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Bộ đội Biên phòng Việt Nam là một thành 

phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm nòng 

cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn 

vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên 

đất liền, các hải đảo, vùng biển và tại các cửa khẩu 

theo phạm vi nhiệm vụ do pháp luật quy định và là 

một lực lượng thành viên trong khu vực phòng thủ 

tỉnh, huyện biên giới của nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam.  

Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ chủ trì phối 

hợp với các ngành, lực lượng hữu quan trên địa bàn 

và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ 

đường biên quốc gia, mốc giới; duy trì thực hiện các 

hiệp định, quy chế biên giới và pháp luật về biên 

giới; phát hiện và đấu tranh với các hoạt động vi 

phạm và chống phá của các loại tội phạm, giữ vững 

chủ quyền, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; thực 

hiện nhiệm vụ đối ngoại biên phòng, quan hệ với 

các cơ quan hữu quan các nước láng giềng để giải 

quyết các vấn đề về quan hệ biên giới nhằm xây 

dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, góp phần tạo 

môi trường ổn định, phát triển và phục vụ đắc lực 

cho chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế. 

Ngày 19/11/1958, Bộ Chính trị Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

quyết định thống nhất các đơn vị bộ đội quốc phòng 

đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, 

bờ biển, giới tuyến và các lực lượng vũ trang khác 
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chuyên trách công tác bảo vệ nội địa và biên phòng, 

giao cho ngành công an trực tiếp chỉ đạo, lấy tên 

là Lực lượng Cảnh vệ. Lực lượng Cảnh vệ gồm: 

Cảnh vệ Biên phòng và Cảnh vệ Nội địa. 

Ngày 03/03/1959, Thủ tướng Chính phủ ra 

Quyết định số 100 - TTg về việc thành lập một lực 

lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và 

bảo vệ nội địa, lấy tên là Công an nhân dân Vũ 

trang, đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an.  

Ngày này được lấy làm ngày thành lập Bộ 

đội Biên phòng. Lễ thành lập Công an nhân dân vũ 

trang được tổ chức vào tối ngày 28 tháng 

3 năm 1959, lúc 19 giờ, tại Câu lạc bộ Quân 

nhân, Hà Nội. 

Đến cuối năm 1979 Công an nhân dân vũ 

trang đổi tên là Bộ đội Biên phòng và chuyển về 

trực thuộc Bộ Quốc phòng. Năm 1988, Bộ đội Biên 

phòng lại chuyển sang trực thuộc Bộ Nội vụ cho 

đến cuối năm 1995 thì lại chuyển về Bộ Quốc 

phòng. 

Ngày truyền thống: Ngày 03 tháng 03 

năm 1959, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 

100-TTg về việc thành lập một lực lượng vũ trang 

chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa, 

lấy tên là Công an nhân dân Vũ trang, đặt dưới sự 

lãnh đạo của Bộ Công an. Ngày này được lấy làm 

ngày truyền thống của Lực lượng Bộ đội Biên 

phòng và còn được gọi là Ngày Biên phòng toàn 

dân. 

Nhiệm vụ trấn áp kịp thời bọn gián điệp, biệt 

kích, thổ phỉ, cướp biển và các bọn phá hoại khác 

qua lại hoạt động ở khu vực biên giới, giới tuyến, 

bờ biển. Đánh mạnh vào bọn vũ trang xâm phạm 

biên giới của Tổ quốc, đối phó với mọi hành động 

có tính cách gây chiến trong khi chờ đợi bộ đội 

quốc phòng đến tiếp viện. Ngăn ngừa và trừng trị 

bọn chuyên buôn lậu qua khu vực biên giới.  

Thực hiện quy chế qua lại biên giới do Chính 

phủ đã quy định, kiểm soát việc qua lại biên giới 

(kể cả xe, người, hành lý, hàng hóa, các tác phẩm 

văn hóa và các vật dùng khác từ trong nước mang ra 

và từ ngoài nước mang vào trong nước). Bảo vệ đời 

sống an toàn và của cải của nhân dân, tài sản của 

Nhà nước, các kho tàng, hợp tác xã, công trường, 

nông trường, ở khu vực biên giới, chống bọn thổ 

phỉ, hải phỉ, biệt kích tấn công cướp bóc bất ngờ. 

Ngày 3 tháng 3 hằng năm chính thức trở 

thành ngày truyền thống của Bộ Đội Biên Phòng và 

ngày Biên phòng toàn dân. Bộ đội Biên phòng là 

lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, Nhà nước, 

là thành phần quan trọng của Quân đội nhân dân 

Việt Nam; là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực 

hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh 

biên giới quốc gia, quản lý kiểm soát xuất nhập 

cảnh, đối ngoại biên phòng đấu tranh phòng, chống 

tộ phạm, tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa 

bàn chiến lược biên giới, hải đảo của Tổ quốc. 

Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân 

dân và các lực lượng vũ trang trên địa bàn phường 

về ý nghĩa và kết quả 30 năm “Ngày Biên phòng 

toàn dân” (03/3/1989 - 03/3/2019); truyền thống 60 

năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ 

đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019) và 75 năm 

Ngày thanh lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 -22/12/2019). 

Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin 

điện tử phường, bản tin phường về các hoạt động 

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quoosc 

gi, xây dựng khu vực phòng thủ, thực hiện hai 

nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tuyên truyền qua hệ thống pano, khẩu hiệu 

phản ánh truyền thống cách mạng của lực lượng vũ 

trang, về Bộ đội biên phòng, về sự lãnh đạo của 

Đảng, Bác Hồ; về tinh thần đoàn kết quân, dân ... 
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MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG 
Đại hội MTTQ Việt Nam phường 1, Tân Bình 

với khẩu hiệu “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, 

trách nhiệm”, sau một thời gian chuẩn bị khẩn 

trương, nghiêm túc các văn kiện, sáng ngày 

27/3/2019, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 

phường 1 – Quận Tân Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2019 – 2024, đã được chính thức khai mạc. 

 

 
Tham dự Đại hội có bà Lê Thị Thu Trà (Phó 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình), 

ông Châu Văn Tình (Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân Phường), bà Lương Thị Kim Loan 

(Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường), cùng các 

ông bà trong Ban Thường trực Đảng ủy, Hội đồng 

Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường, đại diện các ban ngành đoàn thể, đại 

diện cấp ủy 5 khu phố và 80 đại biểu đại diện cho 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc Phường 1.  

Theo báo cáo của Ban thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1, trong 

nhiệm kỳ 2013-2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Phường 1 đã chủ động đổi mới nội dung, phương 

thức hoạt động, gắn kết chặt chẽ với các ngành, các 

đoàn thể, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân 

dân tham gia các các phong trào thi đua yêu nước, 

các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các cấp phát động, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo 

hiệu ứng tích cực trong nhân dân, phát huy truyền 

thống đoàn kết dân tộc, chung sức chung lòng cùng 

với Đảng và Chính quyền vượt qua khó khăn, thử 

thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa 

phương. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã chú trọng nhân 

rộng các mô hình mới, cách làm hay của các khu 

phố như: Mô hình “Khu dân cư an toàn” tại KP4, 

mô hình “Kinh tế hộ gia đình” của Hội CCB, mô 

hình “Khu dân cư không rác” tại Khu phố 2, mô 

hình “1N1 – một CCB kèm một thanh niên” của 

Đoàn TNCS HCM và Hội CCB, mô hình “3 chi” 

trong các hoạt động văn hoá, thể thao, giáo dục 

truyền thống… được lan toả và có hiệu quả thiết 

thực 

Mặt trận cũng quan tâm đẩy mạnh công tác 

an sinh xã hội trong đó ưu tiên phối hợp thực hiện 

chương trình “Giảm nghèo bền vững” bằng nhiều 

giải pháp thiết thực thông qua các cách làm hiệu 

quả như thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

về việc làm và dạy nghề, mỗi năm đã tạo việc làm 

ổn định cho 15-20 lao động. Nhiều hộ gia đình được 

trợ vốn sản xuất kinh doanh. 100% các gia đình 

nghèo được cấp thẻ BHYT. 100% trẻ 5 tuổi được 

học mầm non, 96,69% trẻ 6 tuổi được đi học tiểu 

học… Hiện nay phường không còn hộ nghèo theo 

chuẩn thành phố giai đoạn 2015-2020.  

Cuộc vận động “Vì người nghèo” đã trở 

thành hoạt động thường xuyên hàng năm của Măt 

trận. Trong 5 năm qua, đã huy động được 

921.479.962 đồng để hỗ trợ các gia đình chính sách, 

sửa chữa nhà tình thương, chống dột, cấp học bổng 

Nguyễn Hữu Thọ, tặng phương tiện đi lại cho học 

sinh, tặng thẻ BHYT, … 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” được tuyên truyền sâu rộng 

trong nhân dân thông qua các cuộc thi tìm hiểu hàng 

TIN HOẠT ĐỘNG PHƯỜNG 

Đoàn Chủ tịch Đại hội 

Ông Châu Văn Tình, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân Phường tặng hoa chúc mừng Đại hội  



Viêt Nam, tuyên truyền miệng trong các hội nghị, 

áp phích, khẩu hiệu cổ động, tổ chức các phiên chợ 

bình ổn giá… tạo ý thức tự tôn dân tộc, thúc đẩy sản 

xuất trong nước. 

Phong trào ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê 

hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” được nhân dân 

hưởng ứng đông đảo, trong nhiệm kỳ đã huy động 

được 405.195.000đ. Các phong trào “Đền ơn đáp 

nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương 

binh, Liệt sỹ và người có công”, chung tay bảo vệ 

môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự  an toàn 

xã hội… được Mặt trận phối hợp với các ban ngành  
trong hệ thống chính trị triển khai hiệu quả.  

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại 

hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 đã đề ra 4 

chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2019 

– 2024 với mục tiêu là: Tiếp tục đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Mặt 

trận và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố 

và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, đa dạng hoá 

hình thức tuyên truyền, vận động, hướng mạnh về 

các khu dân cư để tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận 

động lớn của Mặt trận, thực hiện chức năng đại 

diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng và lợi ích hợp 

pháp của nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh 

giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham 

nhũng lãng phí, tích cực xây dựng Đảng, Chính 

quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường đồng 

thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn phường. 

 

Đến dự và phát biểu với Đại hội, ông Châu 

Văn Tình (Bí thư Đảng ủy phường) biểu dương và 

ghi nhận những thành tích mà Ủy ban MTTQ 

Việt Nam phường và các tổ chức thành viên đã đạt 

được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đã đặt ra 

một số vấn đề mà Đại hội cần nghiên cứu thực 

hiện trong nhiệm kỳ tới. Đó là: Phát huy truyền 

thống đoàn kết và tinh thần đại đoàn kết dân tộc, 

coi đây là nhiệm vụ trong tâm của Mặt trận.  

 

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong 

việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính 

quyền Phường ngày càng vững mạnh. Tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả và nâng cao chất lượng, đánh giá 

đúng thực chất các cuộc vận động, kịp thời khen 

thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng các tập 

thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các 

phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc phát động. 

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW 

ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về thực hiện  

giám sát và phản biện xã hội, Chỉ thị số 19-CT/TU 

ngày ngày 23/10/2013 của Ban Thường vụ Thành 

ủy về việc thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở 

khu dân cư”. Ông mong rằng trong thời gian tới, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam phường 1 sẽ tổ chức triển 

khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 

MTTQ Việt Nam phường 1 nhiệm kỳ 2019 – 2024 

đã đề ra. 

Đại hội cũng đã hiệp thương cử ra Ủy ban 

MTTQ Việt Nam phường 1 nhiệm kỳ 2019 – 2024 

với 31 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất của Ủy 

ban MTTQ Việt Nam phường 1 nhiệm kỳ 2019 – 

2024, Hội nghị cũng đã thống nhất hiệp thương cử 

Ban Thường trực gồm 04 vị , ông Phan Hoài Nam 

được giới thiệu tái cử chức danh Chủ tịch với tỷ lệ 

tín nhiệm đạt 100%. 

Đại hội cũng Hiệp thương cử đoàn đại biểu 

tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận 

Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 05 

đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. 

Nhân dịp Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam phường 1, nhiệm kỳ 2013 – 2018 

cũng đã tặng quà cho 08 vị nguyên là Ủy viên Ủy 

ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2013 – 

2018 không tham gia nhiệm kỳ mới, trao Giấy khen 

cho 19 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích 

cực trong hoạt động của MTTQ Việt Nam phường 

nhiệm kỳ 2013 – 2018. 

 Uỷ ban MTTQ  Phường 1,   nhiệm kỳ  

(2019-2024) ra mắt . 



TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 – 2020  

Nhằm chuẩn bị tốt việc thực hiện kế hoạch gọi 

trẻ đến trường năm học 2019 – 2020 báo cáo về 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Ủy ban nhân dân 

phường 1 đề nghị Ban điều hành 5 khu phố, tổ 

trưởng 64 tổ dân phố tiến hành rà soát, thống kê và 

lập danh sách trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013) và trẻ 5 

tuổi (sinh năm 2014) hiện cư trú thực tế trên địa bàn 

phường, cụ thể như sau: 

 

Công tác thống kê, lập danh sách trẻ 6 tuổi 

(sinh năm 2013) và trẻ 5 tuổi (sinh năm 2014)  

Đối tượng lập danh sách là 

+ Tất cả trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013) và trẻ 5 

tuổi (sinh năm 2014) 

+ Trẻ sinh năm 2011 và 2012 chưa vào lớp 

Một. 

- Các đối tượng nêu trên hiện đang cư trú thực 

tế trên địa bàn phường. 

 

Công tác tuyển sinh lớp Một và mầm non năm 

học 2019 – 2020 đạt kết quả, đề nghị Ban điều 

hành 5 Khu phố và tổ trưởng 64 Tổ dân phố lưu 

ý một số nội dung sau 

- Lập danh sách (theo mẫu đính kèm) cần ghi 

rõ và đầy đủ thông tin cần thiết như sau: 

1. Ghi đầy đủ họ tên trẻ, ngày, tháng, năm 

sinh, giới tính (theo giấy khai sinh); 

2. Họ và tên cha hoặc mẹ hoặc người nuôi 

dưỡng; 

3. Diện hộ khẩu (KT1. KT2, KT3, KT4) 

4. Năm học 2018-2019 đang theo học trường 

mầm non nào? Quận nào? (phải ghi rõ, trường hợp 

không đi học ghi rõ lý do) 

5. Số điện thoại liên lạc của cha, mẹ hoặc 

người nuôi dưỡng. 

7. Giấy khai sinh của trẻ (bản sao); 

8. Bản sao Hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc giấy xác 

nhận tạm trú có xác nhận của Công an phường (mới 

nhất); 

Đề nghị các Tổ dân phố tổng hợp danh sách 

theo mẫu đính kèm gởi về Ủy ban nhân dân phường 

(vui lòng nộp trực tiếp cho đồng chí Trần Ngọc Vệ  

- chuyên trách Trẻ em – Bình đẳng giới, điện thoại: 

0917.405.068). 

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH 
             

Triển khai kế hoạch  công tác 

năm 2019 đến các chi hội và hội 

viên Cựu chiến binh phường.  

Phối hợp các đoàn thể vận động 

thanh niên lên đường nhập ngũ 

đợt 1/2019 (5/5) đạt 100%  so với chỉ tiêu , tham gia 

giao lưu, thăm và tặng quà  cho các tân binh ở đơn vị 

mới. 

Phối hợp Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Chi đoàn 

tổ chức hội thao chào mừng đại hội đại biểu Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam phường 1 và các ngày lễ 8/3, 

26/3, 27/3, 28/3… 

 

Tổ chức ký kết liên tịch giữa chi hội CCB và 

chi đoàn TN khu phố năm 2019. 

Tổ chức về nguồn ở Củ Chi (Viếng tượng đài 

bà mẹ VN AH Nguyễn Thị Rành và địa đạo Củ Chi) 

nhằm giáo dục truyền thống CM cho thế hệ trẻ. 

Tham gia học tập chỉ thị 05 về học tập tư 

tưởng, đạo đức, phong cách HCM chủ đề năm 2019 

“ xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân 

chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. 

Hội viên CCB tham gia thi đấu bóng bàn  



Tham gia trực tại Cụm trường học phường 6 

Tân Bình nghiêm túc và đầy đủ. 

Triển khai kế hoạch công tác năm 2019 cho 

Chi hội và Hội viên Cựu chiến binh phường. 

Tặng quà cho 3 đồng chí nữ trong Ban chấp 

hành nhân dịp 8-3 bằng 600.000 vnđ. 

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ 

 
Thực hiện theo chỉ đạo của Hội 

LHPN Phường 1 về việc tổ chức 

hội nghị chào mừng kỷ niệm 1979 năm ngày khởi 

nghĩa hai Bà Trưng và 109 năm Ngày Quốc tế Phụ 

nữ, chi hội phụ nữ 5 khu phố đã tổ chức họp mặt kỷ 

niệm 8/3.  

Trong buổi họp mặt, các chi hội đã lồng ghép 

tổng kết hoạt động của chi hội trong năm 2018 và 

Chi hội 5 đã trao quà cho gia đình thanh niên tham 

gia NVQS ở biển đảo năm 2018. 

Chi hội Phụ nữ khu phố 1 tổ chức họp mặt 

8/3 và hội nghị tuyên truyền vệ sinh an toàn thực 

phẩm năm 2019. 

Chi hội Phụ nữ khu phố 2, 3 phối hợp tổ 

chức họp mặt 8/3 và hội nghị tuyên truyền sức khỏe 

cho phụ nữ trung niên. 

Chi hội Phụ nữ khu phố 4, 5 phối hợp tổ 

chức họp mặt 8/3 năm 2019 và Chi hội 5 đã trao 

quà cho gia đình thanh niên tham gia NVQS ở biển 

đảo năm 2018. 

Sáng ngày 7/3/2019, Hội LHPN Phường phối 

hợp cùng Trung tâm học tập cộng đồng phường tổ 

chức Lớp tập huấn kỹ năng cắm hoa và hội thi cắm 

hoa chào mừng kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai 

Bà Trưng và 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ. Hội thi 

cắm hoa có 5 đội thi đến từ 5 Chi hội và thu hút hơn 

50 cổ động viên tham gia cổ vũ cho hội thi. Kết quả 

hội thi: 

- Giải nhất: Chi hội 4 

- Giải nhì: Chi hội 2 

- Giải ba: Chi hội 5 

- Giải Khuyến khích: Chi hội 1, 3 

 

Ngày 07/3/2019, BCH Hội LHPN Phường tổ 

chức buổi họp mặt kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa 

Hai Bà Trưng và 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 

(8/3/1910 - 8/3/2019) và tổng kết hoạt động và 

phong trào Hội năm 2018.  

Đến tham dự buổi họp mặt có sự hiện diện 

của chị Bùi Thị Minh Tú - Cán bộ Quận Hội, đ/c 

Châu Văn Tình - Bí thư Đảng uỷ/ CT HĐND 

phường, đ/c Lương Thị Kim Loan - Phó Bí thư 

Đảng uỷ/ Chủ tịch UBND phường. Trong hội nghị, 

chị Phan Thị Thanh Vân - CT Hội LHPN phường 

đã phát động nội dung hoạt động trọng tâm trong 

năm 2019 và thực hiện ký kết giao ước thi đua của 5 

Chi hội khu phố.  

Đồng thời, nhân dịp họp mặt cũng đã khen 

thưởng 13 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong phong trào, hoạt động Hội năm 2018. 

Các chi hội tham gia ký kết với  

chi đoàn khu phố  và chi hội phụ nữ 

Đ/c Châu Văn Tình – Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch HĐND 

phường trao hoa chúc mừng nhân dịp 8/3 năm 2019 và đ/c 

Phan Thị Thanh Vân – Chủ tịch Hội LHPN phường đại 

diện BCH Hội LHPN phường lên nhận hoa chúc mừng 

của ĐU – HĐND – UBND – UB.MTTQ VN phường 



   Chào mừng kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa 

Hai Bà Trưng và 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 

(8/3/1910 - 8/3/2019), sáng ngày 10/3/2019, Hội 

LHPN phường tổ chức ra quân “15 phút – Vì thành 

phố văn minh, sạch đẹp” hưởng ứng thực hiện Cuộc 

vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh 

không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố 

sạch và giảm ngập nước”.  

Đồng thời, phối hợp cùng ủy ban và các ban 

ngành, đoàn thể khác tổ chức Hội thao “Thanh niên 

khỏe – Phụ nữ năng động – Cựu chiến binh tích 

cực” chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3 tại 

điểm sinh hoạt văn hóa phường.      

 

 

LỚP DẠY NGHỀ MIỄN PHÍ (NGHỀ NAIL) 
Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh đang 

triển khai lớp dạy nghề miễn phí (nghề nail) dành 

cho hội viên, phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận 

nghèo của địa phương hoặc diện đặc biệt khó khăn 

(có xác nhận của UBND phường). Hội viên, phụ nữ 

thuộc các diện trên có nhu cầu đăng ký học nghề 

vui lòng liên hệ Văn phòng Hội LHPN phường (Lầu 

2 – số 291 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.TB) hoặc liên hệ trực 

tiếp Chị Phan Thị Thanh Vân – Chủ tịch Hội LHPN 

phường qua SĐT: 0933.738.234 hoặc chị Nguyễn 

Trần Diễm Trang – Phó Chủ tịch Hội LHPN 

phường qua  

SĐT: 0906.465.361 để nhận đơn đăng ký tham gia 

học nghề. 

ĐOÀN THANH NIÊN 

Công trình “Nắp cống biết nói” 
Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/03/1931 – 26/03/2019) và chào 

mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam 

Phường 1, lần VI, nhiệm kỳ 2019 -2024. Đoàn 

Phường 1 phối hợp với Công ty TNHH MTV Cấp 

thoát nước đô thị TP.HCM thực hiện chương trình 

hưởng ứng cuộc vận động “Người dân Thành phố 

không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố 

sạch và giảm ngập nước” bằng việc thực hiện công 

trình “Nắp công biết nói” trên trục tuyến đường Lê 

Văn Sỹ vào ngày 17/03/2019. 

Đối thoại với thanh niên 

Tối thứ 3 (19/3/2019), Đoàn phường 1 đã tổ chức 

thành công hội nghị diễn đàn đối thoại “Đảng với 

thanh niên – Thanh niên với Đảng” với chủ đề “Ý 

tưởng sáng tạo tình nguyện của Thanh niên”. 

Đến với hội nghị đối thoại giữa thanh niên với 

các cấp ủy Đảng có sự hiện diện: 

- Về phía quận có sự hiện diện của Đ/c 

Nguyễn Thuận An – Phó Bí thư Quận Đoàn Tân 

Bình. 

 

Hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người dân 

thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và 

kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” Thực hiện chương trình hưởng ứng cuộc vận động 

“Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh 

rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”  



- Về phía phường có sự hiện diện của Đ/c 
Châu Văn Tình – Bí thư Đảng ủy phường, Đ/c 
Nguyễn Thị Hiền – Phó Bí thư TT Đảng ủy 
Phường, Đ/c Bùi Hoàng Lộc – Phó Chủ tịch 
UBND Phường. 

Cùng sự hiện diện của các ban ngành đoàn 
thể phường, cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận, 
Ban điều hành khu phố cùng về dự hội nghị tọa 
đàm. 

Trong hội nghị có hơn 08 ý kiến của các bạn 
thanh niên và 05 ý kiến của các cô chú là cấp ủy chi 
bộ, Ban điều hành khu phố. 

TRẠM Y TẾ 
PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ 
 

 
Xử lý vi phạm qui định về 
địa điểm cấm hút thuốc lá 
(trích điều 28 theo Nghị định 
176/2013/NĐ-CP) 
Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 

100.000đ đến 300.000đ với một trong các hành vi 
sau đây: 

a. Hút thuốc lá tại địa điểm có qui định cấm 
b. Bỏ mẫu, tàn thuốc lá không đúng nơi qui 

định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép 
hút thuốc lá 

TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG  
AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019 

Chủ đề: “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm 
kém chất lượng, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” 
 Thời gian từ ngày 12/4/2019 đến 15/5/2019 
 Triển khai trên phạm vi toàn phường 
1/ Tổ chức lễ phát động tháng hành động ngày 

18/4/2019. 
2/ Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an 

toàn thực phẩm. 
3/ Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trong 

tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019. 

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

Chọn thực phẩm tươi sạch 

Với rau quả: chọn các loại rau, quả tươi, 

không bị dập nát, không có mùi lạ. 

Với thịt phải qua kiểm dịch thú y và đạt tiêu 

chuẩn thịt tươi. 

Cá và thủy sản phải còn tươi, giữ nguyên 

màu sắc bình thường, không có dấu hiệu ươn. 

Các thực phẩm đã chế biến phải được đóng 

hộp hoặc đóng gói đảm bảo, phải có nhãn hàng hóa 

ghi đầy đủ nội dung như tên sản phẩm, trọng lượng, 

các thành phần chính, cách bảo quản, sử dụng, nơi 

sản xuất, chế biến; có số đăng ký sản xuất và còn 

thời hạn sử dụng. Với đồ hộp không chọn hộp bị 

méo, phồng hay gỉ. 

Không sử dụng thực phẩm khô đã bị mốc. 

Không sử dụng các loại thực phẩm lạ (cá lạ, 

rau, quả hoặc nấm lạ) chưa biết rõ nguồn gốc. 

Không sử dụng các phẩm màu, đường hóa 

học không nằm trong danh mục Bộ Y tế cho phép. 

 

PHÒNG BỆNH LAO  

VÀ LAO KHÁNG THUỐC BỆNH LAO 

Nguyên nhân của bệnh lao: 

Bệnh gây ra bởi vi khuẩn Mycobacterium 

tuberculosis hay Bacille de Koch (BK) tấn công bất 

cứ phần nào của cơ thể, nhưng thông thường nhất là 

ở phổi (gọi là lao phổi). Vi khuẩn Lao trú ngụ trong 

cơ thể và lây truyền từ người này sang người khác 

mỗi khi ho, hắt hơi, nói chuyện. 

Điều trị bệnh lao 

Hiện nay bệnh lao có thể chữa khỏi hoàn 

toàn nếu được điều trị sớm, đúng và đủ. Khi 

phát hiện mắc lao, bệnh nhân phải đến các cơ sở 

y tế để khám và điều trị. 

Phòng ngừa bệnh lao 

Tiêm chủng vắc xin phòng bệnh lao 

Đối với mọi người dân: Cần giữ nơi ở thoáng 

khí, đầy đủ ánh sáng, tránh làm việc quá sức, rèn 

Hội nghị diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên – 

Thanh niên với Đảng” với chủ đề “Ý tưởng sáng tạo 

tình nguyện của Thanh niên”. 



BỆNH LAO KHÁNG THUỐC  

Bệnh lao kháng thuốc có nghĩa là vi trung 

lao trong cơ thể chống lại thuốc điều trị bệnh, các 

thể kháng thuốc bao gồm: lao kháng thuốc, lao đa 

kháng thuốc và lao siêu kháng thuốc. 

Nguyên nhân mắc bệnh lao kháng thuốc 

Do bỏ trị lao hoặc điều trị lao không theo lời 

dặn của bác sĩ 

Do bị lây bệnh từ những người mắc lao 

kháng thuốc trong cộng đồng 

Điều trị và dự phòng lao kháng thuốc 

Bệnh lao và lao kháng thuốc hoàn toàn có 

thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm và tuân thủ theo 

lời dặn của bác sĩ 

PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT VÀ 

BỆNH DO VIRUS ZIKA 

Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất 

huyết (SXH và bệnh do virus Zika) nhằm giảm 

thiểu số trường hợp mắc cũng như tử vong, cùng 

với việc áp dụng tốt các phương pháp mới trong 

việc nâng cao khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu 

nguy hiểm của bệnh nhân tại các cơ sở y tế công và 

y tế tư nhân.Thông điệp: 

“Không nước đọng ,không lăng 

quăng ,không Sốt xuất huyết” 

“ Dành 10 phút mỗi tuần để diệt loăng 

quăng” 

Tới các cơ sở y tế khi có biểu hiện: Sốt cao 

đột ngột , không giảm với thuốc hạ sốt, phát ban ở 

da có dạng chấm xuất huyết 

Tới cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp 

thời bên cạnh đó thực hiện tốt công tác phòng 

chống bệnh hãy cùng tham gia diệt muỗi ,diệt lăng 

quăng ,hổ trợ nhân viên y tế phun hóa chất tại các 

hộ gia đình có người mắc bệnh. 

 

PHÒNG BỆNH SỞI 

TIÊM VẮC XIN SỞI LÀ CÁCH TỐT NHẤT 

ĐỂ PHÒNG BỆNH SỞI 

Sởi là bệnh truyền nhiễm lây theo đường hô 

hấp do vi rút gây ra. Bệnh có khả năng lây nhiễm 

cao và có khả năng gây dịch trên quy mô lớn. 

Biểu hiện chính của bệnh là sốt, phát ban, 

ho chảy nước mũi, viêm kết mạc (mắt đỏ). Trẻ 

mắc sởi có thể bị các biến chứng như tiêu chảy, 

viêm phổi, mù lòa, suy dinh dưỡng, thậm chí có 

thể bị tử vong. 

Bệnh sởi có thể phòng được. Cách tốt nhất 

để chủ động phòng bệnh sởi hiệu quả là tiêm vắc 

xin sởi đầy đủ, đúng lịch. Trẻ cần được tiêm đủ 2 

mũi vắc xin sởi để phòng bệnh sởi. 

Lịch tiêm chủng vắc xin sởi trong tiêm 

chủng mở rộng: 

Mũi 1: Khi trẻ 9 tháng tuổi. 

Mũi 2: Khi trẻ 18 tháng tuổi. 

Vắc xin sởi là vắc xin có tính an toàn cao. 

Một số rất ít trường hợp sau tiêm có thể có phản 

ứng nhẹ như: đau nhức tại chỗ tiêm, sốt, nổi ban 

và sẽ tự khỏi sau vài ngày. 

Cần đưa ngay trẻ tới cơ sở y tế nếu sau 

tiêm chủng vắc xin sởi trẻ có những biểu hiện 

như: sốt cao, quấy khóc kéo dài, tím tái, khó thở 

hay bú ít, bỏ bú. 

THÔNG BÁO 

Quận Tân Bình thực hiện chuyển đổi vắc 

xin ComBE Five (phòng các bệnh bạch hầu, ho 

gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm mảng 

não mủ do vi khuẩn) cho trẻ em trong tiêm chủng 

mở rộng năm 2019. 

Từ tháng 6 năm 2010 vắc xin Quinvaxem 

( vắc xin 5 trong 1) do Hàn Quốc sản xuất phòng 

các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và 

viêm phổi/viêm mảng não mủ do vi khuẩn được 

đưa vào tiêm chủng miễn phí cho trẻ dưới 1 tuổi 

trong Tiêm chủng mở rộng (TCMR) Quốc gia 

Việt Nam. 

Hiện tại vắc xin Quinvaxem không còn 

được sản xuất nữa. Được phép của Bộ Y tế, Dự án 

TCMR sẽ thực hiện chuyển đổi sử dụng vắc xin 

phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm 

gan B và viêm phổi/viêm mảng não mủ do vi 

khuẩn Hib có tên thương mại là ComBE Five do 

Ấn Độ sản xuất. 

 



Vắc xin ComBE Five là gì?? 
Vắc xin ComBE Five (vắc xin 5 trong 1 mới) 

do Ấn Độ sản xuất, vắc xin đạt tiêu chuẩn thẩm 

định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từ năm 2012. 

Tính tới nay, vắc xin ComBE Five đã được sử dụng 

ở 43 quốc gia. Vắc xin ComBE Five đã được thử 

nghiệm lâm sàng ở Việt Nam và được chứng minh 

là an toàn. 

Vắc xin có tác dụng phòng bệnh bạch hầu, 

ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm 

màng não mủ do vi khuẩn. 

Đối tượng tiêm 
Tiêm bù: Trẻ sinh năm 2018 chưa tiêm hoặc 

chưa đủ 3 mũi vắc xin phòng các bệnh bạch hầu, ho 

gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm mảng 

não mủ do vi khuẩn Hib. 

Tiêm thường xuyên: Trẻ đủ 2 tháng tuổi từ 

thời điểm bắt đầu tiêm vắc xin. 

Địa điểm tiêm 

Tại các Trạm y tế trên địa bàn quận Tân 

Bình. 

Thời gian tiêm 

Bắt đầu từ tháng 03 sẽ triển khai tiêm chủng 

tại trên địa bàn Quận và ở Trạm Y tế phường 01 

vào ngày 01 tháng 04 năm 2019. 

Đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm hưởng 

ứng, chủ động liên hệ Trạm y tế và đưa trẻ đến 

Trạm y tế Phường tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch 

để cho con em mình có được miễn dịch chủ 

động phòng ngừa mắc các bệnh trên. 

Hiện nay ở trạm y tế đang triển khai dự 

án “Sức khỏe dồi dào” nhằm phát hiện sớm và 

ngăn ngừa các biến chứng xấu xảy ra do bệnh 

tăng huyết áp và đái tháo đường. 

Cụ thể: Trạm y tế sẽ triển khai đo đường 

máu và đo huyết áp miễn phí cho các đối tượng 

trên 40 tuổi hoặc các đối tượng đang nghi ngờ bản 

thân đang mắc tăng huyết áp hoặc đái tháo đường 

(các triệu chứng tăng huyết áp: nhức đầu, buồn 

nôn, chóng mặt, đau ngực, đau lưng, khó thở, nhìn 

mờ… hoặc sử dụng nhiều muối, thừa cân béo phì, 

gia đình có người mắc tăng huyết áp.. Các triệu 

chứng của đái tháo đường: ăn nhiều, uống nhiều, 

tiểu nhiều, sụt cân không rõ lý do… tiền sử dùng 

nhiều thức ăn ngọt, có người thân bị đái tháo 

đường….) 
Mỗi người dân trên 60 tuổi có các yếu tố 

nguy cơ của bệnh sẽ được đo đường máu, đo 

huyết áp và tư vấn để phòng chống tăng huyết áp, 

đái tháo đường miễn phí 1 lần ( tối đa 400 người 

cho mỗi loại bệnh) 

Liên hệ trạm y tế phường 1(địa chỉ 337/5 

Lê Văn Sỹ) để được giải đáp các thắc mắc. 

 

 

HỘI KHUYẾN HỌC 
 

Trong năm 2018, nhân dân 

phường, mạnh thường quân, các 

đơn vị kinh tế  đóng trên địa bàn 

phường đã cùng  đồng hành với 

Hội Khuyến học phường thực hiện tốt chương 

trình “Khuyến học – Khuyến tài – Xây dựng xã 

hội học tập”.  
Hội Khuyến học phường phối hợp với Mặt 

trận tổ quốc phường tổ chức trao 86 suất học bổng 

cho các em học sinh – sinh viên thuộc diện gia 

đình hộ nghèo, cận nghèo, các em có hoàn cảnh 

gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống…  

Đồng thời động viên, khuyến khích các em 

đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp thành phố 

và toàn quốc. Với kinh phí 81 triệu đồng và tặng 

quà cho học sinh giỏi 3 năm liền của 5 khu phố 

với kinh phí 10 triệu đồng. Với kết quả  trên đã  

đẩy mạnh phong trào học tập, bảo đảm các em ở 

độ tuổi đi học được tới trường và góp phần giảm 

hộ nghèo, tăng hộ khá. 

Năm 2018, phường 1 được công nhận 

phường không còn hộ nghèo với mức thu nhập từ 

16 triệu đến 28 triệu/năm. Sự đóng góp, ủng hộ 

của quý vị là nguồn động viên tinh thần lớn lao,  



giúp đỡ các em học sinh - sinh viên hiếu học có 

hoàn cảnh gia đình khó khăn được tiếp tục đến 

trường, góp phần vào sự nghiệp “Trăm năm trồng 

người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thay mặt Hội khuyến học phường 01, chúng 

tôi xin gủi đến quý vị lời cảm ơn chân thành nhất 

cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thắng lợi trong 

công tác và thành đạt trong kinh doanh. Hội rất 

mong được nhân dân trong phường, các Mạnh 

thường quân, các đơn vị kinh tế trên địa bàn phường 

tiếp tục ủng hộ kinh phí để Hội làm tròn nhiệm vụ 

“Khuyến học – Khuyến tài – Xây dựng xã hội học 

tập” từ nay đến năm 2020. 

 

 

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC  

THỰC HIỆN  

DỰ ÁN XÂY DỰNG CỤM TRƯỜNG HỌC 

TẠI KHU ĐẤT  

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG PHƯỜNG 6, 

QUẬN TÂN BÌNH 

 

Thứ nhất: Ủy ban nhân dân quận Tân 

Bình khẳng định về pháp lý khu đất công trình 

công cộng Phường 6, Tân Bình LÀ ĐẤT CÔNG, 

cụ thể: Các thửa 128-5, 129-5 và một phần 131-101

-5 có nguồn gốc do Quốc gia Việt Nam đứng bộ, 

phần đất này có diện tích khoảng 4,08 ha trước đây 

chính quyền Pháp thuộc sử dụng làm bãi ăng-ten 

cho đài phát tín.  

Sau đó Nha Giám đốc Viễn thông quốc 

ngoại chế độ Sài Gòn quản lý sử dụng. Một phần 

thửa 126-5 thuộc sổ địa bộ 6, diện tích khoảng 2,7 

ha có nguồn gốc do ông Lê Phát Đạt làm chủ sử 

dụng từ năm 1900, sau đó ông Đạt tặng cho tổ chức 

từ thiện Pháp. Sau đó Nha Giám đốc Viễn thông 

quốc ngoại chế độ Sài Gòn quản lý sử dụng.  

Đến năm 1955, theo Công văn số S.P 55.011 

ngày 17/02/1955 của Đại Úy trưởng trạm phát tín 

Moinard cho phép những người cư trú giáp phía 

Tây khu đất được canh tác dưới cột ăng-ten vào ban 

ngày. 

Ngày 30/01/1967, Bộ Canh Nông ban hành 

Nghị định số 99-BCNHCTC/3/HĐ cho nhập vào 

khu vực điền thổ Sài Gòn Hòa Hưng phần đất 

nguyên thuộc xã Phú Thọ Hòa (Gia Định) khu vực 

điền thổ Sài Gòn Hòa Hưng phần đất nguyên 

thuộc xã Phú Thọ Hòa (Gia Định) sáp nhập vào 

Đô Thành Sài Gòn. Tại Điều thứ nhất quy định: 

phần đất sáp nhập vào Đô Thành Sài Gòn gồm các 

lô số 10, 101-5, 102-5, 103-5, 123-5, 126-5, 127-

4, 128-5, 129-5 và 131-101-5 tờ số 2 xã Phú Thọ 

Hòa (Gia Định)  nay được nhập vào khu vực điền 

thổ Sài Gòn Hòa Hưng để thuộc thẩm quyền Ty 

Điền địa Sài Gòn.  

Sau ngày 30/4/1975, Trung tâm Viễn thông 

3 - Tổng cục Bưu điện tiếp quản, đến ngày 14 

tháng 4 năm 1977, Nhà nước trực tiếp quản lý 

theo Điều 1 Phần IV theo Quyết định số 111/CP 

của Hội đồng Chính phủ và giao cho Trung tâm 

Viễn thông 3 tiếp tục quản lý, sử dụng làm Đài 

phát tín Chí Hòa nhằm phục vụ thông tin liên lạc 

của đất nước trong đó có sử dụng các cột ăng-ten 

để truyền thông.  

Năm 2008, Ủy ban nhân dân Thành phố có 

quyết định giao khu đất cho Ủy ban nhân dân 

quận Tân Bình thực hiện dự án công trình công 

cộng phục vụ dân sinh - xã hội, đáp ứng nhu cầu 

của Nhân dân về giáo dục và giao thông.  

Quá trình đăng ký kê khai của các hộ trực 

canh trên phần đất công trình công cộng phường 6 

chưa có hộ, cá nhân nào và một tổ chức nào 

khác ngoài Nhà nước cung cấp được giấy tờ 

pháp lý công nhận quyền sử dụng đất của mình 

đối với các thửa đất hoặc một phần hoặc toàn bộ 

khu đất. 

Thứ hai: Ủy ban nhân dân quận Tân 

Bình khẳng định việc tổ chức cưỡng chế việc 

xây dựng vi phạm pháp luật tại khu đất công 

trình công cộng Phường 6 được thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật.  

Việc cưỡng chế nhằm thực hiện kỷ cương, 

trật tự xây dựng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh 

môi trường và ngăn chặn tình trạng xây dựng và 

sang nhượng trái pháp luật tràn lan, phá vỡ quy 

hoạch tại khu đất công trình công cộng phường 6 

với tổng diện tích là 49.320 m2. 



Thứ ba: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 

khẳng định ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ đất trực canh tại 

khu đất công cộng phường 6 là 7.055.000 đồng/

m2, đây là giá hỗ trợ cao nhất và sẽ không thay đổi 

hoặc điều chỉnh đơn giá hỗ trợ.  

Về việc chi hỗ trợ trực canh đối với các hộ 

tại khu đất công trình công cộng phường 6, tính đến 

ngày 18/3/2019, Quận đã tiếp xúc 119 trường hợp, 

số hộ đã thực hiện kê khai là 79 hộ, còn 5 hộ chưa 

tiếp xúc được.  

Trong đợt 1: Quận đã tạm chi 50% kinh phí 

với tổng số tiền là 52 tỷ 480 triệu đồng.  

Đợt 2: Quận đã chi thêm 7 tỷ 761 triệu đồng, 

hiện nay đang tiếp tục hoàn tất thủ tục việc chi hỗ 

trợ cho các hộ trực canh. 

Thứ tư: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 

khẳng định không có việc phân lô để bán nền đối 

với khu đất công trình công cộng Phường 6 .  

Như xuyên tạc của một số đối tượng xấu 

chống phá. Toàn bộ khu đất công này sẽ được Ủy 

ban nhân dân quận tiến hành xây dựng khu trường 

học công lập đạt chuẩn quốc gia do Ủy ban nhân 

dân quận Tân Bình làm chủ đầu tư (gồm 3 bậc học: 

20 lớp Mầm non, 30 lớp Tiểu học và 45 lớp Trung 

học cơ sở) trên khu đất công trình công cộng có 

diện tích 49.320 m2 tọa lạc tại Phường 6, quận Tân 

Bình là một trong những công trình trọng điểm của 

quận.  

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp quận Tân 

Bình mở rộng và phát triển mạng lưới giáo dục theo 

hướng hiện đại, đáp ứng được nhu cầu học tập của 

con, cháu Nhân dân Phường 6 và một số phường lân 

cận, dự án được ngành giáo dục và Nhân dân đồng 

tình ủng hộ.  

Hiện nay, dự án đang được các cơ quan chức 

năng tập trung hoàn tất các thủ tục để triển khai 

thực hiện. 

Đồng thời với việc thực hiện dự án cụm 

trường học, Quận Tân Bình sẽ tiến hành mở 

rộng giao thông đường Hưng Hóa và đường 

Chấn Hưng tính từ mép nhà dân mở rộng về 

phía khu đất công trình công cộng không làm 

ảnh hưởng đến diện tích nhà dân, góp phần kết 

nối giao thông, đồng bộ hạ tầng khu vực như điện, 

nước, thoát nước, tạo sự thông thoáng, chỉnh trang 

không gian đô thị, cải thiện điều kiện sinh hoạt 

của Nhân dân, điều kiện kinh doanh của doanh 

nghiệp.  

Thứ năm: Ủy ban nhân dân quận Tân 

Bình đề nghị Nhân dân, các hộ trực canh trên 

đất công trình công cộng Phường 6 tiếp tục đến 

Ủy ban nhân dân Phường 6 thực hiện việc kê 

khai hoặc bổ sung các giấy tờ có liên quan để 

quận hoàn thành việc chi hỗ trợ sớm nhất.  

Đồng thời đề nghị Nhân dân không nghe 

theo lời xuyên tạc, kích động, xúi giục của 

những kẻ chống phá; mạnh dạn tố giác những 

người có hành vi chống phá, cản trở, đe dọa 

người dân, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý 

đất công trình công cộng và tiến độ thực hiện dự 

án; giúp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm 

minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. 

 

Trân trọng kính chào đoàn kết và thân ái. 

  - Chịu trách nhiệm xuất bản: Châu Văn Tình - Bí thư Đảng ủy phường 1 quận Tân Bình 

 - Số lượng bản tin được in 2.600 bản, mỗi bản 12 trang, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. In tại Công ty 

TNHH  in ấn và quảng cáo Phương Nam. 


