, xử lý các hoạt động phi pháp xảy ra trên lãnh thổ đất nước Việt Nam.  

Bên cạnh, hàng loạt vụ việc nổi cộm đã xảy ra có liên quan đến tình hình an ninh 
trật tự  tạo nên sự bất an và nguy hại trong cộng đồng dân cư.(4) Người dân bày tỏ bức 
xúc, lo lắng trước thực trạng tình hình tội phạm hiện nay, nhất là đối với thủ đoạn, hành 
vi gây án của các đối tượng; lo ngại về sự xuống cấp của đạo đức xã hội, sự lệch chuẩn 
của một bộ phận giới trẻ (5); các vụ việc giả danh cơ quan quyền lực lừa đảo qua mạng, 

 
3 Như: việc tàu Trung Quốc đâm vào tàu cá của ngư dân Việt Nam, lấy đi một số lớn hải sản, ngư cụ và trang thiết 

bị trên tàu, không cho đánh bắt cá trên vùng biển thuộc lãnh hải của Việt Nam và ra tuyên bố thành lập huyện đảo Tây 
Sa và Nam Sa nhằm quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Liên quan việc công ty của Trung Quốc 
ở Phú Mỹ đưa 400 công nhân không có giấy phép vào khu công nghệ, xây 03 công xưởng không có giấy phép ngay trên 
đất nước Việt Nam đã tạo sự lo lắng, bức xúc trong Nhân dân; tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung 
Quốc trở lại hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam, đơn phương tuyên bố thành lập các đơn vị hành chính ở Biển 
Đông, đặt tên cho các thực thể và cấm đánh bắt cá; quân đội Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận gần quần đảo Hoàng Sa 
của Việt Nam và yêu cầu tàu thuyền tránh xa khu vực này. Đây là hàng loạt hành động làm gia tăng căng thẳng, có nguy 
cơ mất an ninh, an toàn, tự do hàng hải, vi phạm chủ quyền lãnh thổ trên biển của nước ta, mặc dù nước ta đã nhiều lần 
lên án hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng các hành động gây hấn vẫn tiếp diễn. 

4 Nổi lên: vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ 
xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Đức Mỹ, thành phố Hà Nội (vào đầu tháng 01/2020); vụ Lê Quốc Tuấn (Tuấn khỉ) nổ 
súng gây chết người ở sòng bạc tại xã Trung An, huyện Củ Chi sau đó tiếp tục gây án trên đường tháo chạy, lẩn trốn và 
đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt sau 15 ngày lẩn trốn tại Củ Chi (vào tháng 02/2020); vụ đối tượng Trần Duy Chinh bị 
tình nghi tàng trữ vũ khí và cầm lựu đạn, súng cố thủ trong căn nhà trên địa bàn quận 10, sau đó đã bị lực lượng chức 
năng trấn áp, bắt giữ tại Đồng Nai (vào tháng 02/2020); vụ bạo hành phụ nữ xảy ra trong thang máy chung cư Trung 
Đông Plaza; vụ người vợ đâm chết chồng vì hộp cơm ăn sang xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú (vào tháng 02/2020); vụ 
án Đường Nhuệ (đại gia Thái Bình) đánh người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (Thái Bình), bảo kê cho vay nặng 
lãi, thu tiền các ca hỏa táng….., đã rất lâu nhưng đến giờ mới phát hiện,… 

5 Như: vụ việc bé 6 tuổi bị cha bạo hành ở Sóc Trăng; vụ việc bé 12 tuổi bị trói tay vì lấy cắp tiền; vụ việc bé trai 2 tuổi 
bị bắt cóc ở Bắc Ninh; các vụ việc bạo hành trong trường học mà bạn cùng lớp không ngăn chặn nhưng lại quay Clip đưa 
lên mạng xã hội; vụ việc bé trai 05 tuổi ở Nghệ An bị nam sinh lớp 11 bắt cóc để thực hiện theo game online với chủ ý là 
bắt cóc bé vào rừng, sau đó giải cứu, tuy nhiên không lường trước được và đã xảy ra sự việc đau lòng là khi phát hiện thì bé 
đã chết trong nhà hoang; vụ việc phát tán trên các trang mạng xã hội liên quan Phó trưởng Công an Quận 10 có hành vi quan 
hệ tình cảm trái pháp luật với người đã có gia đình; vụ việc con gái bạo hành, đánh đập mẹ già 80 tuổi ở Long An; vụ việc 
bé gái 10 tuổi ở xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai mang theo em trai thoát khỏi “động chăn dắt ăn xin” của mẹ và cậu 
ruột; hiện tượng giang hồ mạng như Khả bảnh, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê…, xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, Youtube, 



 
lừa đảo thông qua hình thức đầu tư sinh lợi; tình trạng cho vay nặng lãi trực tiếp và qua 
các ứng dụng trên điện thoại cũng là vấn đề Nhân dân quan tâm, lo lắng bởi thủ đoạn lừa 
đảo tinh vi, phương thức đòi nợ manh động. Đây là những vấn đề không chỉ liên quan 
công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mà trong đó công tác tuyên 
truyền, giáo dục, công tác quản lý địa bàn, quản lý xã hội, quản lý vũ khí quân dụng cũng 
là một vấn đề của ngành chức năng để đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân. 

Dư luận quan tâm việc xử lý những cán bộ vi phạm trong công tác quy hoạch khu 
đô thị mới Thủ Thiêm của Thành phố còn quá chậm mặc dù đã có kết luận của Ủy ban 
kiểm tra Trung ương Đảng và Thanh tra Chính phủ đã hơn năm nay. Hiện tại, trong một 
bộ phận cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí và Nhân dân xuất hiện các dư luận bức xúc 
xung quanh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, sai phạm gây thất thoát, lãng phí tài sản 
công Nhà nước đã được phát hiện và đang tiếp tục điều tra, xử lý, trong đó liên quan đến 
nhiều nhân sự cán bộ chủ chốt giữ các vị trí, chức vụ quan trọng trong bộ máy tổ chức 
Đảng, Nhà nước. Điều này cho thấy tình trạng tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay 
rất  tinh vi, khó phát hiện; công tác sử dụng, bố trí cán bộ đang bộc lộ nhiều vấn đề, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Dư luận cho rằng việc phát hiện, 
xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực thực hiện chưa triệt để, kịp thời, các quy định pháp 
luật về phòng chống tham nhũng chưa đủ sức răn đe, điều chỉnh hành vi và liệu sẽ còn 
bao nhiêu cán bộ chủ chốt, giữ vị trí lãnh đạo quan trọng trong bộ máy tổ chức Đảng, 
Nhà nước có liên quan đến những sai phạm và sẽ phải tiếp tục bị xử lý.  

Luật An ninh mạng được áp dụng thực hiện trong thời gian qua đã phát huy được 
hiệu quả thiết thực và tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm, hành 
động của mỗi người dân. Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường và xu thế phát 
triển của thời đại công nhiệp 4.0, thời gian qua, việc tuyên truyền, chia sẻ, phát tán bừa 
bãi các hình ảnh, thông tin không chính thống, xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu… trên các 
trang mạng xã hội tiếp tục thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận xã hội, nhất là 
trong bối cảnh tình hình cả nước đang chung tay, tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ, 
giúp đỡ đồng bào các tỉnh Miền Trung bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi tình hình thiên tai, 
bão lũ. Dư luận người dân mong muốn các ngành, cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy 
mạnh, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm tác động sâu rộng trong Nhân 
dân và cần xử phạt nghiêm minh đối với các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tuyên 
truyền, phát tán những nội dung, thông tin sai trái, lệch lạc, xuyên tạc, kích động gây 
bất ổn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, dư luận Nhân dân bức xúc, lo ngại 
trước tình trạng một bộ phận người dân nhận thức chưa cao, còn chủ quan, lơ là, xem nhẹ 
diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, dẫn đến chưa có sự phối hợp, chấp hành nghiêm 
các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội đã được Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu thực hiện (6). 
Trước tình hình trên, người dân mong muốn các ngành, cơ quan chức năng nghiêm khắc 

 
gây ảnh hưởng xấu đến cách hành xử của thanh niên mới lớn hiện nay; các vụ hỗ chiến tập thể, giang hồ dàn trận thanh toán 
nhau   và vụ việc gần đây là người phụ nữ bị  đầu lìa khỏi cổ tại chung cư Quận 7 gây xôn xao trong dư luận. 

6 Một số cá nhân có hành vi cố ý che giấu thông tin y tế, lịch trình di chuyển, sinh hoạt của mình, không có ý thức, trách 
nhiệm trong việc chủ động, phối hợp khai báo y tế và thực hiện giãn cách xã hội, cùng với đó là các đường dây do người 
Việt Nam tổ chức cho người nước ngoài vào trái phép Việt Nam thông qua các đường bộ biên giới, đã dẫn đến sự bùng phát 
trở lại và làm gia tăng tình hình lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tính mạng cộng đồng xã hội và gây ra 
nhiều thiệt hại khác cho đất nước; cá biệt có những trường hợp cố tình chống đối, ngăn cản và có thái độ, phát ngôn, hành 
động cư xử thiếu chuẩn mực đối với đội ngũ cán bộ, y tế thực hiện nhiệm vụ, tung tin thất thiệt gây tâm lý hoang mang, lo 
lắng trong cộng đồng dân cư. 



 
xử lý các hành vi vi phạm và có biện pháp răn đe, xử lý thích đáng các đối tượng phát tán 
các thông tin không chính xác góp phần ổn định tình hình, củng cố lòng tin Nhân dân. 

Điều cần quan tâm nữa đó là tình trạng người dân ở một vài tỉnh và quận, huyện 
nơi khác kéo đến tập trung khiếu kiện liên quan đến đất đai, giải tỏa, giá cả đền bù tại 
các cơ quan trung ương, thành phố trú đóng trên địa bàn quận vẫn  tiếp tục diễn ra, đã 
gây ảnh hưởng trực tiếp đế an ninh trật tự, cuộc sống, sinh hoạt và việc buôn bán kinh 
doanh của các hộ dân sinh sống nơi đây. Kiến nghị các cấp, các ngành, cơ quan có 
thẩm quyền quan tâm chỉ đạo và tăng cường các giải pháp quyết liệt để xử lý dứt điểm 
tình trạng trên, tạo sự yên tâm, ổn định cuộc sống cho người dân. 

III. CÁC Ý KIẾN GÓP Ý, HIẾN KẾ CỦA NHÂN DÂN 
Thực hiện Quyết định số 994-QĐ/TU ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về ban hành quy chế lấy ý kiến Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan góp ý các chủ trương, 
chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành. Căn cứ vào tình hình 
và nhu cầu thực tế trên địa bàn quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã thống nhất chủ trương 
và giao UBND Quận phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức 
triển khai thực hiện một số Đề án, dự án, công trình nhằm cải thiện, nâng cao chất 
lượng sống và đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng thiết thực, chính đáng của đông đảo 
các tầng lớp Nhân dân, cụ thể:  

- Đối với Đề án “Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tại Quận”, 
Đề án “Số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu Quận 3”, “Thư viện pháp luật điện tử 
Quận”…gắn với Đề án “Xây dựng Quận 3 xanh - sạch - thân thiện môi trường” giai 
đoạn 2020 – 2025, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân đồng thuận và hưởng ứng. 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, người dân phản ánh một số bất 
cập trong việc triển khai thực hiện “phân loại rác tại nguồn” chưa thống nhất cách thức 
phân loại và việc chuyển đổi các phương tiện thu gom rác chưa được đồng bộ, còn tình 
trạng sau khi thu gom rác lại gộp chung vào thùng chứa, do vậy không đáp ứng được 
mục đích, yêu cầu của việc thực hiện phân loại rác.  

Cùng với đó, phần lớn người dân đều mệt mỏi với tình trạng ngập nước tại các 
tuyến đường trên địa bàn thành phố mỗi khi trời mưa lớn, kéo theo đó là tình trạng kẹt 
xe, ùn ứ giao thông và các nguy cơ xảy ra tai nạn. Vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh 
an toàn thực phẩm không đảm bảo đang là mối lo ngại lớn của Nhân dân. Dư luận đặt 
ra nhiều thắc mắc xung quanh việc các công trình, dự án chống ngập trên địa bàn thành 
phố đã được Nhà nước đầu tư với kinh phí hàng ngàn tỷ đồng nhưng hiệu quả mang 
lại chưa như mong đợi (hiện thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn 22 điểm ngập). Hiện nay, 
đông đảo người dân đồng tình với việc Quận 3 và một số quận trong thành phố phối 
hợp doanh nghiệp lắp đặt nhà vệ sinh công cộng thông minh miễn phí cho người dân, 
góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên thói quen, hành 
vi, nhận thức của một bộ phận người dân chưa cao; vẫn còn tình trạng phóng uế bừa 
bãi và ý thức bảo quản hệ thống nhà vệ sinh chưa tốt. Do đó, kiến nghị cần nghiên cứu 
lại và thực hiện việc lắp đặt có thu phí khi người dân sử dụng để có nguồn thu nhằm 
bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo chất lượng phục vụ.  

- Đối với dự án “tuyến phố đi bộ Hồ Con Rùa và phố ẩm thực Nguyễn Thượng 
Hiền” đã được tổ chức lấy ý kiến người dân tại các phường liên quan và hiện UBND 
Quận khẩn trương hoàn chỉnh dự án, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt và 



 
chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu phương án, đề xuất làm việc với các sở, ngành 
thành phố trong việc thực hiện. 

- Đối với việc xây dựng Quy chế về “tạm sử dụng và quản lý lề đường trên địa bàn 
Quận 3”, hiện nay Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, liên quan 
tham mưu Đề án, đồng thời giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận xây dựng, ban 
hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân việc thực hiện Đề án. Bước đầu tổ chức lấy ý 
kiến trong hệ thống chính trị cơ bản ủng hộ nhất trí cao việc xây dựng quy chế. 

- Đối với việc thực hiện hiến đất mở rộng hẻm, tiến độ thực hiện các dự án, công 
trình trên địa bàn quận, Nhân dân đề nghị Quận quan tâm chỉ đạo các ngành, cơ quan liên 
quan tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm y tế Quận 3 nhằm đáp ứng nhu cầu 
khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; quan tâm đôn đốc việc thực hiện các 
công trình đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đặc biệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hỗ 
trợ kinh phí thực hiện chủ trương hiến đất mở rộng hẻm, duy tu, nâng cấp, sửa chữa các 
công trình công cộng trên địa bàn, tiến độ liên quan việc thực hiện dự án tuyến Metro số 
2 và xây dựng mới trường Mầm Non 12 nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ Nhân dân. 

- Đối với việc thực hiện lấy ý kiến cử tri đối với đề án, phương án sắp xếp đơn 
vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 
2021, Quận ủy đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý 
kiến cử tri và trình Hội đồng nhân dân các cấp thông qua nội dung  đề án, phương án 
sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2019 – 2021, trong đó có phường 6, phường 7, phường 8 thuộc phạm vi điều 
chỉnh của đề án (7). Qua tổ chức triển khai thực hiện, đã thu hút sự quan tâm của dư 
luận trên địa bàn với nhiều luồng ý kiến như:  

Có nhiều ý kiến tán thành về chủ trương và việc thực hiện Đề án vì việc sáp nhập 
phù hợp với xu hướng phát triển chung, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước 
thực hiện chính quyền đô thị, việc thực hiện sắp xếp sẽ góp phần tinh gọn bộ máy hành 
chính cho quận nói riêng, thành phố và cả nước nói chung. Đồng thời, tiết kiệm được 
chi phí hoạt động hành chính, trụ sở, nhân lực …để tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực 
thiết yếu cho đời sống Nhân dân như giáo dục, y tế… Mặt khác, thông qua việc sáp nhập, 
đội ngũ cán bộ công chức sẽ được tinh gọn và nâng cao chất lượng hơn.  

Mặc dù tỷ lệ thống nhất chủ trương sáp nhập tương đối cao, tuy nhiên có nhiều ý 
kiến bày tỏ sự lo ngại về thủ tục chuyển đổi các giấy tờ liên quan và việc thực hiện sẽ 
ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp, công ty trên địa bàn mà không chỉ riêng gì đối với người 
dân có hộ khẩu tại phường. Cùng với đó, việc bố trí, sắp xếp lực lượng cán bộ công chức 
của 03 phường sau sáp nhập là vấn đề cần được cân nhắc thực hiện vì cán bộ công chức 
là người bị ảnh hưởng trực tiếp và khi thực hiện việc sắp xếp tinh giản mà không thể bố 
trí tiếp tục công tác sẽ có ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống và thu nhập gia đình. Mặt 
khác, việc sáp nhập phường 6, 7 và 8 với quy mô dân số hơn 36.000 dân sẽ tạo ra sự 
chênh lệch về nhân lực giữa các phường trong quận và với các địa phương khác trong 
thành phố, cả nước, dẫn đến nhiều áp lực, trách nhiệm và khối lượng công việc cho đội 
ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ. Cùng với đó, quy mô diện tích đơn vị 
hành chính sau sáp nhập khá lớn, chiếm gần ½ diện tích của cả quận, gắn với việc quản 

 
7 Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của UBND Quận 3 về tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình Hội 

đồng nhân dân các cấp thông qua nội dung Đề án, Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021, trong đó có phường 6, phường 7, phường 8 thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án. 



 
lý nhiều cơ quan, trụ sở trọng điểm về an ninh chính trị, các cơ sở tôn giáo lớn, điểm 
nóng về an ninh chính trị, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…sẽ dẫn đến nhiều 
thách thức và khó khăn trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý Nhà nước và xử lý, 
giải quyết các vấn đề, nhu cầu của người dân. Và cũng nhiều ý kiến cho rằng tùy vào sự 
quyết định của nhà nước, chủ trương như thế nào thì người dân sẽ làm theo như vậy. 

Trước ảnh hưởng của diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều người dân đã 
lựa chọn thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm hàng hóa dịch vụ trong thời gian 
này, do vậy nhiều ý kiến cho rằng đây cũng là dịp nên đẩy mạnh truyền thông hơn để 
mục tiêu thanh toán không tiền mặt phát triển hơn trong cộng đồng. Bên cạnh đó, mặc 
dù hiện nay tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát và tình hình sản xuất kinh 
doanh đang từng bước được khôi phục gắn với các giải pháp chăm lo an sinh xã hội. Tuy 
nhiên đại dịch covid -19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nước Châu Âu buộc 
phải áp dụng biện pháp tái phong tỏa. Kiến nghị Nhà nước tiếp tục có những giải pháp 
quyết liệt, tuyệt đối không để dịch bùng phát lây lan trở lại; thực hiện kịp thời, hiệu quả 
các chính sách hỗ trợ người lao động, người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch covid- 19, tập trung phục hồi, các hoạt động kinh tế xã hội. 

 Hậu quả của cơn bão, lũ xảy ra tại một số tỉnh miền Trung đã khiến cuộc sống 
của bà con nơi đây bị đảo lộn, thiệt hại nặng nề. Hàng chục ngàn ngôi nhà ngập trong 
biển nước, nhiều diện tích hoa màu, gia súc bị cuống phăng theo mưa. Và trong thiên 
tai, bao lũ, tình người một lần nữa được tô thắm. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng 
quân đội, hệ thống chính trị và nhân dân cả nước đã có những nghĩa cử cao đẹp hỗ trợ, 
giúp đỡ nhân dân vùng bị ngập lụt. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân đã hy 
sinh quên mình để cứu bà con thoát nạn, chống chọi với bão, lũ, đã gây niềm xúc cảm 
tiếc thương trong đồng bào cả nước. Sự kiện ca sỹ Thủy Tiên vận động quyên góp cả 
nước ủng hộ cứu trợ đồng bào miền Trung được số tiền gần 180 tỷ đã nổi lên luồng 
sóng dư luận lớn, cả tích cực lẫn tiêu cực, nên có cơ chế quy định việc tiếp nhận, tổ 
chức cứu trợ phù hợp hơn. Người dân kỳ vọng Chính phủ sẽ có định hướng chiến lược 
trong thời gian tới đối với nền kinh tế nước nhà, nhất là đối với một số ngành, nghề, 
dịch vụ, lĩnh vực hoạt động chịu sự chi phối liên quan và cũng mong muốn Chính phủ 
tập trung chỉ đạo các bộ, ngành các cấp, cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu, đề 
xuất các phương án, giải pháp căn bản, lâu dài trước tình hình thiên tai, ứng phó với 
biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. 

Liên quan hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền Trung, 
người dân mong muốn các cơ quan có thẩm quyền, chức năng liên quan cần nghiên cứu 
và có quy định trong việc định hướng cụ thể việc thực hiện cứu trợ tự phát để đảm bảo 
phù hợp, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng làm việc. 

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI 
Quận ủy tiếp tục lãnh đạo và  phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc quận, phường thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát. Việc duy trì 
tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đã được quận, phường thực hiện theo đúng 
quy định, đã kịp thời tiếp nhận và  tổng hợp những ý kiến phát biểu đóng góp xây dựng 



 
cũng như kiến nghị của cử tri để qua đó yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết một 
cách thỏa đáng theo quy định pháp luật (8) 

 Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đã được 
lãnh đạo quan tâm chỉ đạo giải quyết, nhất là các vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng, 
kéo dài, những vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân 

Công tác chuẩn bị và tổ chức điều hành kỳ họp của HĐND Quận được thực hiện 
theo đúng quy định của pháp luật. Tại kỳ họp, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách 
nhiệm tham gia đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, có chất lượng đối với các báo cáo, 
tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND Quận và các ngành trình tại kỳ họp; tích cực tham 
gia phiên thảo luận, thực hiện quyền chất vấn của đại biểu tại kỳ họp. 

V. CÔNG TÁC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quận, phường ngay từ đầu năm 

đã chủ động tập trung xây dựng các kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình giám 
sát gắn với các nội dung, chuyên đề. Trong đó tập trung tăng cường giám sát việc thực 
hiện chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế của Đảng và Nhà 
nước liên quan đến công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời, trên cơ sở 
Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận, Thường 
trực HĐND Quận cùng với 02 Ban Hội đồng nhân dân đã xây dựng kế hoạch cụ thể để 
triển khai thực hiện. 

 Về hoạt động giám sát  
Trong năm, Thường trực HĐND và 02 Ban HĐND Quận đã tập trung triển khai 

thực hiện theo nghị quyết, kế hoạch đề ra9. Qua giám sát, đã kịp thời chỉ ra  những tồn 
tại, vướng mắc và yêu cầu các đơn vị được giám sát khắc phục, chấn chỉnh trong  quá 
trình thực hiện. Bên cạnh, Thường trực và 02 Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND Quận 
thường xuyên duy trì giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của các phòng 
ban, đơn vị quận, phường. 

 MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, phường tập trung triển khai chương 
trình giám sát xây dựng chính quyền năm 2020; giám sát công tác quản lý và sử dụng 
kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh” theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội 

 
8  Mặt trận tổ quốc  phường tổ chức cho Tổ đại biểu HĐND Quận tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để thông báo 

đến cử tri kết quả kỳ họp HĐND Quận lần thứ 9, và sau kỳ họp thứ 10. Kết quả sau 03 đợt tiếp xúc cử tri, có 
2.371 cử tri tham gia, với 262 ý kiến, kiến nghị. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu và lãnh đạo UBND phường 
đã giải trình, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền. Phần lớn các ý kiến cử tri liên quan đến vấn 
đề cơ sở hạ tầng, công tác mở rộng hẻm, lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, y tế - giáo dục…có 08/36 ý 
kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp quận được Phường ghi nhận gửi về Ủy ban nhân dân Quận 
chuyển các phòng, ban giải quyết. 

9 đã tổ chức giám sát  UBND Quận  về  tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, về đánh giá tổng thu ngân sách nhà nước và tình hình giải ngân 
vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020, về phát triển doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp, về chương trình giảm 
nghèo bền vững, về chỉ tiêu tỷ lệ thất nghiệp của người dân và tỷ lệ lao động đã qua đạo tạo đang làm việc; 
việc thực hiện Chỉ thị 23 - CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; công tác tuyển, chọn và gọi công dân 
nhập ngũ  năm 2020 đối với Ban chỉ huy Quân sự Quận và 14 phường; công tác kinh doanh, khai thác và quản 
lý, điều hành hoạt động chợ Nguyễn Văn Trỗi; hoạt động sửa chửa của các trường học trong thời gian hè; công 
tác đào tạo cán bộ, viên chức trên địa bàn quận giai đoạn 2015 – 2020… 
 



 
động nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; giám sát việc thực hiện các chính sách của Chính 
phủ và Thành phố hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19; giám 
sát đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 3 nhiệm kỳ 2016 – 2021;  tiếp tục duy trì giám sát 
việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi 
trường tại các tuyến đường trọng điểm; tập trung giám sát về công tác vận động chăm lo 
tết và công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2020, gắn với các nội dung 
giám sát thường xuyên như: giám sát các quỹ vận động trong dân và tham gia hòa giải 
các trường hợp khiếu nại, tranh chấp mâu thuẫn trong dân.  

* Về phản biện xã hội: MTTQVN  Quận  đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội   
Đề án “Xây dựng Quận 3 xanh – sạch – thân thiện môi trường” của UBND Quận,  
có160 người tham dự  và 26 lượt người tham gia phát biểu. Đã tổng hợp ý kiến và  gửi 
thông báo kết quả phản biện đến UBND Quận; tổ chức triển khai lấy ý kiến xây dựng 
Quy chế về “tạm sử dụng và quản lý lề đường trên địa bàn Quận 3”. 

VI. CÔNG TÁC DÂN TỘC - TÔN GIÁO VÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH 
CƯ Ở NƯỚC NGOÀI 

* Đối với công tác dân tộc - tôn giáo: 
Quận ủy đã lãnh đạo hệ thống chính trị tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền gắn với tổ chức phát động, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu 
nước đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc và đồng bào tín ngưỡng tôn 
giáo, nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng 
nếp sống văn minh đô thị”. Qua triển khai thực hiện, có nhiều hoạt động nổi bật được 
nhân dân đánh giá cao, gắn kết được các cơ sở tôn giáo tham gia tích cực các phong 
trào, cuộc vận động tại địa phương, tổ chức thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn 
giáo theo đúng quy định của pháp luật 10. 

 Ủy ban nhân dân Quận tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác quận phối hợp các sở, ban, 
ngành thành phố hướng dẫn và thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên 
địa bàn;  chỉ đạo các phòng, ban hỗ trợ tổ chức tốt các lễ hội, sinh hoạt tôn giáo đảm 
bảo an ninh trật tự, không để xảy ra vụ việc phức tạp. 

Trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, các cơ sở tôn giáo trên địa 
bàn quận đã chấp hành việc tạm dừng, hạn chế việc tổ chức các hoạt động lễ hội, các 
sự kiện tập trung đông người và phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm trong việc ứng phó, 

 
10  Mặt trận tổ quốc đã tham mưu Quận ủy tổ chức Đoàn thăm hỏi, tặng quà các cơ sở tôn giáo và các 

vị chức sắc nhân các ngày lễ trọng, tết Nguyên đán Canh Tý; thăm chúc tết và tặng quà cho đồng bào dân tộc 
Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2020, cho đồng bào dân tộc Chăm  nhân dịp Lễ Ramadan; thăm 
các Trường hạ nhân mùa An cư Kiết hạ (Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020); thăm và chúc mừng Tiểu Thánh 
đường Hồi giáo Noorul Islam nhân Đại lễ Raya Idil Adha (1441 Hồi lịch – 2020 Dương lịch)…  

- Tổ chức Hội thi trực tuyến “Giới thiệu văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa 
bàn Quận 3”; tổ chức “Ngày hội Xuân Nghĩa tình” tại câu lạc bộ Hồ Xuân Hương và tại Chùa Vĩnh Nghiêm 
trao 264 phần quà cho đồng bào dân tộc thuộc hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách; 
tổ chức bán hàng Tết bình ổn giá; tổ chức Liên hoan văn nghệ “tiếng hát đồng bào Công giáo”; tổ chức họp 
mặt, giao lưu với chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; tổ chức giao lưu văn hóa các dân tộc nhân lễ hội Ook-
Om-Book của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. 

- Tổ chức cho các vị chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn quận tham dự các lớp bồi dưỡng kiến 
thức Quốc phòng – An ninh; tổ chức hội nghị chuyên đề “Văn hóa ứng xử trong các cơ sở tôn giáo” và chuyên 
đề thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 gắn với chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây 
dựng nếp sống văn minh đô thị”.  



 
ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Có nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, việc làm ý nghĩa 
được triển khai, nhân rộng , tạo sự lan tỏa, hưởng ứng tích cực trong cộng đồng xã hội, 
trong đó nổi bật các mô hình: “Siêu thị hạnh phúc – 0 đồng”, “ATM gạo miễn phí”, 
may phát khẩu trang miễn phí, phát quà, cơm và nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh 
khó khăn…đã góp phần chung tay cùng với Chính quyền địa phương và cộng đồng 
thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội. 

* Đối với công tác người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 
Thực hiện chủ đề năm 2020, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, phường đã 

phối hợp tổ chức cho kiều bào tham dự họp mặt Kiều bào Xuân Canh Tý năm 2020 
với chủ đề “Xuân quê hương – Tết yêu thương”, thu hút hơn 250 kiều bào và người 
nước ngoài thuộc 14 phường tham dự 11; tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đối ngoại 
Nhân dân - kiều bào 6 tháng đầu năm 2020 gắn với tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công 
tác đối ngoại Nhân dân kiều bào”. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận và Ban Liên lạc với người Việt 
Nam ở nước ngoài Quận 3 đã trao tặng Ký Túc xá Sinh viên Lào 03 bộ máy vi tính trị 
giá 40.000.000 đồng; triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức giải bóng bàn giao lưu hữu 
nghị với sinh viên Lào - Campuchia góp phần tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn 
nhau giữa thanh niên 3 nước. Tổ Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài 14 phường 
duy trì công tác vận động kiều bào, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước. Kiều bào các phường tiếp tục ủng hộ bữa cơm người nghèo, hỗ trợ học 
bổng hàng tháng cho các em học sinh gặp khó khăn và đóng góp ủng hộ các quỹ từ 
thiện – xã hội trên địa bàn; vận động 01 hộ gia đình tiếp tục thực hiện chương trình 
“sinh viên Lào với gia đình Việt” nhận nuôi 02 sinh viên Lào học Đại học Y khoa 
Phạm Ngọc Thạch. (12)  

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI PHÁT SINH 
Người dân tiếp tục kiến nghị, phản ánh về quy định thay đổi thời gian thu gom 

rác từ ban ngày sang ban đêm gây khó khăn cho người dân. Do Quận không có điểm 
tập kết thu gom rác, nên dưới địa bàn thường xuyên có hiện tượng các thùng rác, xe 
rác phải để dọc các tuyến đường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Hiện nay, việc thực 
hiện phân loại rác chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chưa thống nhất cách thức phân 
loại rác đang  bị “dậm chân tại chỗ” mặc dù nguồn kinh phí thực hiện được Nhà nước 
đầu tư không nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến người dân cho rằng công tác lập lại trật 
tự đô thị hiện nay đang có phần lắng xuống và các trường hợp vi phạm đang có chiều 
hướng tái phát, lặp lại; người dân mong muốn việc thực hiện sắp xếp trật tự lòng lề 
đường phải lưu ý giải quyết thấu đáo, đồng bộ, chú trọng quan tâm đến đời sống, 
nguyện vọng và nhu cầu chính đáng, hợp pháp của người dân và để duy trì và giải 
quyết triệt để tình trạng vi phạm, ngoài công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và 

 
11 Với các nội dung như: tổ chức tiếp xúc kiều bào tại địa phương với nhiều hoạt động thông tin, giới 

thiệu về sự phát triển của địa phương, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến kiều 
bào giúp kiều bào hiểu và gắn bó với quê hương, đất nước; lồng ghép tổ chức phiên chợ Xuân với các gian 
hàng viết chữ thư pháp, gian hàng giới thiệu sản phẩm của các công ty, doanh nghiệp nhằm tích cực hưởng 
ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, giới thiệu điểm đến du lịch của 
Việt Nam, tái hiện “Chợ nổi trên sông” (MTTQ, LĐLĐ, Hội LHPN Quận), phố cổ Hội An (phường 14), các 
điểm đến văn hóa trên địa bàn (phường 4), gắn các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thời trang áo dài… 

12 Chị Nguyễn Thị Thu Dung – Trưởng Ban liên lạc kiều bào phường 5 nhận nuôi 02 sinh viên Lào từ 
năm 2019 đến nay. 



 
áp dụng các chế tài xử lý vi phạm, cần phải có các giải pháp căn cơ và lâu dài kết hợp 
với việc theo dõi, giám sát, kiểm tra thường xuyên thì mới đạt hiệu quả.  

Tiến độ thực hiện dự án tuyến Metro số 2 trên địa bàn quận vẫn còn khá chậm 
so với các quận khác trong dự án do phương án đền bù chưa phù hợp trong giai đoạn 
hiện nay; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa có sự thống nhất về chính 
sách hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh để giải quyết khiếu nại cho người dân; vẫn 
còn một số hộ chưa đồng thuận về giá đền bù, hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thành 
phố và các sở, ngành liên quan. 

Liên quan tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa qua, ghi nhận tại các chợ truyền 
thống tình hình kinh doanh có chiều hướng giảm; một số doanh nghiệp, cơ sở kinh 
doanh, buôn bán, dịch vụ chịu ảnh hưởng liên quan đã phải trả mặt bằng hoặc giải thể 
do hoạt động không hiệu quả, không duy trì được khả năng cầm cự... Ngoài ra việc vận 
động Quỹ “Vì người nghèo” năm nay cũng gặp nhiều áp lực và khó khăn do ảnh hưởng 
chung của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm giảm sút kinh tế, thu nhập của người 
dân và đặc biệt trong bối cảnh cả nước hiện nay đang tập trung huy động các nguồn 
lực, kinh phí để quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng 
thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ khắc phục khó khăn. 

Trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố xảy ra rất nhiều vụ việc cướp 
giật mà nghi can bận áo đồng phục xe ôm công nghệ khiến người dân thiếu đề phòng, 
đến khi trở thành nạn nhân thì người dân hoang mang không biết thật giả thế nào; dịch 
vụ cho vay online nói chung và cho vay qua app nói riêng xâm nhập vào thị trường 
Việt Nam đang có xu hướng phát triển mạnh, nhất là trong giai đoạn người dân gặp 
khó khăn về kinh tế do đại dịch covid-19 gây ra. Cùng với đó, sau một thời gian kiểm 
soát việc bán hàng đa cấp hiện nay các tổ chức bán hàng đa cấp tiếp tục lừa đảo sinh 
viên đi theo “team khởi nghiệp 360”, theo dư luận nhóm này xuất hiện đã 02 năm và 
có nhiều biện pháp đối phó với cơ quan chức năng.  

Công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thời gian đã và đang 
bộc lộ nhiều vấn đề cần được quan tâm, chấn chỉnh, nhất là qua vụ việc ngộ độc thực 
phẩm Minh chay và một số vụ liên quan ngộ độc thực phẩm trong trường học (ma túy 
trong trà sữa, kẹo...); cùng với đó là việc kinh doanh online và các dịch vụ ăn uống nhà 
làm...đang xuất hiện ngày càng phổ biến, tràn lan và không có sự kiểm soát chặt chẽ. 

VIII. CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT THÀNH ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ 
CÁC NGÀNH CHỨC NĂNG THÀNH PHỐ GIẢI QUYẾT NHỮNG BỨC XÚC, 
KHÓ KHĂN LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN DÂN 

Thông qua việc nắm tình hình Nhân dân và căn cứ tình hình thực tiễn trên địa 
bàn, Quận ủy có một số đề xuất, kiến nghị như sau: 

- Hiện nay, việc sắp xếp, bố trí người dân thuộc diện ảnh hưởng các dự án vào 
các căn hộ tại các khu tái định cư và các vấn đề liên quan nhà ở xã hội tại thành phố 
Hồ Chí Minh đang xảy ra nhiều bất cập. Trong đó, tình trạng bỏ trống nhiều căn hộ tại 
các khu tái định cư tại thành phố Hồ Chí Minh do không có người ở đã gây ra lãng phí 
không gian sống và lãng phí ngân sách của Nhà nước trong khi nhu cầu về nhà ở xã 
hội của một bộ phận người dân hiện nay khá nhiều. Nguyên nhân là do một bộ phận 
người dân phụ thuộc khá nhiều vào môi trường, thói quen sinh hoạt, phương thức làm 
ăn, buôn bán, kinh doanh cũ trước khi được sắp xếp, bố trí vào các căn hộ tại khu tái 
định cư dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường sống mới. 



 
Mặt khác, chất lượng một số căn hộ, điều kiện sống, tiện ích, tiện nghi kèm theo của 
một số khu vực tái định cư chưa đảm bảo, đáp ứng đầy đủ được nhu cầu thiết yếu cho 
người dân, cá biệt có nơi công trình, hạ tầng đã có dấu hiệu xuống cấp nên xảy ra tình 
trạng bỏ trống nhiều căn hộ tại các khu tái định cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, 
người dân kiến nghị Sở, các cơ quan, ban ngành Thành phố liên quan nên xem xét và 
có giải pháp, phương án cải tạo những hạng mục công trình, hạ tầng đã xuống cấp và 
nâng cấp dịch vụ, tiện ích thiết yếu tại các khu tái định cư, hoặc có thể nghiên cứu 
chuyển đổi thành dự án nhà ở xã hội, bán lại cho những người dân có nhu cầu để phần 
nào giải quyết được thực trạng tình hình trên. 

- Trước thông tin đang bùng phát dịch Covid-19 đợt 3 ở Châu Âu, trong bối cảnh 
tình hình nước ta đang mở lại một số chuyến bay quốc tế và thực hiện các biện pháp nới 
lỏng giãn cách xã hội, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội đã khiến dư luận Nhân dân 
đặc biệt quan tâm và lo lắng nếu không kiểm soát cẩn thận, chặt chẽ, tình hình dịch bệnh 
có thể sẽ bùng phát trở lại và sẽ tiếp tục tác động, ảnh hưởng xấu đến các lĩnh vực đời 
sống kinh tế - văn hóa – chính trị - xã hội, nhất là trong bối cảnh tình hình hiện nay cả 
nước, thành phố và quận đang tập trung thực hiện nhiệm vụ “kép” gắn với việc triển khai 
tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện chính trị, lễ hội lớn. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại, đề 
xuất các cấp nên có sự cẩn trọng và chuẩn bị, cân nhắc kỹ lưỡng, có giải pháp phù hợp 
trong việc tổ chức các sự kiện chính trị, hoạt động lễ hội tập trung đông người. 

- Liên quan cách tính tiền điện bậc thang hiện nay đang có nhiều điểm bất cập, 
và không được nhiều người dân đồng thuận, nhất là đối với một đô thị có chất lượng 
sống, nhu cầu sử dụng điện cao như Thành phố Hồ Chí Minh. Vì hầu hết người sử dụng 
khó nắm và khó nhớ hết các mức tính giá điện, đôi lúc xảy ra một số hộ có giá tiền điện 
tăng vọt mà không rõ lý do. Trước tình hình trên, người dân đồng tình, ủng hộ chủ 
trương phá thế độc quyền của ngành điện, trước hết phải loại bỏ lợi ích nhóm, kiên 
quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp, độc quyền, cạnh tranh thiếu bình đẳng, minh bạch 
của ngành điện. Đồng thời, kiến nghị các cấp chính quyền, ngành điện nên có khảo sát 
ý kiến người dân đề tìm hướng giải quyết thuận tình theo số đông. Và mong muốn 
Thành phố kiến nghị Quốc Hội có thể xem xét ủng hộ những hộ nghèo trong 01 tháng 
được hỗ trợ một số lượng định mức điện nào đó miễn phí, đặc biệt đối với các hộ dân 
không thuộc diện hỗ trợ sẽ áp dụng chung một mức giá điện để dễ theo dõi, tính toán 
trong việc sử dụng điện của hộ gia đình. 

- Việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với 
học sinh lớp 1 đã thu hút sự quan tâm, theo dõi đặc biệt của dư luận. Phần lớn học sinh, 
phụ huynh và giáo viên đều “choáng” với tốc độ môn Tiếng Việt và cho rằng chương 
trình học như vậy là quá nặng và chưa phù hợp với học sinh. Đề xuất Bộ Giáo dục và 
Đào tạo nên nghiên cứu và có giải pháp, hướng xử lý, điều chỉnh phù hợp để đáp ứng 
thực hiện hiệu quả mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới đối với cấp tiểu học. 

- Kiến nghị các ngành, cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan cần có cơ 
chế phối hợp giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng lạm thu trong giáo dục vì trong bối 
cảnh cả nước đang chịu tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các gia đình có con 
nhỏ đang tuổi đi học gặp rất nhiều khó khăn trong mùa khai giảng, do phải đối diện với 
nhiều khoản thu đầu năm học. Mặc dù học sinh cấp 1 và cấp 2 được miễn học phí,  
nhưng tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đã có trường thu mức 500.000 đồng/tháng/học 
sinh lớp 1, chủ yếu tập trung cho việc học kỹ năng sống và ngoại ngữ..., trong khi suất 



 
học bổng địa phương hỗ trợ cho mỗi em học sinh nghèo chỉ có 1.500.000đồng/năm 
học, dẫn đến việc các gia đình thuộc diện chính sách hộ nghèo, cận nghèo có con em 
trong độ tuổi đi học sẽ rất khó có thể trang trải kinh phí học tập và có nguy cơ các em 
học sinh phải bỏ học do kinh tế gia đình khó khăn.  

- Kiến nghị lãnh đạo Thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan, 
đơn vị liên quan phối hợp giải quyết khiếu kiện kéo dài, giải quyết các vấn đề Nhân dân 
bức xúc, nhất là những vụ việc phức tạp, khiếu nại kéo dài liên quan ảnh hưởng đến tình 
hình ANTT trên địa bàn; phối hợp, hỗ trợ  địa phương trong việc giải quyết các đề xuất 
hợp pháp, chính đáng của các cơ sở tôn giáo liên quan đến việc tranh chấp phần ranh đất 
do có sử dụng đan xen với cơ quan, đơn vị;  đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận 
Quyền sử dụng đất và thẩm định, tạo điều kiện cấp phép việc xây dựng, sửa chữa các 
công trình, kiến trúc liên quan đến các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận  để giải quyết sự 
bức xúc, khiếu nại trong tôn giáo ( Hiện nay, mặc dù cơ sở tôn giáo tại địa chỉ 13 Trương 
Quyền đã được hoán ch chuyển với 32 Bis Nguyễn Thị Diệu, sau khi tiếp nhận cơ sở 
tôn giáo xin cấp phép xây dựng nhưng không được giải quyết lý do nằm trong danh 
sách kiến trúc bảo tồn); quan tâm chỉ đạo các Sở, ngành và cơ quan liên quan phối hợp, 
hỗ trợ Quận 3 trong việc bổ sung, hoàn chỉnh việc thực hiện các hồ sơ thủ tục, cơ sở 
pháp lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xây dựng mới trường Mầm Non 12 và dự 
án Tuyến Metro số 2, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận. 

- Kiến nghị các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan nhanh chóng 
đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả việc thực hiện phân loại rác chất 
thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Nhằm nâng cao nhận thức người dân, bên cạnh công tác 
đẩy mạnh tuyên truyền, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử phạt …để việc 
thực hiện phân loại rác đi vào nền nếp, thực chất.  
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