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BÀI PHÁT BIỂU 

của đồng chí Lê Bá Cần tại buổi lễ công bố  

Huân chương độc lập hạng 2 do Chủ tịch nước trao tặng 

 
Kính thưa: 

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ 

tịch UBND thành phố. 

- Các đồng chí lãnh đạo quận 1 qua các thời kỳ. 

- Các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 

Việt Nam. 

- Các đại biểu tham dự buổi lễ. 

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 

02/9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước đã 

trao tặng huân chương độc lập hạng 2 cho nhân dân và cán bộ quận 1 

vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc góp phần xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là 

phần thưởng cao quý mà Đảng và nhà nước tặng thưởng cho nhân dân 

và cán bộ quận 1. Hôm nay, quận 1 long trọng tổ chức lễ công bố 

phần thưởng cao quý này. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo quận 1 qua 

các thời kỳ, xin chân thành cảm ơn nhân dân và các thế hệ cán bộ 

quận 1 đã góp phần làm nên kỳ tích này, xin nhiệt liệt chúc mừng và 

chúc sức khỏe tất cả các đồng chí. 

Kính thưa các đồng chí. 

Chúng ta vừa xem chương trình hoạt cảnh với chủ đề “14 năm – 

một chặng đường”, đã minh họa cho sự phấn đấu liên tục, không mệt 

mỏi của các thế hệ cán bộ và nhân dân quận 1. Với truyền thống 

“Đoàn kết - đổi mới – năng động – sáng tạo”, quận 1 luôn tìm những 

bước đi mới, đột phá để không ngừng phát triển. Từ “1 cửa - 1 dấu”, 

ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng ISO trong cải cách hành 

chính.., đến nay là “Sửa lối làm việc” trong hệ thống chính trị, qua đó, 

có rất nhiều sáng kiến, ý tưởng mới hướng đến mục tiêu xây dựng 

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và vì nhân dân phục vụ được áp 

dụng, đã từng bước xây dựng và củng cố lòng tin của người dân đối 

với Đảng bộ và chính quyền quận 1. 

Xây dựng lòng tin là yếu tố sống còn của chế độ và là tâm huyết 

của lãnh đạo quận 1 qua các thời kỳ, là những người đương nhiệm, 

chúng tôi rất hiểu và luôn cố gắng thực hiện điều đó. Tuy nhiên, cũng 
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có lúc, có những cán bộ do thiếu phấn đấu, rèn luyện bản thân, lòng 

tham không đáy, dẫn đến vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín 

của Đảng bộ và chính quyền quận 1, đó là việc làm đáng tiếc, ngoài sự 

mong đợi của chúng ta. Và lãnh đạo quận 1 quyết không bao che đối 

với những hành vi sai trái đó. 

Thưa các đồng chí. 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ này, quận 1 đã xây dựng 14 chương trình 

hành động trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 

vận động nhân dân nhằm thực hiện 4 mục tiêu mà Đại hội đại biểu 

đảng bộ quận 1 lần thứ X đề ra, là “An toàn, sạch đẹp, văn minh lịch 

sự và phát triển bền vững”. Các chương trình đã được triển khai đồng 

bộ và hầu hết đều phát huy hiệu quả. Đặc biệt một số chương trình đã 

triển khai sâu rộng đến nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ 

như: chương trình xây dựng môi trường làm việc thân thiện; tiếp tục 

học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; đưa kỹ năng sống đến cộng đồng... đã được nhân dân đồng tình 

hưởng ứng. Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2011 đã triển khai 169 lớp với 

trên 30.0000 lượt người tham gia, qua phiếu thăm dò có 100% người 

hài lòng, trong đó có 75% rất hài lòng và mọi người đều muốn tiếp tục 

chương trình này. Sáu tháng đầu năm 2012, quận thí điểm tổ chức cho 

các đối tượng cá biệt như: người hồi gia, thanh thiếu niên chưa ngoan, 

kết quả cho thấy cách làm này rất hiệu quả, đã giúp cho các cháu 

chuyển biến được nhận thức và suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. 

Hiện nay, Quận và phường đang tiếp tục tiếp cận, tác động và hỗ trợ 

để các cháu trở thành người tốt, có ích cho xã hội. 

Thưa các đồng chí. 

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ và định hướng đến năm 2020, quận 1 

sẽ tập trung xây dựng quận văn hóa. Đây là 1 việc làm rất khó, chưa 

có tiền lệ, đòi hỏi phải có sự tâm huyết rất cao, sự đồng tâm hiệp lực 

trong cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân mới có thể 

thực hiện được. Qua triển khai chương trình đưa kỹ năng sống đến 

cộng đồng, với sự hưởng ứng nhiệt tình của những người dân tham dự 

và sự chuyển biến của các đối tượng cá biệt, đã cho tôi và các đồng 

chí lãnh đạo một niềm tin vững chắc vào sự thành công trong việc xây 

dựng nền văn hóa ở quận 1. 
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Khi nền văn hóa được hình thành thì dân chủ sẽ được phát huy 

một cách thực chất, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân 

nhân ngày càng gắn bó như máu thịt, nhân dân luôn tin Đảng và chính 

quyền. Khi đó người dân xem chính quyền là của mình, từ đó có nhiều 

sáng kiến, ý tưởng mới góp ý xây dựng Đảng và chính quyền ngày 

càng trong sạch vững mạnh. 

Nền văn hóa được hình thành thì đời sống vật chất và tinh thần 

của người dân được nâng cao, mối quan hệ giữa người với người được 

cải thiện; giao tiếp, ứng xử văn minh lịch sự hơn, tình làng nghĩa xóm 

được đầm ấm và sẽ dần mất đi cách hành xử thiếu văn hóa trong khu 

phố, tổ dân phố và nơi công cộng.., và sẽ còn nhiều lợi ích khác nữa. 

Việc xây dựng nền văn hóa cũng đòi hỏi tính đồng bộ, vì vậy sắp 

tới quận 1 sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp trong hệ thống chính trị, 

trên địa bàn dân cư, các chợ và doanh nghiệp trên địa bàn. Chủ yếu là 

tuyên truyền - vận động, giáo dục - thuyết phục, hướng dẫn - giúp đỡ, 

tổ chức huấn luyện để mọi người thấy được lợi ích của việc xây dựng 

nền văn hóa, qua đó tạo sự đồng thuận, sự đồng tâm hiệp lực và sự 

cộng hưởng để xây dựng quận 1 thành quận văn hóa. 

Hôm nay trong buổi lễ long trọng công bố phần thưởng cao quý 

này, xin gửi đến cán bộ và nhân dân quận 1 thông điệp về xây dựng 

quận văn hóa, xem đây là sứ mệnh của Đảng bộ quận 1 từ nay đến 

năm 2020 và những năm tiếp theo. Mong được sự ủng hộ của các 

đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, của hệ thống chính trị và nhân dân 

quận 1. 

Với truyền thống “Đoàn kết – đổi mới – năng động – sáng tạo”, 

tôi tin chắc rằng: chúng ta sẽ thành công và sẽ đón nhận Huân chương 

độc lập hạng I vào năm 2020. 

Xin chúc sức khỏe các đồng chí và xin chân thành cảm ơn. 


