Có tai mt ca nhân dân, mt mình t trng (hay cán b) không làm ni, cng không sc gánh vác. T
tai mt ca nhân dân, mình có c s và nm bt s vic, dn thân thc hin và yên tâm vì có nhân dân h
tr. Nh th, không có vic gì khó khn c", bà Phm Th Mùi, t trng t 48, phng Hi Châu 1 (qun Hi
Châu) bt u câu chuyn vi tôi v công tác iu hành t dân ph (TDP) nh th.

Qun lý cht ch bin ng nhân h khu, thc hin tt v sinh môi trng và np sng vn minh ô th, không có t nn xã
hi, không h nghèo là nhng thành tích c duy trì t nhiu nm nay "t bà Mùi", cái tên quen thuc phng Hi
Châu 1. Khu vc t 48, phng Hi Châu 1 có trng i hc óng chân, hng ngày có khong 10.000 lt sinh viên
vào ra kit 7 Quang Trung. Có my h dân buôn bán trc cng trng nhng không h xy ra tình trng chèo
kéo khách hàng.

"Thc ra trc ây có tình trng này, thm chí ch quán còn mng chi t trng và cnh sát khu vc khi n nhc nh.
Nhng mình xn vào, hi han c th, va nh nhàng, va cng rn, th hin quan im, trách nhim ca ngi iu hành
TDP h bit và lng nghe. Ri h cng nghe, hiu và không chèo kéo khách, không x rác, nc thi ra ng kit",
bà Phm Th Mùi cho bit.

Ch nào tn ng rác thi hay giá h, bt n trt t, mt m quan ô th, bin i nhân h khu, bà Mùi u c ngi dân "mt
báo" và ngay lp tc bà có mt nhc nh, x lý. Có trng hp rác x ra ng kit nhng "cha chung không ai
khóc", bà t cm chi quét. "Trong t có ngi c thy rác bn thì không chu c, hay có vn gì thì ngay lp tc in
cho t trng x lý. Mt chic lá bàng rng, hay vé xe p gi xe sinh viên trong Trng i hc Duy Tân ri ra ng kit
thì c nhc nh ngay không tái din", bà Mùi k.

Có mt "k nim" mà n gi bà nh rõ, ó là mt thanh niên l mt xut hin trong khu vc kit 7 Quang Trung bán
mt chic xe p. Sau khi c ngi dân "mt báo", bà ã rt mm do và truy ra ngun gc thanh niên l cng nh xut
x chic xe p vn là trm ni khác. "Bt k bin ng nào trong t, tôi u c ngi dân báo li. ó là do mình to c nim
tin cho nhân dân, cng nh bn thân ngi dân rt có trách nhim vì cuc sng cng ng. Ý thc ca ngi dân mi là
tiên quyt, mt mình t trng có ba u sáu tay cng chu".

Công vic t trng TDP vn không tên, nhng t nhng vic nh nht nh nht cng rác b vào thùng ng rác to
nên np sng chung cho toàn khu dân c, n nhng vic ln hn cng tr nên d dàng tuyên truyn, vn ng nhân
dân làm theo. Vì th, hin Qu Vì ngi nghèo "t bà Mùi" ã vt gn 500%, các qu khác u vt trên 200%.
"Không có tai mt nhân dân, không có s chung tay ca nhân dân, mt mình mình không làm c vic gì",
bà Mùi kt lun.
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