Mc dù là khu vc dân c có i sng còn nhiu khó khn, song bng s oàn kt và n lc, Cp y Chi b
ã lãnh o Mt trn, Ban iu hành các t dân ph cùng vi bà con nhân dân ã tng bc khc phc,
hoàn thành xut sc các nhim v hàng nm và Chi b 10 Kim liên luôn c bit n là im sáng v Hc
tp và làm theo t tng, o c, phong cách ca Bác.
Chi b 10 Kim Liên c hp nht t chi b 8 và chi và chi b 17 gm các t dân ph 21, 22 vi trên
200 h dân. Ngi dân trong khu dân c a phn có i sng khó khn, ch yu là lao ng ph thông và
làm ngh t do, buôn bán. Xác nh thc t này, Chi b 10 luôn bám sát i sng bà con, lãnh o o
vic trin khai thc hin có hiu qu công tác an sinh xã hi. Bà Th Hng Lan - Bí th Chi b 10
cho bit: có ngun kinh phí giúp các h nghèo trong khu dân c, Chi b ã tin hành vn ng s
óng góp t ng viên trong chi b, ng viên ni c trú và mnh thng quân. Qua vn ng ã thc hin h
tr cho 4 h nghèo trong khu dân c vi kinh phí 7.000.000, tip sc cho các h nghèo vn lên n
nh cuc sng. Ngoài ra còn giúp dùng hc tp, sách giáo khoa, áo qun, sách v cho tr giá 1
triu ng cho các em hc sinh có hoàn cnh khó khn…".

i tá Trng Chí Lng- Ch huy trng BCH Quân s thành ph v d và trao quà cho h nghèo ti
Khu dân c s 10 (vào dp Ngày i oàn kt dân tc 2018)
Cùng vi vic chm lo i sng cho h dân có i sng thp, Chi b 10 Kim Liên luôn phát huy tt vai
trò trong lãnh o thc hin các nhim v, mô hình khu dân c. S phi hp u tay ca Mt trn và Ban
iu hành các t dân ph cùng vi các hi oàn th ã to s oàn kt, ng thun trong nhân dân, t ó các
nhim v c giao v khu dân c u hoàn thành tt. Các ch tiêu pháp lnh hàng nm luôn thc hin t
và vt, là mt trong các khu dân c vn ng các loi qu, phí v ích sm so vi k hoch ra. Mô hình
vì cng ng vn hóa vn minh ô th do Mt trn phng phát ng c Ban công tác Mt trn khu dân c

10 thc hin có hiu qu. Di s lãnh o ca Chi b, Ban công tác Mt trn khu dân c ã vn ng bà con
thu gom v lon, chai nha và gây c ngun qu trên 4000.000 ng h tr các vt dng thit yu cho h
dân có hoàn cnh khó khn. "Hc và làm theo Bác không nht thit phi là nhng vic to ln, mà
chúng ta t lng sc mình và làm c vic gì có li cho bà con thì làm ht sc. Dù giá tr vt cht
không nhiu nhng ngha tình và s ng viên tinh thn vi bà con là vô giá" - Bí th Chi b 10 chia
s.

Ngày hi vn hóa th thao ti Khu dân c s 10, phng Hòa Hip Bc
Hc và làm theo Bác, 100% ng viên trong chi b u gng mu t o c, li sng cho n nhng vic làm
c th. Ch b hin có 22 ng viên, tuyt i không có ng viên nào vi phm pháp lut, vi phm nhng iu
ng viên không c làm. 100% ng viên chp hành tt ch trng chính sách ca ng, pháp lut ca
nhà nc, sn sàng h tr bà con nhân dân trong kh nng ca mình. 100% h gia ình thc hin treo
nh Bác ti ni trang trng trong nhà; 100% t dân ph u c công nhn T dân ph vn hóa. Hin
nay, Chi b ang ch o Mt trn trin khai thc hin án Khu dân c 5 không và c ngi dân hng ng
tích cc. Vi 5 ni dung: Không buôn bán và tiêu th thc phm bn; Không vi phm trt t và an
toàn giao thông; Không có bo lc gia ình; Không rác và nc thi ni công cng; Không c bc,
cá di mi hình thc. Mô hình góp phn nâng cao ý thc và hành ng bo v môi trng trong
nhân dân, chung tay thc hin có hiu qu phong trào Toàn dân oàn kt xây dng np sng vn
hóa ô th" - Ông Phm Bá An - Trng Ban Công tác mt trn Khu dân c 10 khng nh.
Kinh nghim c c rút ra ca cp y chi b 10 Kim Liên chính là s oàn kt, ng thun và vì dân. Có
c s oàn kt thì khó khn tng bc c tháo g, phong trào tng bc c xây dng. Và theo ó s hoàn

thành tt các nhim v c giao. Ghi nhn nhng vic làm có ý ngha trong thi gian qua, Chi b 10
phng Hòa Hip Bc vinh d c Qun Liên Chiu khen tng v thành tích tiêu biu trong "Hc tp và
làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh, giai on 2016 - 2018.

ông Phng.

