TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG 45 NĂM THÀNH LẬP
QUẬN BÌNH THẠNH (THÁNG 6/1976 - THÁNG 6/2021)
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 6
năm 1976. Bình Thạnh là tên gọi gộp chung hai địa danh Bình Hòa và Thạnh Mỹ
Tây, trung tâm của tỉnh Gia Định trước năm 1975, một vùng đất có truyền thống
đấu tranh cách mạng. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân quận Bình
Thạnh là một bộ phận của Lịch Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và
gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của quận Bình Thạnh xưa và nay.
Ngày 04 tháng 5 năm 1976, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ra Chỉ thị
01-CT/TC-76 về việc sát nhập quận và điều chỉnh, thành phố còn 3 cấp: thành,
quận, cơ sở. Hai quận Bình Hòa và Thạnh Mỹ Tây nhập lại làm một lấy tên là
quận Bình Thạnh cho đến ngày nay. Quận Bình Thạnh lúc đầu chia làm 28
phường, đánh số từ 1 đến 28.
Quyết định số 147/HĐBT ngày 26 tháng 8 năm 1982 của Hội đồng Bộ
Trưởng phân vạch lại địa giới một số phường của quận Bình Thạnh: giải thể
Phường 8 và Phường 20, sát nhập vào Phường 14 và Phường 18, hạ số phường
xuống còn 26 phường.
Ngày 27 tháng 8 năm 1988, Quyết định số 136-HĐBT của Hội đồng Bộ
trưởng lại một lần nữa điều chỉnh địa giới một một số phường của quận Bình
Thạnh. Các Phường 9, 10 và 18 bị giải thể tách địa bàn một số tổ dân phố nhập
vào các phường lân cận; đồng thời sáp nhập các phường: Phường 3 với Phường 4
thành Phường 3, hợp nhất Phường 15 và Phường 23 thành Phường 15, nhập 2
Phường 16 và Phường 17 thành Phường 17. Từ đó đến nay, quận Bình Thạnh bao
gồm 20 phường: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27
và 28.
Trong 45 năm xây dựng và phát triển kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975,
tuy trải qua những bước thăng trầm nhưng Quận Bình Thạnh đã từng bước đi lên
vững chắc bắt nguồn từ những Nghị quyết quan trọng của Quận Đảng bộ qua 12
kỳ Đại hội. Trong mỗi giai đoạn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận Bình
Thạnh đã quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối của Trung ương và Thành phố
vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của Quận; nỗ lực lao động, chiến đấu, xây dựng
và bảo vệ địa phương để đạt được những thành tựu to lớn, tạo ra những biến đổi
sâu sắc về cảnh quan đô thị và đời sống kinh tế-xã hội của Quận Bình Thạnh như
ngày hôm nay.

Giai đoạn 1975-1976
Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong niềm vui được sống trong không
khí hòa bình, đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận Bình
Thạnh hăng hái bắt tay ngay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh; khôi
phục, cải tạo, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội. Tuy nhiên, những
hậu quả của chiến tranh vẫn còn nặng nề trên các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa - tư
tưởng: 84.000 người/123.000 người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp; nạn
mại dâm, ma túy, trộm cắp vẫn tồn tại; tàn dư tư tưởng văn hóa thực dân mới còn
ảnh hưởng nặng trong một bộ phận nhân dân, nhất là trong thanh niên. Cơ sở hạ
tầng, cơ sở kinh tế hết sức nghèo nàn, thương mại chỉ là tiểu thương, quy mô
không lớn, vốn liếng không dồi dào. Các thế lực phản động vẫn không ngừng phá
hoại, một số ngụy quân - ngụy quyền chưa chịu ra cải tạo.
Trong bối cảnh đó dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận,
chính quyền cách mạng ở cơ sở đã sớm được thành lập để quản lý mọi mặt của
đời sống xã hội. Chính quyền đã tập trung cho 3 nhiệm vụ lớn: xây dựng củng cố
chính quyền cách mạng; tập trung cứu đói cho dân và khôi phục phát triển sản
xuất; bảo vệ trật tự trị an, truy quét tàn quân dịch. Đồng thời để tiếp tục sắp xếp
lại khu dân cư, giải quyết tình trạng lao động dư thừa, chính quyền thực hiện
tuyên truyền vận động nhân dân hồi hương, dãn dân và đi xây dựng vùng kinh tế
mới.
Thời kỳ chuyển tiếp trong đó có thời kỳ quân quản tuy ngắn ngủi nhưng
chính quyền cách mạng đã làm được khá nhiều việc lo cho dân, sớm khôi phục và
ổn định tình hình mọi mặt của địa phương sau chiến tranh nhất là giữ vững an
ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Đó là những kết quả nổi bật của những năm
đầu giải phóng, là tiền đề quan trọng để xây dựng phát triển Quận trong những
năm tiếp theo.
Giai đoạn 1976-1986
Tháng 6 năm 1976, Quận Bình Thạnh thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 quận
Bình Hòa và Thạnh Mỹ Tây.
Song song với việc thiết lập chính quyền mới từ Quận đến cơ sở, Đảng bộ
và chính quyền quận Bình Thạnh thông qua Mặt trận và các đoàn thể đã tiếp tục
lãnh đạo nhân dân cùng với chính quyền ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh,
từng bước khôi phục sản xuất, kịp thời phân phát hàng ngàn tấn gạo, không để
xảy ra nạn đói.
Những năm 1978 – 1981 là giai đoạn tình hình đất nước và Thành phố có
nhiều khó khăn phức tạp do phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh ở hai đầu
biên giới phía Bắc và phía Tây Nam Tổ quốc, rồi vụ " nạn kiều " xảy ra vào trong
lúc nền kinh tế đất nước lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó,
Đảng bộ và chính quyền Quận đã cùng Thành phố và cả nước tích cực động viên
thanh niên lên đường chiến đấu bảo vệ biên giới, đồng thời đề ra những biện
pháp, giải pháp khá hữu hiệu để ổn định tình hình, không để ảnh hưởng lớn đến
tình hình sản xuất, đời sống và an ninh trật tự trong Quận.

Theo phương hướng chung của thành phố, Bình Thạnh đã tiến hành kiểm
kê tài sản vắng chủ; tiến hành cải tạo công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, kết
hợp đưa vào sản xuất hai hình thức: quốc doanh và công tư hợp doanh. Riêng với
tiểu thủ công nghiệp, một trong những ngành truyền thống của quận, để khai thác
hết tiềm năng, quận đã sắp xếp, tổ chức lại và đưa vào làm ăn tập thể dưới các
hình thức: tổ sản xuất, tập đoàn sản xuất và hợp tác xã.
Giai đoạn 1986-2000
Giai đoạn 1986-2000 là khoảng thời gian mà Đảng bộ, Nhân dân quận
Bình Thạnh nỗ lực thực hiện công cuộc đổi mới đất nước theo chủ trương chung
của Đảng. Trong bối cảnh chung của thành phố, từ thực tế phát triển kinh tế - xã
hội của quận, trải qua các kỳ đại hội từ Đại hội IV (1986), Đại hội V (1989), Đại
hội VI (1991), Đại hội VII (1996), Đảng bộ quận đã đề ra những phương hướng,
mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương cũng
như thời điểm cụ thể, từng bước đưa quận thoát khỏi cơ chế quản lý quan liêu bao
cấp, những ràng buộc lỗi thời để bước sang xây dựng nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy đây là thời kỳ đầu thực hiện đường lối đổi mới,
nhưng Bình Thạnh đã đạt được những thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Song thành tựu quan trọng nhất là khối đoàn
kết nhất trí trong nội bộ Đảng đã được củng cố vững chắc suốt mấy nhiệm kỳ.
Đây chính là cơ sở vững chắc để Bình Thạnh tiếp tục thực hiện đô thị hóa - bước
đầu tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn và hoàn thành
những nhiệm vụ cách mạng đã đề ra.
Giai đoạn 2001-2020: là thời kỳ có nhiều chuyển biến kinh tế - xã hội
quan trọng của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Quận Bình Thạnh
nói riêng. Trong điều kiện có những thuận lợi, khó khăn, thử thách đan xen nhau
nhưng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị và sự nỗ lực của cả hệ thống
chính trị từ quận đến cơ sở, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bình Thạnh đã
phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ quận lần thứ VIII (2000), IX (2005), X (2010), XI (2015) đã đề ra, xây dựng
quận Bình Thạnh ngày càng phát triển bền vững.
Quận đã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng
thương mại - dịch vụ - sản xuất. Nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển
khai thực hiện tạo cảnh quan đô thị ngày càng khang trang và môi trường thuận
lợi thu hút các doanh nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần tăng nguồn thu ngân
sách hằng năm. Từ năm 2006 đến nay, kinh tế quận có những bước phát triển bền
vững, giữ vững được tốc độ tăng trưởng kinh tế, ổn định sản xuất - kinh doanh;
đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội có tiến bộ, nhất là công tác chăm
lo cho các đối tượng chính sách, dân nghèo; tăng cường công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo; trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực;
giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.
Những thành tựu nổi bật trong 45 năm (1976-2020):
+ Về kinh tế: Đảng bộ và nhân dân Quận không ngừng phấn đấu để từng
bước phục hồi kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh những năm đầu giải phóng,

vượt qua tình trạng suy thoái kinh tế những năm 1980, tiến tới tạo đà để phát triển
liên tục, đồng đều từ năm 2006 đến nay. Bộ mặt kinh tế của Quận có nhiều khởi
sắc. Tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 11,01% /năm 1; cơ cấu kinh tế
tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị các ngành thương mại
dịch vụ2, trong đó tập trung phát triển mạnh lĩnh vực thương mại - dịch vụ, các
ngành tài chính - tín dụng - ngân hàng; các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa
hàng tiện ích mới đi vào hoạt động, các điểm bán hàng bình ổn từng bước đáp
ứng nhu cầu mua sắm của người dân3, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh
tế.
+ Quản lý, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích
cực. Quận đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất 05 năm (2015 - 2020) và kế hoạch
sử dụng đất hằng năm; cơ bản thực hiện xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với các
trường hợp đủ điều kiện; 100% hộ dân sử dụng nước sạch; hoàn thành các công
trình chống ngập, nâng cấp hẻm kết hợp cải tạo hệ thống thoát nước, khắc phục
cơ bản tình trạng ngập do triều cường và do mưa. Tốc độ đô thị hóa ở Bình Thạnh
phát triển khá nhanh, mở ra nhiều khu vực dân cư mới. Hàng trăm công trình
phúc lợi công cộng như trường học, cầu, đường, hệ thống cấp thoát nước, điện…
được xây dựng mới hoặc cải tạo.
+ Về văn hóa - xã hội: Đảng bộ và nhân dân Quận đã nỗ lực xây dựng môi
trường văn hóa, môi trường xã hội lành mạnh, xây dựng con người mới. Tỷ trọng
chi cho giáo dục, văn hóa xã hội bình quân hàng năm trên 50%.
Quy mô mạng lưới và loại hình trường lớp tiếp tục phát triển đáp ứng nhu
cầu học tập của con em trong độ tuổi đến trường; chất lượng giáo dục chuyển
biến tích cực, tăng tỷ lệ học sinh tiểu học và trung học cơ sở học 2 buổi/ngày4.
Bình Thạnh đã hoàn thành xóa mù chữ 1978; đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo
dục Tiểu học 1994; đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở
2001; đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục Trung học phổ thông 2005; đạt
chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2012.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đạt
được nhiều kết quả, chất lượng ngày càng được nâng lên. Các mô hình văn hóa
được duy trì và phát triển5; trong đó mô hình đặc trưng Tổ dân phố - Mặt trận văn
hóa được triển khai từ năm 2003. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện;
các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng phường văn
1

Nông nghiệp giảm 4,7%; Công nghiệp, xây dựng tăng 10,56%; Thương mại, dịch vụ tăng
11,15%.
2
Thương mại, dịch vụ năm 2020 chiếm tỷ lệ 76,83%, tăng 0,62% so với năm 2016 (chiếm tỷ
lệ 76,21%).
3
Quận hiện có 220 Cửa hàng tiện ích; 08 chợ, 03 Trung tâm thương mại, 12 Siêu thị, 396
Điểm bán hàng bình ổn.
4
Có 7 trường đạt Chuẩn Quốc gia; 88,34% học sinh tiểu học và 79,24% học sinh trung học cơ
sở được học 2 buổi/ngày.
5
100% Khu phố đạt Khu phố văn hóa, trên 88% Tổ dân phố - Mặt trận văn hóa và trên 95%
hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 18/20 Phường đạt chuẩn Phường văn minh đô thị, trong đó
Phường 14 đạt chuẩn lần III.

minh đô thị. Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng “Liên hoan tiếng hát 3 thế
hệ” thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân đã trở thành truyền thống, là
nét riêng của quận Bình Thạnh, được trao giải Ba Giải thưởng sáng tạo của Thành
phố năm 2019.
Phong trào thể dục thể thao toàn dân và thể thao trường học có nhiều nét
khởi sắc, một số môn thể thao thế mạnh mới của quận được quan tâm đầu tư đạt
nhiều thành tích cao, số người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao năm sau
cao hơn năm trước6.
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh, 100% phường đạt
chuẩn quốc gia về y tế.
Quận hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020,
đến cuối nhiệm kỳ toàn quận không còn hộ nghèo. Phong trào đền ơn đáp nghĩa,
chăm lo cho các gia đình chính sách có công được đẩy mạnh; nâng cao tỷ lệ lao
động qua đào tạo nghề và kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp7. Từ cuộc vận động “xây
dựng đời sống xã hội trên địa bàn dân cư” với phong trào xây dựng nhà tình
nghĩa, nhà tình thương ở phường 21 quận Bình Thạnh đã trở thành một phong
trào được nhân rộng trong cả nước.
+ Về an ninh - quốc phòng: Quận tiếp tục củng cố vững chắc thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ
quân sự hàng năm; tổ chức tốt công tác diễn tập phòng thủ kết hợp diễn tập
phòng, chống bạo loạn, khủng bố hằng năm; duy trì và phát triển phong trào bảo
vệ an ninh Tổ quốc, chuyển hóa toàn diện các địa bàn, tụ điểm phức tạp về an
ninh trật tự; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn
định cho sự phát triển toàn diện của Quận.
+ Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển các lực lượng chính
trị:
Qua các nhiệm kỳ, nhờ sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực quản
lý Nhà nước của chính quyền các cấp từng bước được củng cố, nâng cao, góp
phần quan trọng trong việc tổ chức điều hành, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, phát
triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa
chính quyền và nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi
mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã
hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Quy chế dân chủ cơ sở
được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt, thực hiện
công khai dân chủ, tổ chức Hội nghị nhân dân hàng năm, lãnh đạo gặp gỡ đối
thoại với dân, qua đó phát huy được tình năng động sáng tạo ở cơ sở và tạo được
lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.
Quận đã tập trung các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
Số người dân tham gia thể dục thể thao thường xuyên đạt 33,5%.
Năm 2020: giới thiệu và giải quyết việc làm bình quân hằng năm 16.134 lao động, trong đó
tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 86,7% trên tổng số lao động làm việc; kéo giảm tỷ lệ thất
nghiệp 3,58%.
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thống chính trị, xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các
doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đảm
bảo theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy; triển khai Đề án vị trí việc làm;
đầu tư đúng mức cho công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển
cán bộ.
Việc triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2015
- 2020; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng “Dashboard Bình
Thạnh”, phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để tiếp
nhận, phản ánh trong giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao hoạt động cơ
quan hành chính, mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, tạo sự tương tác
giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, góp phần từng bước xây dựng
chính quyền điện tử. Đặc biệt, việc xây dựng và triển khai ứng dụng “Bình Thạnh
trực tuyến” trong tiếp nhận, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị đã
được trao giải Ba “Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019”.
Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh từ năm 2006 đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực
trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xuất hiện nhiều
gương điển hình, mô hình mới, cách làm hay được tuyên dương và nhân rộng,
nhất là chủ trương đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Tổ dân phố - mặt trận được triển khai ở 100%
Tổ dân phố - mặt trận từ năm 2014 tạo sự đồng thuận của Nhân dân, bước đầu
mang lại hiệu quả.
Công tác phát triển Đảng được Đảng bộ và cơ sở Đảng trong Quận thường
xuyên thực hiện, trong đó quan tâm kết nạp đảng từ đoàn viên, giáo viên, công
nhân, người lao động. Cuối năm 1976, toàn Đảng bộ quận có 850 đảng viên trong
đó đảng viên tại chỗ là 36 đồng chí, 336 đồng chí từ chiến khu về, 146 đồng chí
từ miền Bắc bổ sung vào và mới kết nạp được 38 đảng viên; phân bố sinh hoạt
trong 58 Đảng bộ và chi bộ trực thuộc. Nhiệm kì 2015-2020 đã phát triển 1.341
đảng viên mới, đạt tỷ lệ 121,9% so với chỉ tiêu (tăng 12,6% so với nhiệm kỳ
trước), cuối năm 2020 toàn Đảng bộ quận có 11.913 đảng viên.
Từ những thành quả đạt được nêu trên, trong giai đoạn 2015-2020, Quận
Bình Thạnh luôn giữ vững danh hiệu là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua 2 khối, huyện
thành phố trong phong trào thi đua yêu nước và đặc biệt được tặng Bằng khen
Thành phố là đơn vị xuất sắc Điển hình tiên tiến 05 năm (giai đoạn 2015-2020);
liên tục nhận Cờ thi đua Thành phố; Cờ thi đua Chính phủ năm 2016, 2017 và
2018.
Với chặng đường 45 xây dựng và phát triển, nhân dân và cán bộ Quận Bình
Thạnh vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1978 về
thành tích xuất sắc trong phong trào xóa nạn mù chữ; Huân chương Lao động
hạng Ba năm 2000 về thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo cho đồng bào
nghèo từ năm 1990 đến năm 1998; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008 về
thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007; Huân chương Lao
động hạng Ba năm 2015 về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giảm
hộ nghèo tăng hộ khá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2017: nhân dân và cán bộ Quận Bình Thạnh vinh dự được trao tặng
Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm
2012 đến năm 2016.
Thành công ấy là kết quả của một quá trình phấn đấu liên tục, vừa tổ chức
và lãnh đạo phong trào cách mạng, vừa tự rèn luyện mình trong thực tiễn đấu
tranh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất nội bộ, không ngừng nâng cao trình độ và
năng lực lãnh đạo của mình. Đảng bộ và nhân dân Quận luôn khẳng định và phát
huy những truyền thống tốt đẹp của mình để phấn đấu vượt qua những khó khăn
thử thách, lập nhiều thành tích đáng tự hào, góp phần xứng đáng vào vào thắng
lợi chung của toàn Đảng, Thành phố và cả nước ta.
Bước vào chặng đường mới (2020-2025) với hành trang của gần nửa thế kỷ
xây dựng và phát triển, đặc biệt là với kết quả của những năm thực hiện đường lối
đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ
trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ và nhân dân Quận
Bình Thạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần
thứ XII để xây dựng Quận Bình Thạnh phát triển bền vững.
BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

