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Văn minh, hiện đại đang những tiêu chí hướng tới của các quốc gia nói chung và các thành
phố nói riêng. Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển cũng đang lấy tiêu chí là
một trong số mục tiêu phát triển. Có thể khẳng định, để thực hiện được những tiêu chí đó là cả
một kế hoạch lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực của cả toàn thành phố, có sự đồng bộ giữa các ban
ngành, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội…Cụ thể hơn, muốn Thành phố văn minh, hiện
đại thì trong bản thân mỗi người, mỗi đơn vị cần phải tự ý thức, tự nỗ lực để vươn lên hành
động, có như vậy mới tạo nên được sự đồng thuần trong xã hội. Đối với lĩnh vực kinh tế thì
đội ngũ doanh nghiệp sẽ đóng một vai trò quan trọng, đồng thời phong trào xây dựng đời sống
văn hóa cơ sở sẽ góp phần không nhỏ đối với việc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn
minh, hiện đại.
Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm
hiện thực hoá lời di huấn của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng cần có kế hoạch thật tốt để phát
triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”(1)… Cho nên
từ Đại hội V, Đảng đã nhấn mạnh “một nhiệm vụ của cách mạng tư tưởng và văn hoá là đưa
văn hoá thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của nhân dân. Đặc biệt chú trọng xây dựng đời
sống văn hoá ở cơ sở, bảo đảm mỗi nhà máy, công trường, nông trường, lâm trường, mỗi đơn
vị lực lượng vũ trang, công an nhân dân, mỗi cơ quan, trường học… đều có đời sống văn
hoá”(2). Khi tinh thần Nghị quyết TW 5 khoá 8 phát triển thành phong trào “toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” thì đến nay, phong trào này đã trở thành ý thức tự giác
trong từng cộng đồng và thu được nhiều kết quả nhất định. Trong đó, cộng đồng doanh
nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh có thể được coi là một điểm sáng. Trong giai đoạn hiện nay,
phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở không chỉ nhằm đáp ứng được nhu cầu tinh thần
mà còn đảm bảo vai trò là chủ thể của hoạt động văn hóa nữa. Sâu xa hơn nữa, đời sống văn
hóa cơ sở còn chính là động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần phát triển đất
nước. Do đó, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong các doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng
thành phố Hồ Chí Minh văn minh và hiện đại. Nhưng đồng thời, việc xây dựng đời sống văn
hóa cơ sở trong các doanh nghiệp cũng chính là những biểu hiện của một thành phố văn minh,
hiện đại.
Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế thương mại của cả nước và là nơi tập trung
nhiều doanh nghiệp thành đạt. Hàng năm, cộng đồng doanh nghiệp có sự đóng góp rất lớn đối
với sự tăng trưởng của Thành phố. Vì thế, chúng ta có thể khẳng định rằng cộng đồng doanh
nghiệp giữ một vị trí quan trọng sự phát triển của Thành phố, trở thành một thành phố văn
minh, hiện đại trong khu vực và quốc tế. Một trong những điều kiện giúp cho các doanh
nghiệp có sự thành đạt, ngoài sự hỗ trợ của thành phố, vốn, những cơ hội của thời đại… còn
phải kể đến nguồn nội lực của từng doanh nghiệp, đó là yếu tố văn hoá. Bên cạnh đó, nhiều
doanh nghiệp Thành phố cũng phải đối mặt với tình trạng đình công, ô nhiễm môi trường, làm
ăn chụp giật, thua lỗ…không phù hợp với yêu cầu của một thành phố – trung tâm kinh tế của
đất nước. Một trong những nguyên nhân đó chính là vì chưa coi trọng đúng mức vai trò của
văn hóa. Trước tình hình đó, trong các kỳ họp của UBND Thành phố cũng đã phát động
phong trào toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Và cộng đồng doanh nghiệp
đã nhận thức được vai trò của việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở như là một chiến lược lâu
dài, bền vững để phát huy được nguồn nội lực trong doanh nghiệp, đồng thời hạn chế được

những mặt yếu kém. Phải chăng, đó chính là những biểu hiện của một thành phố văn minh và
hiện đại.
Khi nói đến doanh nghiệp, chúng ta thường chú trọng đến chức năng sản xuất – kinh doanh –
dịch vụ, gắn với mục tiêu chính của doanh nghiệp là tìm kiếm lợi nhuận. Phải chăng vì thế mà
khi đề cập đến vấn đề xây dựng đời sống văn hoá trong các doanh nghiệp đã khiến cho nhiều
người hồ nghi. Có không ít ý kiến cho rằng, hoạt động văn hoá trong doanh nghiệp chỉ là
những phương tiện nhằm che đậy cho mục đích duy nhất là tìm kiếm lợi nhuận chứ không
phải hướng tới phục vụ, đáp ứng nhu cầu tinh thần cho người lao động và việc xây dựng đời
sống văn hoá trong doanh nghiệp sẽ tốn kém, mất thời gian, giảm lợi nhuận của doanh
nghiệp… Ý kiến đó không phải không có căn cứ nhưng cũng chỉ là thiểu số, thiển cận. Bởi
trên thực tế, có một số doanh nghiệp đã chú trọng đến vấn đề này, biết kết hợp hài hoà giữa
mối quan hệ kinh tế và văn hoá, đáp ứng nhu cầu văn hoá và đảm bảo lợi ích kinh tế cho
người lao động. Cho nên, văn hoá chính là một động lực - nguồn nội lực hỗ trợ cho sự phát
triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.
Xây dựng đời sống văn hoá chính là môi trường lý tưởng để người lao động được đáp ứng
những nhu cầu văn hoá, thụ hưởng những giá trị văn hoá cơ bản. Trên cơ sở đó, giúp họ hoàn
thiện nhân cách, có ý thức đầy đủ về pháp luật, trách nhiệm tự giác, đồng thời phát huy hết
khả năng sáng tạo trong sản xuất và trở thành những người lao động giỏi của thành phố văn
minh, hiện đại. Phong trào “xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” ở các doanh nghiệp có những
cách thức, biểu hiện khác nhau, tuỳ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh, qui mô của doanh nghiệp
nhưng nhìn chung có thể khái quát trên một số hoạt động như sau:
Thứ nhất, hoạt động sáng tạo, ứng dụng KHKT và công nghệ vào trong quá trình sản xuất –
kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là một hoạt động không thể thiếu ở mỗi doanh nghiệp. Bởi
một doanh nghiệp muốn phát triển, muốn đứng vững trong xu thế cạnh tranh của thị trường
thì buộc doanh nghiệp đó luôn vận động, nỗ lực trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và
chuyển giao công nghệ. Sự tụt hậu thường đồng nghĩa với hoạt động kém hiệu quả với thất
bại của doanh nghiệp đó. Đồng thời, trong thời đại thương mại điện tử các doanh nghiệp cần
ứng dụng các tiến bộ CNTT vào quản lý, điều hành, quảng bá sản phẩm và xây dựng trang
Web để vươn xa ra các thị trường thế giới. Ý thức được vấn đề, nhiều doanh nghiệp ở thành
phố Hồ Chí Minh đầu tư lớn cho hoạt động này. Với doanh nghiệp Thái Tuấn, để đáp ứng
được thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, doanh nghiệp này đã thuê chuyên gia
nước ngoài về để chuyển giao công nghệ, mặc dù chi phí rất tốn kém. Nhưng sự đầu tư đó đã
đem lại hiệu quả rất lớn cho doanh nghiệp, đó là nhiều năm liền sản phẩm Thái Tuấn được
bầu là “hàng Việt nam chất lượng cao”, được chọn là sản phẩm công nghiệp chủ lực của
thành phố. Công ty cổ phần cao su Kymdan luôn ý thức việc phát huy tiềm năng sáng tạo của
các thành viên công ty vào trong sản xuất mà tiêu biểu là công trình nghiên cứu về công nghệ
cao su thiên nhiên. Chính công trình này kết hợp với dây chuyền sản xuất hiện đại đã giúp
sản phẩm cao su Kymđan không thua bất kỳ một sản phẩm cao su nào trên thế giới. Còn hãng
Cà phê Trung Nguyên với phương châm “khơi nguồn sáng tạo” nên doanh nghiệp đã không
ngừng cải tiến bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ, quảng bá thương hiệu. Đồng
thời, nhằm có thêm nhiều mặt hàng và đa dạng sản phẩm nên doanh nghiệp đã chú trọng cải
tiến kỹ thuật, nhập các máy chế biến đóng gói với công nghệ hiện đại trong và ngoài nước.
Nhờ đó mà sản phẩm của Trung Nguyên đã chiếm được thị phần lớn trong nước và tham
vọng thâm nhập chiếm lĩnh thị trường G7 sẽ sớm hiện thực.
Thứ hai, xây dựng các qui tắc, chuẩn mực nhằm điều chỉnh các hành vi của các thành viên và
nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp. Ở công ty cổ phần len Sài Gòn, công ty thuốc lá
Bến Thành ngoài việc giáo dục kỷ luật công nghiệp, doanh nghiệp còn xây dựng một hệ thống
chuẩn mực nhằm điều chỉnh, quy định các hành vi của các thành viên với các nội dung: giao
tiếp ứng xử, tác phong, trang phục, ý thức tiết kiệm của công, giữ gìn vệ sinh công nghiệp,
tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể vững mạnh. Năm nội dung này được theo dõi chấm điểm
và tất nhiên có sự biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể đạt điểm xuất sắc. Bên

cạnh đó, Công ty cổ phần Giấy Vĩnh Huê, công ty Dệt may Gia Định cũng đã xây dựng một
hệ thống các nguyên tắc: 3 giảm (giảm chi phí: giảm điện năng; giảm sản phẩm hỏng), ba tăng
(Tăng năng suất lao động, tăng khách hàng, tăng thu nhập), ba không (không đi trễ về sớm,
không dùng điện thoại cho việc riêng, không vứt rác bừa bãi ). Còn đối với phân xưởng sản
xuất cũng có những tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như bốn giảm (Giảm phế phẩm, giảm chi phí,
giảm thời gian ngưng máy, giảm tiêu hao vật liệu), bốn không (không có hàng kém chất
lượng, không có quy trình sản xuất bất hợp lý, không có công nhân vi phạm nội quy, không
có lao động dư thừa), bốn tăng (tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm ,tăng hợp
tác tương trợ, tăng sáng kiến cải tiến kỹ thuật)…
Các tiêu chí trên đều có sự theo dõi, đánh giá và thông tin kết quả qua hệ thống phát
thanh trong đơn vị. Do đó, hệ thống nguyên tắc, tiêu chí đó đã thiết lập được một sức mạnh
kỷ luật, điều chỉnh được các hành vi của các thành viên để hoàn thiện mình, trở thành những
người lao động kiểu mẫu, đồng thời góp phần làm tăng hiệu quả của sản xuất – kinh doanh,
tăng sức cạnh tranh cho hàng hoá.
Thứ ba, hoạt động khai trí, giáo dục, nâng cao kiến thức là một hoạt động cơ bản, quan trọng
trong phong trào xây dựng văn hoá cơ sở của doanh nghiệp. Trong giai đoạn CNH – HĐH
đất nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế cùng với những đòi hỏi khắt khe của thị trường thì
tri thức đóng vai trò rất quan trọng. Và đương nhiên, các doanh nghiệp cần phải nâng cao tri
thức lý luận lẫn thực tiễn cho người lao động dưới mọi hình thức giáo dục - tự giáo dục và
được giáo dục. Hầu hết, các doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư đến hoạt động này. Chẳng hạn
như doanh nghiệp xây dựng Trường Thịnh, hàng năm đầu tư một nguồn kinh phí lớn để cử
các nhân viên có đủ điều kiện của mình đi học ở các trường đào tạo nghề, ở các trường Đại
học chuyên ngành quản lý, quản trị KD… và thậm chí theo học cả các khoá học do nước
ngoài tổ chức tại Việt Nam. Tất nhiên ngoài những hỗ trợ về học phí, hàng năm doanh nghiệp
còn có phần thưởng khuyến khích đối với những thành viên có kết quả học tập xuất sắc. Với
doanh nghiệp Kymdan, để đáp ứng được những đòi hỏi của thị trường khó tính như Châu Âu,
Mỹ… thì ngoài việc doanh nghiệp tự đào tạo còn cử nhân viên của mình đi học ở nước ngoài
trên nhiều lĩnh vực từ kỹ thuật cho đến quản lý, Marketing. Ngoài ra, doanh nghiệp Kymdan
còn có phòng nghiên cứu, có thư viện sách, tổ chức các buổi giao lưu với các nhà khoa học để
nhằm nâng cao hiểu biết cho các thành viên trong doanh nghiệp.Vì vậy, những kết quả mà
Kymdan đạt được trên thị trường trong và ngoài nước và trở thành 1 trong 10 mặt hàng công
nghiệp chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh là có sự đóng góp rất lớn của hoạt động khai trí,
giáo dục.
Ngoài việc nâng cao các kiến thức về chuyên môn, các doanh nghiệp còn khuyến khích các
thành viên tự nâng cao hiểu biết của mình một cách toàn diện thông qua việc hỗ trợ các loại
sách báo, tạp chí. Doanh nghiệp gỗ mỹ nghệ Alexandrơ còn ra tập san riêng cho doanh nghiệp
mình. Tập san là diễn đàn để nêu những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất kinh
doanh, là nơi trao đổi kinh nghiệm, đưa tin hoạt động của doanh nghiệp và cũng là nơi người
lao động thể hiện tài năng sáng tạo của mình qua các cuộc thi sáng tạo mẫu, thiết kế kiểu dáng
sản phẩm. Có thể nói, hoạt động giáo dục để nâng cao tri thức cho các thành viên trong doanh
nghiệp bao giờ cũng cần thiết, quan trọng tuy nhiên không phải Doanh nghiệp nào cũng thực
hiện được điều này. Bởi hoạt này phụ thuộc vào ý thức, vào khả năng tài chính quy mô của
từng doanh nghiệp. Nhưng dù muốn hay không thì tất cả cũng đều phải thừa nhận ý nghĩa tích
cực của hoạt động này đối với sự phát triển bền vững và ổn định trong doanh nghiệp. Cho nên
về lâu dài, để đứng vững trên thị trường, các doanh nghiệp cần phải có sự đầu tư đúng mức
cho hoạt động này.
Thứ tư, hoạt động tổ chức thụ hưởng các giá trị văn hóa. Hoạt động đặc thù trong doanh
nghiệp, đó là hoạt động sản xuất – kinh doanh theo dây chuyền công nghiệp, cho nên rất bận
rộn và có nhiều doanh nghiệp người lao động phải làm tăng ca. Vì thế, vấn đề tiêu dùng sản
phẩm văn hoá còn nhiều hạn chế. Đọc sách, nghe nhạc, xem phim, thể dục thể thao, đi tham
quan bảo tàng, các thắng cảnh… là những điều hiếm hoi. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã

cố gắng khắc phục những hạn chế trên bằng cách tổ chức giao lưu với các doanh nghiệp bạn,
thông qua đó giao lưu văn nghệ, mời các ca sĩ chuyên nghiệp về biểu diễn. Ở công ty
Legamex đã thực hiện thành công “quà tặng âm nhạc chiều thứ 7”. Đây là món quà sinh nhật
có ý nghĩa, kèm theo những lời chúc mừng đến những ai có ngày sinh nhật trong tuần, điều đó
ít nhiều thể hiện được sự quan tâm của doanh nghiệp đối với các thành viên của mình. Trong
các dịp lễ, tết, nhiều doanh nghiệp như công ty TNHH giày da Thái Bình, công ty xây dựng
Trường Thịnh, Taxi Mai Linh, công ty May Sài Gòn 3… đã tổ chức các cuộc tham quan ở các
điểm du lịch nổi tiếng như Mũi Né, Nha Trang, Đà Lạt. Vũng Tàu... Ngoài ra, công ty cổ
phần Taxi Mai Linh, công ty Điện tử tin học Sài Gòn đã tổ chức “đêm hội gia đình”, công ty
Inlaco Sài Gòn vào dịp cuối năm tổ chức hội nghị thường niên, gặp mặt gia đình thành viên
công ty. Đầu năm 2006, nhiều doanh nghiệp như PNJ, Kềm Nghĩa, Mai Linh…đã tham gia
tích cực cuộc thi tiếng hát thanh niên các doanh nghiệp thành phố lần thứ nhất với chủ đề
“chung một mái nhà”. Đây là cơ hội để các thành viên doanh nghiệp giao lưu, đồng thời thể
hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với các thành viên của họ. Chính sự quan tâm này
phát huy được tinh thần gắn bó, cống hiến hết mình của các thành viên trong doanh nghiệp,
cùng hướng tới vì sự phát triển của doanh nghiệp.
Thứ năm, tổ chức các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng. Hoạt động lễ hội, kỷ niệm những ngày
lịch sử cũng là một hoạt động được quan tâm trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ
sở ở doanh nghiệp. Mặc dù bận rộn với công việc sản xuất – kinh doanh nhưng các doanh
nghiệp cũng đã tổ chức một số lễ hội có ý nghĩa. Hầu hết những ngày lễ lớn trong năm như
30/4; 2/9; 1/5… được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Công ty cổ phần Taxi Mai Linh là
doanh nghiệp đi đầu trong phong trào “thăm lại chiến trường xưa” nhân dịp kỷ niệm 50 năm
chiến thắng Điện Biên. Cũng trong những dịp này một số doanh nghiệp trong toàn đơn vị
ngành May, công ty Mỹ phẩm Sài Gòn, công ty Dệt Len Sài Gòn, Legamex… lại tổ chức
cuộc thi tìm hiểu về các anh hùng, danh nhân dân tộc như Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ,
Lê Thị Riêng, các sự kiện lịch sử dân tộc như Luỹ Bán Bích, Trường Sơn, Xô Viết Nghệ
Tĩnh, gắn với các tên đường ở Tp. Hồ Chí Minh… Đặc biệt, vào các ngày thành lập doanh
nghiệp, công ty May Sài Gòn 3, công ty Mỹ phẩm Sài Gòn, Liksin … sau khi tổ chức mít
tinh kỷ niệm ôn lại chặng đường phát triển doanh nghiệp và mở ra con đường phát triển trong
tương lai, các doanh nghiệp còn tổ chức cuộc thi đặt tên cho sản phẩm, thiết kế mẫu cho sản
phẩm, thiết kế lô gô… Nhân dịp này, không những doanh nghiệp phát huy được tính chủ
động sáng tạo mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm cho các thành viên đối với sự phát triển
chung của doanh nghiệp. Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp cũng tổ chức một số hoạt động lễ
hội đặc thù vào những dịp đầu xuân, chẳng hạn như “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”
“ Hàng Việt Nam chất lượng cao”, “ Doanh nghiệp đồng hành với thị trường” , “ 99 ngày đêm
vì thị trường cho sản phẩm công nghiệp”.”Festival thương hiệu Việt”. Qua các lễ hội đó,
người tiêu dùng có thể bình chọn những doanh nghiệp xuất sắc “vì sự phát triển của cộng
đồng”, giải “Sao vàng đất Việt”, giải “Rồng Vàng”… Năm 2004, nhân ngày 13/10 được chọn
làm ngày doanh nhân Việt Nam, cộng đồng Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ hội
trên đường phố với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp như Kymdan, Thái Tuấn, Kinh đô,
Trung Nguyên, Kiềm Nghĩa, Việt Tiến, Dệt Phong Phú… lễ hội đó đã thể hiện tinh thần đoàn
kết, quyết tâm xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh. Cũng nhân dịp này, Hội
doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đã dựng tượng Lương Văn Can và coi ông là biểu tượng của
vị tổ nghề kinh doanh. Bên cạnh đó, mỗi doanh nghiệp với những đặc thù nên cũng có những
vị tổ nghề riêng. Chẳng hạn như ngành May coi cụ Phùng Khắc Khoan và Nguyễn Thị Sen là
vị tổ nghề của mình và hàng năm đều tổ chức ngày giỗ tổ rất long trọng. Đây là dịp mà các
thành viên có dịp gần gũi nhau, ôn lại truyền thống doanh nghiệp đồng thời phát động thi đua
trong toàn ngành và phấn đấu cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.
Thứ sáu, bên cạnh những nỗ lực để phát triển kinh doanh, hầu hết các doanh nghiệp đều
tham gia đều đặn các hoạt động xã hội. Đã từ lâu, chúng ta đã biết đến doanh nghiệp Thái
Tuấn với những sản phẩm Dệt nổi tiếng về chất lượng, mẫu mã và cũng biết đến doanh

nghiệp qua các chương trình hoạt động xã hội như hỗ trợ bà con nghèo vùng sâu, vùng xa,
phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Vừa qua doanh nghiệp Thái Tuấn đã đầu tư xây
dựng cầu bê tông cho người dân nghèo ở Cần Thơ, hỗ trợ các học sinh nghèo hiếu học, giáo
viên vùng sâu xa qua chương trình “ Tri ân người khai sáng” nhân ngày 20-11, cứu trợ đồng
bào bị bão lụt… Doanh nghiệp Kymdan với phương châm “an cư lạc nghiệp” đã xây dựng
nhà chung cư cho người lao động, xây nhà tình nghĩa, xây bệnh viện và chữa trị miễn phí cho
người dân đất thép Củ Chi, doanh nghiệp Trung Nguyên luôn đi đầu trong các chương trình
gây quỹ “Vì người nghèo”. Gần đây, trong các chương trình gây quĩ từ thiện do mặt trận
UBND thành phố, Đài truyền hình tổ chức, các doanh nghiệp Hồ Chí Minh đã tham gia
hưởng ứng nhiệt tình nhất. Đó là sự thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết của
người dân đất Việt, xứng đáng với chữ “Tâm” và “Tài” mà mọi người trông đợi.
Có thể nói, hoạt động phong trào xây dựng “đời sống văn hoá cơ sở” là một phong trào có ý
nghĩa. Đời sống văn hoá cơ sở là môi trường nhân văn giúp cho người lao động tự hoàn thành
nhân cách, đồng thời nó còn là một phương thức tái hồi sức lao động có hiệu quả cho người
lao động. Tất cả những hoạt động ấy đều là những biểu hiện văn minh, hiện đại không chỉ
doanh nghiệp hướng tới mà còn chính là tiêu chí của thành phố. Và tất nhiên, nếu được quan
tâm đầy đủ, đời sống văn hoá cơ sở sẽ chính là động lực phát triển bền vững và ổn định cho
doanh nghiệp, góp phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh và hiện đại
hơn.
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