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 I. NGUỒN TIN BÁO CHÍ  

 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 10 tháng 12 năm 2020, Ban 
Tuyên giáo Quận ủy đã tổng hợp được 14 phản ánh của người dân thông qua 
báo chí , cụ thể như sau:  

 + Phản ánh về trật tự lòng lề đường: 07 tin (gồm: Phường 1, 8, 12, 13, 14 
(01 tin); phường 11 (02 tin)). 

 + Phản ánh về môi trường: 01 tin (phường 10). 

 + Phản ánh về đô thị: 02 tin (gồm: Phường 6, trường THPT Nguyễn Thị 
Minh Khai). 

 + Phản ánh về văn hóa - xã hội: 01 tin (Phường 9). 

 + Cơ quan chưa trả lời bạn đọc: 02 tin (gồm: Công an Quận 3, Viện 
Kiểm sát nhân dân Quận 3). 

 Có 4/12 đơn vị gửi phản hồi cho báo và Ban Tuyên giáo Quận ủy (gồm: 
Phường 1, Phường 12, Phường 14, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 3). 

 II. DƯ LUẬN XÃ HỘI 

Năm 2020 là năm cuối cùng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị, 
nhân dân Quận 3 chung tay thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến 
tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội 
Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII; cùng với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố diễn ra như kỷ 
niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách 
mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, với nhiều đợt sinh hoạt chính trị cao điểm, đã thúc đẩy cả hệ thống 
chính trị quận thi đua lập thành tích, góp phần đẩy nhanh việc thực hiện các 
nhiệm vụ đạt chỉ tiêu đề ra; đồng thời, xây dựng những phương hướng, nhiệm 
vụ mới đáp ứng yêu cầu mới. 
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Tuy nhiên, trước tình hình thế giới và khu vực còn nhiều tiềm ẩn phức 
tạp, đặc biệt năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta, gây ra 
nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội và sự phát triển của đất nước, cho đến nay, 
tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đã dẫn đến tâm 
lý lo lắng của đại đa số người dân, nhất là việc mở cửa đón khách du lịch, thúc 
đẩy phát triển kinh tế, việc làm. Ở biển Đông, Trung Quốc tiếp tục có những 
hành vi xâm phạm trái phép chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam; cùng với các hiện 
tượng tiêu cực xã hội mà báo chí hàng ngày đăng tải, những bất cập trong công 
tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, giáo dục, y tế, an toàn vệ sinh 
thực phẩm, an toàn giao thông; các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng những sơ 
hở, khuyết điểm, yếu kém trong năng lực quản lý, những bất mãn của một số 
cán bộ, đảng viên, thanh niên, từ đó, xuyên tạc, kích động biểu tình gây rối, làm 
cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp. 
Những sự việc trên phần nào trở thành những nhân tố tác động đến tâm tư, tình 
cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương.  

1. Dư luận quan tâm và bức xúc trước việc Trung Quốc tiếp tục thực hiện 
một loạt hoạt động gây hấn và đơn phương tuyên bố thành lập các đơn vị hành 
chính, đặt tên cho các thực thể và cấm đánh bắt cá ở Biển Đông trong bối cảnh 
các nước tập trung đối phó với Covid-19. Trước những hành động vi phạm chủ 
quyền  trên, Nhân dân mong muốn Đảng và Chính phủ cần quyết liệt phản đối 
Trung Quốc tập trận tại Hoàng Sa, yêu cầu không tái diễn hành động vi phạm 
chủ quyền này, khẳng định chủ quyền với Trường Sa và Hoàng Sa, phù hợp với 
luật pháp quốc tế. Khẳng định với quốc tế mọi hoạt động của các bên tại Trường 
Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị. 

2. Dư luận đánh giá cao việc Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và 
Liên minh châu Âu (EU) (gọi tắt là Hiệp định EVFTA) chính thức có hiệu lực từ 
ngày 1/8/2020, mở ra những cơ hội và triển vọng lớn đưa quan hệ Việt Nam-EU 
lên tầm cao mới, là sự kiện có ý nghĩa đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam-
EU thiết lập quan hệ ngoại giao (1990-2020). Dư luận cho rằng, để hội nhập 
hiệu quả, nền kinh tế Việt Nam cần chủ động hơn trong việc kết nối với các thị 
trường khác trên thế giới, đặc biệt, các cơ quan chức năng, nhất là Hội Nông dân 
Việt Nam cần có sự tham gia cùng người nông dân trong việc quy hoạch, định 
hướng các sản phẩm nông nghiệp ưu thế của địa phương, tránh việc nuôi, trồng 
tràn lan chạy theo lợi nhuận, cần xây dựng quy cách làm việc chuyên nghiệp 
hơn để tăng sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới.  

3. Trong năm 2020, nhiều sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất 
nước được tổ chức từ thành phố đến quận với nhiều hoạt động hay, ý nghĩa đã tạo 
tâm lý phấn khởi, đồng tình trong Nhân dân, như: các hoạt động mừng xuân 
Canh Tý, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 45 
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năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc 
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dư luận cho rằng điều này 
thể hiện sự đồng lòng và tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng Cộng sản Việt Nam từ qua 2 cuộc kháng chiến cứu nước cho đến cuộc đấu 
tranh phòng chống dịch Covid-19 hiện nay. 

4. 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 1-1-2020 
ra đời trong bối cảnh chủ đề năm An toàn giao thông 2020 “Đã uống rượu bia – 
không lái xe” thu hút sự quan tâm, đồng tình của dư luận, nhất là đã góp phần 
giảm tình trạng tai nạn giao thông do bia rượu gây ra trong dịp Tết Nguyên đán 
vừa qua. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và để kích cầu việc sản 
xuất, kinh doanh của các người dân, việc xử phạt các tình trạng uống rượu bia 
và điều khiển phương tiện giao thông có phần hạ nhiệt hơn; đồng thời, tâm lý lo 
sợ bị xử phạt theo Nghị định 100 cũng phần nào giảm hẳn. Dư luận đề nghị thời 
gian tới, các cơ quan chức năng cần tiếp tục xử phạt mạnh tay hơn các trường 
hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, để Nghị định thực sự đi vào cuộc 
sống và phục vụ tốt cho người dân. 

5. Liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19, dư luận hết sức đồng 
thuận và chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực 
hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên dư luận 
cũng mong muốn mỗi người dân Việt Nam cần tiếp tục ý thức thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch, không được chủ quan, lơ là để dẫn đến tình trạng 
dịch bệnh Covid-19 bùng phát lại ở Đà Nẵng vào giữa tháng 7/2020 vừa qua, 
khiến nhiều bệnh nhân mắc bệnh nền nặng và nhiễm Covid-19 tử vong hay như 
sự việc “bệnh nhân 1342” trong khi cách ly tại nhà đã rủ bạn tới chơi và đi học 
làm lây nhiễm 03 người khác khiến dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng tại 
Thành phố Hồ Chí Minh.  

Dư luận biểu dương khi có rất nhiều nhóm thiện nguyện cùng chung tay 
với Nhà nước trong việc giúp đỡ người khó khăn cho người nghèo như mô hình 
ATM gạo xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, dư luận cũng bức 
xúc trước tình trạng có một số đối tượng kích động, tung các tin đồn về sự thiếu 
hụt hàng hóa trong mùa dịch, gây hoang mang dư luận, dẫn đến việc tích trữ 
hàng hóa, đầu cơ khẩu trang y tế. 

Dư luận cũng đồng tình việc chính quyền nhanh chóng rà soát các nhóm 
đối tượng khó khăn được nhận hỗ trợ do dịch bệnh Covid-19 từ gói hỗ trợ an 
sinh 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 
15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, khó 
khăn trong quá trình xét duyệt khi địa phương không có cơ sở để kiểm tra, xác 
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minh, mà chủ yếu dựa vào thông tin do người lao động cung cấp, ngay cả Tổ 
Dân phố và cảnh sát khu vực cũng không nắm chắc do người lao động nhảy việc 
liên tục. Điều này dễ dẫn đến tình trạng trục lợi chính sách. Mặt khác, dư luận 
cũng bức xúc khi nhiều địa phương trong cả nước chậm chi trả gói hỗ trợ an 
sinh 62.000 tỷ đồng của Thủ tướng Chính phủ cho người dân. 

6. Dư luận trong nhân dân rất bất bình khi nhận được hóa đơn tiền điện từ 
đầu tháng 4/2020 bởi tiền điện tăng từ 40% trở lên; trong khi đó, Chính phủ đã 
thống nhất giảm giá điện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phòng chống dịch 
COVID-19 từ tháng 4 đến tháng 6/2020. Sau khi Bộ Công Thương nghiên cứu, 
xây dựng, lấy ý kiến các phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện bậc 
thang, nhiều ý kiến cho rằng mức một giá điện theo các phương án đưa ra là rất 
cao, không hợp lý đối với đại đa số khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, dù đa số 
người dân muốn trả tiền điện một giá, tuy nhiên nhiều hộ gia đình sẽ không thể 
lựa chọn hình thức này mà vẫn phải lựa chọn bậc thang luỹ tiến 5 bậc. Do vậy 
Bộ Công thương nên có sự cân nhắc, thận trọng, làm sao vừa có lợi cho người 
bán điện mà cũng phải có lợi cho người mua điện, phải phù hợp với tình hình 
thực tiễn, cuộc sống, thu nhập của phần đông đại đa số người dân Việt Nam, 
nhất là tình trạng sau dịch bệnh Covid-19, nhiều người lao động nghèo không 
còn việc làm, nhiều hàng, quán, cửa hàng phải đóng cửa vì buôn bán ế ẩm.  

7. Trong lĩnh vực giáo dục, từ vụ cây xanh trong sân trường THCS Bạch 
Đằng, Quận 3 bật gốc ngã đổ làm cho một học sinh tử vong và 17 em bị thương, 
gần đây một số trường đã lo sợ nên cho đốn bỏ nhiều cây lớn làm cho sân 
trường trở nên nóng bức vì thiếu bóng mát của cây xanh. Nhiều ý kiến cho rằng 
việc đốn tỉa các cành cây, loại bỏ đi những cây xanh lâu năm đã mục rỗng có 
nguy cơ đổ gãy trong khuôn viên trường học là việc làm thường xuyên và quan 
trọng, đặc biệt là trước mùa mưa bão nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học 
sinh và giáo viên. Tuy nhiên, không vì sự việc đau lòng trên mà các nhà trường 
quá cực đoan chặt phá đi những cây cổ thụ đang đảm bảo an toàn, tạo sân chơi 
cho học sinh ở sân trường.  

Dư luận bảy tỏ sự vui mừng khi kỳ thi Trung học phổ thông 2020 đã diễn 
ra thành công và an toàn trong bối cảnh cả nước phòng chống dịch bệnh. Kỷ 
cương trường thi được tăng cường, kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm tại tất 
cả các điểm thi trong cả nước. Không còn hiện tượng phao thi ở các điểm thi, 
chưa phát hiện thiết bị gian lận. Một số hiện tượng vi phạm quy chế thi được 
phát hiện và xử lý kịp thời, đảm bảo tính nghiêm minh của kỳ thi. Một số thí 
sinh bị tai nạn bất ngờ, thương tật đã được hỗ trợ kịp thời. Nhiều hình ảnh đẹp từ 
các đội hình tình nguyện, từ công an hỗ trợ cho thí sinh được lan tỏa trong cộng 
đồng để lại dấu ấn tốt trong người dân. 
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Dư luận cũng đánh giá cao công tác tổ chức lễ khai giảng năm học mới 
2020 - 2011 ngắn gọn, ý nghĩa. Dư luận mong rằng những chỉ đạo trên sẽ được 
tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo để giảm bớt căng thẳng cho giáo 
viên và học sinh. 

Sau 4 tuần đầu tiên của năm học 2020-2021 triển khai chương trình, sách 
giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, đã không ít những ý kiến, dư 
luận phản ánh về môn Tiếng Việt khá “nặng” khiến nhiều phụ huynh, học sinh 
“căng thẳng”. Với học sinh lớp 1 mới chuyển từ môi trường mẫu giáo là rèn nề 
nếp sinh hoạt, học hát, đọc thơ sang học chữ, học viết với tốc độ “tên lửa” như 
trên thì học sinh và cả phụ huynh, thậm chí giáo viên cùng “sốc. Có thể thấy, 
nếu như những năm học trước, học sinh lớp 1 vừa học, vừa chơi, nhất là những 
tuần đầu là thời gian rèn thói quen ngồi học đúng tư thế, cầm bút đúng cách và 
làm quen với các chữ cái… thì chương trình giáo dục phổ thông mới đã “kéo” 
học sinh vào “guồng” rất nhanh. Đối với các học sinh được bố mẹ cho học lớp 
“Tiền tiểu học”, đã nhận biết được các chữ cái, đánh vần cơ bản và biết viết các 
nét thì việc theo học chương trình Tiếng Việt mới không quá vất vả. Tuy nhiên, 
đối với những bạn lần đầu tiên được tiếp xúc, được học chữ thì quả là vô cùng 
vất vả, “đánh vật với con chữ”. 

8. Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã 
thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên khi tập trung bàn về công tác nhân sự 
Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng sắp tới. Tuy nhiên, thời gian 
gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến sai phạm của các cán bộ lãnh đạo, quản lý 
cũng như những bất cập trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội Đảng bộ 
TPHCM và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 
2025 khiến dư luận hết sức lo ngại (như các sai phạm của ông Nguyễn Đức 
Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. 
Hà Nội; ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Diệp Dũng, 
Bí thư Đảng ủy Sài gòn Coopmart….). Dư luận cho rằng điều này cho thấy công 
tác sử dụng cán bộ, bố trí cán bộ và uy tín của cán bộ đang bộc lộ nhiều vấn đề, 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của nhân dân. Dư luận mong muốn công 
tác giáo dục, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên cần phải được phân tích và 
kiểm điểm sâu sắc, nhất là trước thềm Đại hội XI Đảng bộ thành phố Hồ Chí 
Minh và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

9. Dư luận quan tâm đến kỳ họp thứ 20 HĐND TP HCM  khóa IX  ngày 
10/7/2020 thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của Thành phố, trong đó có nội 
dung thực hiện Nghị định 34, Thành phố có hơn 6.000 cán bộ không chuyên 
trách để giải quyết công việc ở các phường xã, thị trấn sẽ phải cắt giảm gần 
2.300 người. Dư luận lo lắng người dân là đối tượng phục vụ của hệ thống chính 
quyền nên dân đông thì nhu cầu và khối lượng công việc cũng nhiều hơn, như 
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vậy công việc ở phường, xã sẽ bị quá tải khi phải cắt giảm cán bộ không chuyên 
trách. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi, ổn định tinh thần và tạo điều kiện cho 
người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn an tâm tìm công việc 
mới khi bị tinh giản, cần vận dụng và xây dựng các chính sách chế độ, hỗ trợ để 
không làm ảnh hưởng đến tâm lý của người hoạt động không chuyên trách và 
tránh gây mất ổn định trong hệ thống chính trị. 

10. Dư luận cả nước hướng về miền Trung khi miền Trung phải gánh quá 
nhiều mất mát trong mùa mưa bão, khi bão chồng bão, lũ chồng lũ; tình trạng sạt 
lở, vùi lấp, cuốn trôi người và tài sản gây thương vong tại một số xã của Quảng 
Nam, Khánh Hòa. Người dân đề nghị chính quyền có phương án di tản kịp thời, 
nhanh chóng và ý thức của người dân vùng lũ cũng rất quan trọng, người dân cần 
có ý thức cao trong việc bảo vệ bản thân và phối hợp với chính quyền trong công 
tác đảm bảo an toàn. Đồng thời cần đặt việc bão lũ, sạt lở là việc xảy ra thường 
xuyên hàng năm, đề nghị chính quyền các cấp có phương án đối phó từ sớm.  

Một số ý kiến cho rằng việc xây quá nhiều thủy điện vừa và nhỏ tại các 
tỉnh miền Trung là nguyên nhân dẫn đến các vụ sát lỡ núi vì để xây được thủy 
điện, các công ty đã phá bỏ hệ sinh thái rừng tự nhiên. Và đề nghị Chính phủ 
không nên cấp phép xây dựng những công trình thủy điện vừa và nhỏ, nên 
chăng kêu gọi đầu tư bằng những hệ thống thủy điện gió, năng lượng mặt trời. 

Khi cả nước đang hướng về miền Trung với tinh thần "lá lành đùm lá 
rách", tuy nhiên, dư luận cho rằng việc "làm từ thiện như thế nào cho đúng?" là 
chuyện khiến tất cả chúng ta phải suy ngẫm. Có nhiều ý kiến cho rằng các đoàn 
thiện nguyện ở xa, khi đến địa phương, nên thông báo với với chính quyền cơ sở 
để được phối hợp, hướng dẫn đến các điểm cần cứu trợ (đặc biệt là đối với 
những vùng bị ngập sâu và kéo dài, những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) 
một cách nhanh nhất, trao quà tận tay cho người dân được chu đáo. Phối hợp với 
địa phương xây dựng được kế hoạch, phương án để hỗ trợ người dân sẽ tránh 
tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cũng trọn vẹn đôi đường... Đối với các cấp 
chính quyền địa phương cũng nên có những giải pháp, đề xuất căn cơ lâu dài, 
những công trình thiết thực, cụ thể để người dân có thể tự mình sống chung với 
lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 

Bên cạnh đó trên mạng xã hội những kẻ tung tin thất thiệt lại đưa lên 
những hình ảnh và tin tức giả mạo, gây hoang mang dư luận làm cho công tác 
tuyên truyền của ngành chức năng trong việc cứu hộ, cứu trợ người dân vùng 
bão lụt gặp nhiều khó khăn.  

11. Dư luận quan tâm đến kỳ họp thứ 20 HĐND TP HCM khóa IX, thảo 
luận nhiều vấn đề quan trọng của Thành phố, trong đó có nội dung thực hiện 
Nghị định 34, Thành phố có hơn 6.000 cán bộ không chuyên trách để giải quyết 
công việc ở các phường xã, thị trấn sẽ phải cắt giảm gần 2.300 người. Dư luận lo 
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lắng người dân là đối tượng phục vụ của hệ thống chính quyền nên dân đông thì 
nhu cầu và khối lượng công việc cũng nhiều hơn, như vậy công việc ở phường, 
xã sẽ bị quá tải khi phải cắt giảm cán bộ không chuyên trách. Ngoài ra, để đảm 
bảo quyền lợi, ổn định tinh thần và tạo điều kiện cho người hoạt động không 
chuyên trách phường, xã, thị trấn an tâm tìm công việc mới khi bị tinh giản, cần 
vận dụng và xây dựng các chính sách chế độ, hỗ trợ để không làm ảnh hưởng 
đến tâm lý của người hoạt động không chuyên trách và tránh gây mất ổn định 
trong hệ thống chính trị. 

12. Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao công tác tổ chức 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 
2025 với kết quả thành công tốt đẹp. Dư luận mong muốn với nhân sự Ban Chấp 
hành Đảng bộ Thành phố khóa XI với nhiều đồng chí có nhiều kinh nghiệm thực 
tiễn, được bồi dưỡng, đào tạo bài bản, hội đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đạo 
đức, phải thể hiện được trách nhiệm với Đảng bộ, với Nhân dân thành phố, sẽ 
nhanh chóng lãnh đạo đưa Nghị quyết, Chương trình, Đề án mà Nhân dân thành 
phố kỳ vọng đi vào thực tiễn cuộc sống, giải quyết những vấn đề bức xúc của 
người dân hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân thành 
phố. Đặc biệt với đồng chí tân Bí thư Nguyễn Văn Nên đã trải qua nhiều vị trí 
công tác, sẽ góp phần cùng Ban Chấp hành khóa mới thực hiện nhiều mục tiêu 
đã được xác định tại Đại hội của thành phố.  

Qua theo dõi trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội, một số cán bộ 
hưu trí tỏ ra không đồng ý, có bức xúc khi có một số vị lãnh đạo có liên quan 
đến các vụ việc đang được điều tra, bị cách chức.. vẫn được mời đến tham dự và 
được giới thiệu một cách trang trọng tại Đại hội. 

13. Dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình và đánh giá cao các 
nội dung trong dự thảo các Văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng, các nội dung dự thảo đã phản ánh đầy đủ, đúng và sát với thực tiễn 
đất nước. Đối với giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, 
nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, dư luận rất đồng tình với 
phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 
hưởng". Tuy nhiên, cần làm rõ khái niệm “Dân thụ hưởng” bằng những chính 
sách, cơ chế, công trình, dự án cũng như số liệu cụ thể như thế nào để đảm bảo 
thực hiện tốt phương châm trên. 

14. Dư luận cán bộ đảng viên và nhân dân đánh giá cao nội dung chất vấn 
thẳng thắn của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 đối với các sự kiện 
chính trị xã hội thời gian vừa qua. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng một số đại biểu 
Quốc hội đóng góp ý kiến tranh luận là tốt nhưng nội dung góp ý hầu như thiếu 
giải pháp, ý kiến mang tính chủ quan, có tính mỉa mai hoặc đem đặc trưng vùng 
miền để đánh đố. Dư luận mong muốn những chất vấn của đại biểu Quốc hội sẽ 
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chỉ ra được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đã để xảy ra những bất cập trên, 
nhanh chóng có những giải pháp sửa đổi để luật pháp ngày càng hoàn thiện và đi 
vào cuộc sống. 

15. Thông tin tại kỳ họp sáng ngày 16/11, Quốc hội đã biểu quyết thông 
qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh với 
87,14% đại biểu Quốc hội tán thành đã thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng 
viên, nhân dân địa phương. Trong đó, một trong những vấn đề được dư luận 
quan tâm là sẽ tăng số lượng đại biểu HĐND TPHCM hoạt động chuyên trách 
để thực hiện việc giám sát và chuyển tải ý kiến của cử tri lên HĐND TPHCM, vì 
Nghị quyết quy định không tổ chức HĐND Quận, Huyện, Phường trên địa bàn 
Thành phố. Dư luận mong muốn sau khi Đề án được thông qua, sẽ nhanh chóng 
được triển khai nhằm giúp Thành phố tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung 
gian, khắc phục sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, nâng cao 
hiệu quả hoạt động của một đô thị đặc biệt như TPHCM. Để góp phần cho sự 
triển khai thành công và hiệu quả của Đề án, nhiều ý kiến cho rằng cần chú 
trọng chọn lọc kỹ nhân sự cán bộ quản lý có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng 
được yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, trong đó đặc biệt đòi hỏi rất lớn 
vai trò của cán bộ, công chức Phường và Quận, do là cấp chính quyền sát dân 
nhất, phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết nhanh chóng và 
kịp thời những vấn đề bức xúc của người dân. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Quận ủy, 
- Thường trực HĐND, UBND Quận, 
- Các đ/c Quận ủy viên,  
- Các Ban xây dựng Đảng, UBKT Quận ủy, 
- MTTQ, các đoàn thể CT-XH Quận, 
- Cơ sở Đảng,             , 
- Lưu BTGQU, VPQU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 
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