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ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH    
           

  BÁC HỒ VỚI MIỀN NAM 

              Tình cảm của Bác Hồ với đồng bào 

miền Nam là ý chí độc lập dân tộc, là khát vọng 

thống nhất nƣớc nhà. 

               Miền Nam đƣợc Bác Hồ coi nhƣ quê 

hƣơng thứ hai của mình. Vì ở đó in dấu những 

kỷ niệm của thầy giáo Nguyễn Tất Thành tại 

ngôi trƣờng Dục Thanh, là nơi Bác đã ra đi tìm 

đường cứu nước khởi đầu cho sự nghiệp cách 

mạng. Mảnh đất Nam bộ còn có một ý nghĩa 

thiêng liêng khác là nơi ngƣời cha thân yêu của 

Ngƣời, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sống 

những năm tháng cuối đời và an nghỉ. 

              Xuyên suốt tƣ tƣởng chỉ đạo cách mạng 

miền Nam của Ngƣời là độc lập dân tộc và 

thống nhất Tổ quốc, để Bắc Nam xum họp một 

nhà, giang sơn thu về một mối. Khi một ngày 

miền Nam còn chìm trong khói lửa là một ngày 

Bác ăn không ngon, ngủ không yên. “Nước Việt 

Nam là một, dân tộc Việt Nam là một...“Đồng 

bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể 

cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó không bao 

giờ thay đổi”. 

                Có những thời điểm, thế nƣớc ngàn 

cân treo sợi tóc. Ngƣời vẫn theo dõi sát sao tình 

hình diễn biến chiến sự tại miền Nam và đƣa ra  

 



những chỉ đạo sâu sát kịp thời. Ngƣời quan tâm tới 

từng chi tiết nhỏ trong mỗi trận đánh, qua các bản 

báo cáo, bản tin trên báo, trên đài phát thanh. Biết 

tin có đoàn miền Nam ra, Ngƣời đều gặp hỏi han tỉ 

mỉ, ai có thành tích Bác động viên, khen ngợi kịp 

thời, và gửi quà tặng. Khi có ngƣời bị thƣơng nặng, 

Bác đến tận giƣờng bệnh thăm hỏi và trực tiếp căn 

dặn y bác sỹ hết lòng cứu chữa.. 

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của 

Đảng, một lần nữa vấn đề thống nhất nước nhà 

được khẳng định: “Dân tộc ta là một, nước Việt 

Nam là một. Nhân dân ta nhất định vượt qua tất cả 

mọi khó khăn thực hiện kỳ được thống nhất đất 

nước, Nam Bắc một nhà”. Chân lý đó thực tế đã 

được chứng minh sự đúng đắn sáng suốt của Bác 

cùng Trung ƣơng Đảng. Ở chiến trƣờng miền Nam 

quân và dân ta đã đập tan “Chiến tranh đặc biệt” 

của đế quốc Mỹ. Trƣớc sự lớn mạnh của quân ta, 

hòng cứu vãn tình thế, Mỹ ào ạt đổ quân vào chiến 

trƣờng miền Nam thực hiện “chiến tranh cục bộ”. 

Tàn ác hơn, đế quốc Mỹ và chƣ hầu cho máy bay 

bắn phá miền Bắc và ý đồ thâm hiểm của chúng là 

đưa miền Bắc “trở về thời kỳ đồ đá”. Mục đích làm 

cho miền Bắc không chi viện đƣợc cho miền Nam 

hòng bóp chết cách mạng miền Nam. Đúng lúc đó, 

một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định 

quyết tâm không gì lay chuyển nổi: “Kiên quyết bảo 

vệ nền độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹån 

lãnh thổ của nước Việt Nam. Nước Việt Nam là một, 

dân tộc Việt Nam là một, không ai được xâm phạm 

đến quyền thiêng liêng ấy của nhân dân ta. Đế quốc 

Mỹ phải tôn trọng Hiệp định Geneve, phải rút khỏi 

miền Nam Việt Nam, phải chấm dứt ngay cuộc tiến 

công vào miền Bắc. Đó là biện pháp duy nhất, 

không có giải pháp nào khác. Đó là câu trả lời của 

nhân dân ta và Chính phủ ta cho đế quốc Mỹ”. 

Đáp lại tình cảm thiêng liêng của Người, mỗi 

chiến sỹ trƣớc khi ra trận đều khắc sâu hình bóng 

của Bác nơi trái tim mình. Đại tá Đỗ Tấn Phong, 

anh hùng quân đội kể: Mỗi lần nhận nhiệm vụ hay 

trƣớc một trận đánh lớn, nhớ tới Bác Hồ là tôi lại 

thấy nhƣ đƣợc tiếp thêm sức mạnh. Khi đấu tranh 

với kẻ thù, ngƣời chiến sỹ có trái tim, trái tim mang 

hình Bác thiêng liêng rực rỡ. Có chiến sỹ bị địch 

bắt, tên gác ngục đƣa ảnh Bác ra và hỏi có biết là 

ngƣời trong ảnh ai không, chiến sỹ ấy đã rất tự hào 

nói với kẻ thù đó là Bác Hồì kính yêu. Đó là anh 

hùng Nguyễn Văn Thƣơng, 6 lần bị địch cƣa sống 

chân, nhƣng nhất quyết không khai với kẻ thù dù 

chỉ một lời. Đó là tấm gƣơng của cựu tù Phú Quốc 

Nguyễn Thế Nghĩa, trong tù thiếu thốn trăm bề và 

bị địch tra tấn dã man, đƣợc tin Bác mất đã tự tay 

mình cắt máu vẽ chân dung của Bác và cờ Đảng để 

đồng đội trong tù làm lễ truy điệu Bác và mang lá 

cờ Đảng bằng máu trƣớc ngực mình trong những 

buổi lễ kết nạp đảng viên mới... 

Trong toàn bộ di sản tƣ tƣởng mà Ngƣời để lại, 

những ý kiến chỉ đạo, những bài nói bài viết gửi 

đồng bào, chiến sỹ miền Nam luôn chiếm một vị trí 

đặc biệt, là tình nhân ái bao la, mối quan tâm sâu 

sắc và niềm tin mãnh liệt của Bác dành cho đồng 

bào miền Nam. Đối với Ngƣời, giải phóng miền 

Nam thống nhất Tổ quốc luôn là mong ƣớc cháy 

bỏng. Khi đƣợc tin Quốc hội tặng thƣởng huân 

chƣơng cao quý nhất của nƣớc Việt Nam Dân chủ 

cộng hòa, Ngƣời đã cảm ơn Quốc hội và nói: 

“Trong khi miền Bắc ra sức thi đua xây dựng chủ 

nghĩa xã hội để ủng hộ đồng bào miền Nam, thì 

đồng bào miền Nam đã anh dũng chiến đấu để bảo 

vệ công cuộc xây dựng hoà bình ở miền Bắc. Cho 

nên nhân dân miền Bắc từng giờ từng phút nhớ đến 

đồng bào miền Nam. Gần 20 năm trường, hết đấu 

tranh chống thực dân Pháp, lại đấu tranh chóng Mỹ 

- Diệm, đồng bào miền Nam thật là xứng đáng với 

danh hiệu thành đồng Tổ quốc và xứng được tặng 

thưởng Huân chương cao quý này. Vì lẽ đó tôi xin 

Quốc hội đồng ý thế này: Chờ đến ngày miền Nam 

được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hoà bình thống 

nhất, Bắc- Nam xum họp một nhà, Quốc hội cho 

phép đồng bào miền Nam trao tặng cho tôi Huân 

chương cao quý này. Như vậy toàn dân ta sẽ sung 

sướng vui mừng”. 

Trƣớc lúc đi xa, trong Bản Di chúc, Bác đã dành 

những tình cảm, niềm tin mãnh liệt cho đồng bào 

miền Nam, cho sự nghiệp giải phóng đất nƣớc 

thống nhất Tổ quốc. Đó chính là những lời cổ vũ 

cho quân và dân Nam bộ đánh thắng đế quốc Mỹ 

xâm lƣợc nhƣ ƣớc nguyện của Ngƣời: “Còn non 

còn nƣớc còn ngƣời, thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng 

hơn mƣời ngày nay”. Ƣớc nguyện của Ngƣời đã 

được quân và dân miền Nam thực hiện một cách 

trọn vẹn. Ngày 30.4.1975 lịch sử, lá cờ quyết chiến 

quyết thắng của quân giải phóng tung bay trên nóc 

Dinh Độc lập, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Non 

sông đã liền một giải. Đồng bào Nam Bắc xum họp 

một nhà. 



KINH TẾ 

“Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” 2019 trên địa bàn phường 1 
* Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 182-NQ/ĐU 

ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Đảng ủy phường 1 

về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện Kết luận số 

12-KL/QU ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ 

Quận ủy về tăng cường lãnh đạo đảm bảo an toàn, 

vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trên địa bàn 

phường 1; 

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 03 

tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân phƣờng tổ 

chức lễ phát động  “Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm”  trên địa bàn phƣờng 1 năm 2019. 

Nhằm tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về 

an toàn thực phẩm, tăng cƣờng kiểm tra, giám sát 

hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa 

bàn, ngăn ngừa sự cố mất an toàn thực phẩm, phòng 

chống ngộ độc thực phẩm. Ủy ban nhân dân phƣờng 

tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm” trên địa bàn phƣờng năm 2019. 

Công tác lập lại trật tự lòng,  

lề đường trên địa bàn phường 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 181-NQ/ĐU 

ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Đảng ủy phường 1 

về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 01- CT/

QU ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về 

tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa 

bàn và Kết luận số 04-KL/QU của Ban Thường vụ 

Quận ủy về tình hình phòng, chống tội phạm và lập 

lại trật tự lòng, lề đường trên địa bàn phường; 

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát động 

các phong trào, tạo bƣớc chuyễn biến về nhận thức 

và hành động của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và 

nhân dân, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong 

việc tham gia thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, 

lề đƣờng. 

Trƣởng Ban chỉ đạo công tác do đồng chí Chủ 

tịch phƣờng phụ trách cùng các thành viên trong đó 

có các ban ngành, đoàn thể và đại diện Ban điều 

hành khu phố tổ chức thực hiện các nội dung liên 

quan đến công tác lập lại trật tự lòng, lề đƣờng. 

Kết quả Tổ trật tự lòng lề đƣờng thƣờng xuyên 

đi kiểm tra các tuyến đường khác như  Lê Văn Sỹ, 

Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển... ra 5 quyết 

định xử phạt kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường 

với số tiền 12.500.000 đồng. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 08 

tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân phƣờng 1 

về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 

2019. 

Hiện nay, tình hình kinh doanh gia súc, gia 

cầm sống trên địa bàn quận vẫn còn, gây bất ổn và 

có nguy cơ lây lan các vi rút cúm cho ngƣời dân 

khu dân cƣ. 

Ủy ban nhân nhân phƣờng đề nghị bà con trên 

địa bàn phường tích cực tham gia đấu tranh, tố giác 

các hành vi nuôi nhốt gia súc, gia cầm sống; vận 

động các cá nhân không kinh doanh gia súc, gia 

cầm sống. Thông tin phản ánh vui lòng liên hệ Ủy 

ban nhân dân phƣờng 1 (số 291 Lê Văn Sỹ, Phƣờng 

1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: 

(028) 3 9913 357.   

Bố trí lực lƣợng chốt chặn thƣờng xuyên tại các 

điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép trên 

địa bàn, không để tồn tại các điểm kinh doanh gia 

cầm sống trái phép, kể cả tại các khu vực giáp ranh. 

Tăng cƣờng kiểm soát, tuyên truyền cho các tiểu 

thƣơng chỉ kinh doanh các sản phẩm động vật an 

toàn, đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ đã đƣợc kiểm 

dịch của cơ quan Thú y. 

TIN HOẠT ĐỘNG PHƯỜNG 

Tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm” trên địa bàn phường cho cán bộ, công 

nhân viên trong đơn vị, Ban điều hành 5 khu phố, 64 

tổ dân phố với khẩu hiệu “Nói không với thực phẩm 

giả, thực phẩm kém chất lƣợng. Bảo vệ quyền lợi 

ngƣời tiêu dùng” 



Vận động, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang 

hoạt động theo hình thức doanh nghiệp 
Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND-KT ngày 

06 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân phƣờng 

1 về  việc tuyên truyền vận động, hỗ trợ hộ kinh 

doanh chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh 

nghiệp trên địa bàn phƣờng. 

Nhằm tạo môi trƣờng thuận lợi để thúc đẩy, hỗ 

trợ hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo hình 

thức doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân phƣờng tập 

trung công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến 

bằng nhiều hình thức đến các hộ kinh doanh trên 

địa bàn phường về các lợi ích khi chuyển sang hoạt 

động theo hình thức doanh nghiệp. 

Với tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn phƣờng 

hiện nay là 405 hộ, trong đó có 20 hộ kinh doanh 

có sử dụng 10 lao động trở lên và có sử dụng hóa 

đơn. Mục tiêu năm 2019 dự kiến sẽ phấn đấu vận 

động đạt khoảng 5 hộ kinh doanh chuyển sang hoạt 

động theo hình thức doanh nghiệp. 

Ủy ban nhân dân phƣờng đã thành lập tổ công 

tác vận động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang 

hoạt động theo hình thức doanh nghiệp. Hƣớng dẫn 

hộ kinh doanh thực hiện việc cung cấp hồ sơ cần 

thiết để làm thủ tục đăng ký thành lập doanh 

nghiệp. 

Hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển sang hình 

thức doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ Ủy ban 

nhân dân phƣờng 1 (Địa chỉ: 291 Lê Văn Sỹ, 

Phƣờng 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh). 

Điện thoại: (028) 3 9913 357 hoặc email: 

p1.tanbinh@tphcm.gov.vn 

 

Hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp 

trên địa bàn phường     
Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính 

phủ về một số giải pháp tháo gở khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trƣờng, giải quyết nợ 

xấu. 

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn phƣờng tiếp cận nguồn vốn vay 

ngân hàng với lãi suất phù hợp để ổn định hoặc mở 

rộng quy mô sản xuất kinh doanh; tiếp tục triển 

khai thực hiện có hiệu quả chƣơng trình ký kết hỗ 

trợ vốn vay ƣu đãi giữa các ngân hàng thƣơng mại 

với doanh nghiệp, phát huy hiệu quả trong công tác 

phối hợp giữa Ủy ban nhân dân Quận với Sở Công 

thƣơng và Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam – Chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện các 

chủ trƣơng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhƣ tạo 

cầu nối thông tin giữa doanh nghiệp với các Ngân 

hàng thƣơng mại hoạt động trên địa bàn.  

Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn xin vui 

lòng liê hệ Ủy ban nhân dân phƣờng 1 (Địa chỉ: 291 

Lê Văn Sỹ, Phƣờng 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí 

Minh). Điện thoại: (08) 3 9913 357  hoặc 

email: p1.tanbinh@tphcm.gov.vn 

 

Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hang 

gian, hàng giả 
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND-KT ngày 

07/01/2019 của Ủy ban nhân nhân quận về cao 

điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trƣớc, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ 

Hợi năm 2019 trên địa bàn quận. 

Hiện nay, tình hình kinh doanh hàng nhập lậu, 

gian lận thƣơng mại, giả nhãn hiệu hàng hóa trên 

địa bàn quận vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng sản 

xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất 

lƣợng, vi phạm về nhãn hàng hóa…gây bất ổn thị 

trƣờng, gây ảnh hƣởng không nhỏ tới đời sống 

ngƣời dân. 

Ủy ban nhân nhân phƣờng đề nghị bà con trên 

địa bàn phường tích cực tham gia tuyên truyền 

chống thuốc lá nhập lậu; vận động các tổ chức, cá 

nhân, hộ gia đình không kinh doanh, buôn bán 

thuốc lá điếu nhập lậu. Đồng thời tố giác các tổ 

chức, cá nhân có hành vi tàng trữ, kinh doanh thuốc 

lá điếu nhập lậu trên địa bàn phƣờng. Thông tin 

cung cấp, vui lòng liên hệ Ủy ban nhân dân phƣơng 

hoặc ông Nguyễn Hoài Tâm, chuyên trách kinh tế 

phƣờng, ĐT: 0933193195. 

Phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở sản xuất 
1. Niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm 

hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi dễ thấy. 

2. Nghiêm cấm sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 

tại nhà kho, nơi sản xuất, nơi sử dụng và bảo quản 

hóa chất dễ cháy, nổ. 

3. Lắp đặt thiết bị bảo vệ (aptomat) cho hệ thống 

điện toàn cơ sở, từng khu vực, phân xưởng và các 

thiết bị điện có công suất lớn, tách riêng nguồn 

điện: chiếu sáng, bảo vệ phục vụ thoát nạn, chữa  

mailto:p1.tanbinh@tphcm.gov.vn


cháy, nguồn điện sản xuất, sinh hoạt,… 

4. Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống công nghệ, 

thiết bị, dây chuyền sản xuất, hệ thống điện,… 

nhằm kịp thời phát hiện những yếu tố mất an toàn 

và có biện pháp khắc phục. 

5. Không để hóa chất, thiết bị, đƣờng ống chứa 

hóa chất dễ cháy, nổ gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. 

6. Cấm hàn, cắt kim loại hoặc làm những việc 

phát sinh tia lửa nhiệt gần khu vực nhà kho, nhà 

xƣởng sản xuất và nơi đặt các vật liệu dễ cháy. 

7. Tại nơi có hóa chất dễ cháy, nổ phải sử dụng 

các dụng cụ, thiết bị điện là loại phòng nổ. 

8. Khi tiến hành kiểm tra kho, xƣởng hoặc sửa 

chữa các đƣờng ống dẫn hóa chất không sử dụng 

ngọn lửa trực tiếp để soi sáng. 

9. Không thờ cúng và đun nấu trong khu vực sản 

xuất, văn phòng làm việc. 

10. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt tại 

khu vực sản xuất. 

11. Lắp đặt hệ thống chống sét, chống rò điện 

phù hợp với từng loại công trình. 

12. Có giải pháp chống tĩnh điện với những dây 

chuyền sản xuất, thiết bị phát sinh tĩnh điện. 

13. Hàng hóa trong kho phải đƣợc sắp xếp theo 

đúng quy định an toàn PCCC. 

14. Phân loại và sắp xếp riêng các loại hóa chất 

dễ cháy, nổ. Không đƣợc xếp sát tƣờng, sát trần 

nhà. 

15. Không sử dụng vật liệu là chất dễ cháy để 

làm mái, trần nhà, vách ngăn. 

16. Gọi số 114 báo cháy khi có sự cố cháy, nổ 

xảy ra. 

17. Có hệ thống thông gió, chống tụ khói, chống 

tác động của nhiệt trên lối thoát nạn, phòng lánh 

nạn tạm thời. 

18. Có sơ đồ chỉ dẫn lối thoát nạn. 

19. Không để hàng hóa cản trở lối thoát nạn. 

20. Thành lập đội PCCC cơ sở theo quy định. 

21. Trang bị phƣơng tiện PCCC theo quy định. 

22. Xây dựng và tổ chức thực tập phƣơng án 

chữa cháy. Thời gian đăng ký đợt 2 hạn chót ngày 

15/9/2019. 

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 – 2020  

Nhằm chuẩn bị tốt việc thực hiện kế hoạch gọi 

trẻ đến trƣờng năm học 2019 – 2020 báo cáo về 

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

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

trƣởng 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 cƣ trú thực tế trên địa 

bàn phƣờng, cụ thể nhƣ 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 chƣa vào lớp 

Một. 

- Các đối tƣợng nêu trên hiện đang cƣ trú thực 

tế trên địa bàn phƣờng. 

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 trƣởng 64 Tổ dân phố lƣu ý 

một số nội dung sau: 

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

và đầy đủ thông tin cần thiết nhƣ 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 ngƣời nuôi 

dƣỡng; 

3. Diện hộ khẩu (KT1. KT2, KT3, KT4) 

4. Năm học 2018-2019 đang theo học trƣờng 

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

không đi học ghi rõ lý do) 

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

nuôi dƣỡng. 

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 phƣờng 

(mới nhất); 

Đề nghị các Tổ dân phố tổng hợp danh sách 

theo mẫu đính kèm gởi về Ủy ban nhân dân 

phƣờng (vui lòng nộp trực tiếp cho đồng chí Trần 

Ngọc Vệ  - chuyên trách Trẻ em – Bình đẳng giới, 

điện thoại: 0917.405.068). 

Thời gian hạn chót của đợt 2 vào ngày 

15/5/2019. 

TỔNG ĐÀI QUỐC GIA  

BẢO VỆ TRẺ EM 111 

Đường dây nóng Công an phường  

(028) 3.844.4870   

Trong thời gian qua, các vụ việc xâm hại tình 

dục trẻ em có xu hƣớng tăng cả về số lƣợng, tính 

chất phức tạp, mức độ nghiêm trọng. 

Ủy ban nhân dân phƣờng kêu gọi các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân hãy sử dụng số điện thoại 111 để 



lên tiếng thông tin, thông báo, tố cáo mọi hành vi 

bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện các việc tƣ vấn 

kiến thức về trẻ em với tinh thần ƣu tiên bảo vệ trẻ 

em, mọi trẻ em Việt Nam sẽ đƣợc sống trong môi 

trƣờng ngày càng an toàn, lành mạnh và phát triển 

toàn diện. 

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 

hoạt động 24 giờ tất cả các ngày, đƣợc Nhà nƣớc 

bảo đảm nguồn lực hoạt động. Tổng đài 111 không 

thu phí viễn thông và phí tƣ vấn đối với ngƣời gọi 

đến. 

Đường dây nóng 

111 sẽ tiếp nhận, cung 

cấp, giải đáp thông tin 

cho trẻ em và cha mẹ 

về các vấn đề của trẻ 

em; tƣ vấn sâu về tâm 

lý, kết nối can thiệp, 

bảo vệ trẻ em; hỗ trợ 

miễn phí cho trẻ em bị 

khủng hoảng nặng về 

tâm lý do bị xâm hại 

tình dục, bạo lực, trẻ bị 

mua bán và bị các rối 

nhiễu về tâm lý. 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ 

Lớp dạy nghề miễn phí  

(Nghề làm móng) 

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 phƣờng). Hội viên, phụ nữ thuộc 

các diện trên có nhu cầu đăng ký học nghề vui lòng 

liên hệ Văn phòng Hội LHPN phƣờng (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 

phƣờng qua SĐT: 0933.738.234 hoặc chị Nguyễn 

Trần Diễm Trang – Phó Chủ tịch Hội LHPN 

phƣờng qua SĐT: 0906.465.361 để nhận đơn đăng 

ký tham gia học nghề. 

1. Sáng ngày 29/3/2019, CLB "Phụ nữ tham gia 

đọc báo Hội" tổ chức sinh hoạt quý 1 năm 2019 với 

chuyên đề: 

- Chủ đề năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ 

em" 

- Biện pháp giúp trẻ phòng tránh nguy cơ bị xâm 

hại. 

2. Ngày 31/3/2019, UB.MTTQ Việt Nam - Hội 

LHPN - Hội CCB - Đoàn Thanh Niên - Công Đoàn 

phƣờng 1 phối hợp tổ chức hành trình về nguồn 

năm 2019 ở Củ Chi với các hoạt động: 

- Đến viếng và tham quan Nhà tƣởng niệm Mẹ 

Việt Nam Anh Hùng - AHLLVTND Nguyễn Thị 

Rành 

- Thực hiện hoạt động An sinh xã hội ở xã An 

Nhơn Tây, Củ Chi. 

- Viếng Đền Bến Dƣợc và tham quan Địa đạo 

Củ Chi. 

Sinh hoạt chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” 

Quý 1 năm 2019 

Hành trình về nguồn  

“Theo dòng lịch sử Việt Nam” 

https://vtv.vn/xam-hai-tinh-duc.html


ĐOÀN THANH NIÊN 

Lễ họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

(26/3/1931 - 26/3/2019) 

Ngày 28/3/2018, Đoàn phƣờng đã tổ chức Lễ 

Họp mặt Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và 84 

năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam 

(28/3/1935 – 28/32019). Trong buổi lễ, đã tổ chức 

ôn lại truyền thống Đoàn, báo cáo các hoạt động 

trong tháng thanh niên và khen thƣởng các tập thể, 

cá nhân đã hoàn thành tốt các hoạt động trong tháng 

thanh niên. 

Nhằm chào mừng kỷ niệm 88 ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) 

và chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt  

Nam phƣờng 1, nhiệm kỳ 2019 – 2024, BCH Đoàn 

phƣờng 1 – Quận Tân Bình đã phối hợp với BCH 

Đoàn Xã An Nhơn Tây – Huyện Củ Chi thực hiện 

hành trình “Vì người bạn ngoại thành” đã trao 

tặng 10 phần quà học tập cho các em thiếu nhi có 

hoàn cảnh khó khăn tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi vào sáng ngày 31/3/2019. 

Hội nghị tổng kết Ban Thanh tra  

nhân dân, nhiệm kỳ 2016 - 2018 

Ban Thanh tra nhân dân  và Ban Giám sát 

đầu tư cộng đồng là hai mô hình hoạt động của 

Mặt trận phƣờng. Tổ chức và hoạt động trên tinh 

thần Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 

của Chính phủ và Thông tri Số: 25/TTr-MTTW-

BTT ngày 10/8/2017 của Ủy ban Trung ƣơng Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam. Chức năng của BTTND là 

nhằm đảm bảo quyền giám sát, kiểm tra của quần 

chúng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong việc 

thực hiện chính sách, pháp luật ở phạm vi xã, 

phƣờng, thị trấn. Chức năng của BGSĐTCĐ là 

nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy 

định về quản lý đầu tư; phát hiện, kiến nghị với 

các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền về các việc 

làm vi phạm các quy định về quản lý, các việc làm 

sai quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài 

sản của nhà nƣớc, xâm hại đến lợi ích của cộng 

đồng. 

Ngày 19/4/2019, đƣợc sự chấp thuận của Đảng 

ủy, Ủy ban Nhân dân và Ban thƣờng trực MTTQ 

Việt Nam phƣờng, Ban thanh tra Nhân dân 

phƣờng tổ chức Hội nghị tổng kết Nhiệm kỳ 2016 

– 2018. Hội nghị có sự tham dự của các vị lãnh 

đao Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân 

dân, Mặt trận Tổ quốc phƣờng và các ông bà đại 

diện các ban ngành đoàn thể, cấp ủy, khu phố 

trƣởng, trƣởng ban công tác Mặt trận khu phố. 

Trong nhiệm kỳ, Ban đã xây dựng kế hoạch cụ 

thể, chi tiết trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt công 

tác giám sát thông qua việc giải quyết ý kiến phản 

ánh của nhân dân, giám sát việc thực hiện quy chế 

dân chủ theo Pháp lệnh 34, giám sát việc thực  



hiện các chế độ chính sách, các khoản đóng góp của 

nhân dân. Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực của cán bộ công chức, bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của nhân dân. Ban đã thực hiện 10 

cuộc giám sát về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

theo Pháp lệnh 34; việc thực hiện các khoản đóng 

góp của nhân dân. Tham gia hòa giải 26 vụ khiếu 

nại phản ánh của nhân dân về tranh chấp đất đai. 
Trong hai năm, Ban đã phối hợp với UBND và 

các ngành liên quan tổ chức giám sát 06 cuộc các 

công trình xây dựng trên địa bàn . Qua giám sát đã 

đánh giá công trình đảm bảo về chất lượng và số 

lƣợng theo thiết kế ban đầu.  

 Hoạt động của Ban đã góp phần tích cực vào ổn 

định tình hình ở địa phương, việc thực hiện các chế 

độ chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; 

hoạt động của Đại biểu HĐND, cán bộ công chức 

ngày càng chuyển biến rõ rệt đáp ứng nhu cầu phục 

vụ nhân dân. 

Lễ phát động Hưởng ứng phong trào “15 phút  

vì thành phố văn minh, sạch đẹp” và 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” trên địa bàn 

phường 1 đợt 2 năm 2019 

Nhằm tuyên truyền trật tự an toàn giao thông, vệ 

sinh môi trƣờng và hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 44 

năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nƣớc (30/4/1975 – 30/4/2019) và Quốc tế lao động 

1/5, Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa phƣờng tổ chức lễ phát động 

hƣởng ứng phong trào “15 phút vì thành phố văn 

minh, sạch đẹp” và thực hiện cuộc vận động 

“Ngƣời dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác 

ra đƣờng và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm 

ngập nƣớc” trên địa bàn phƣờng 1, đợt 2 năm 

2019 vào lúc 06 giờ 30, ngày 25/4/2019 tại Trụ sở 

Ủy ban nhân dân Phƣờng. 

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo 

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các 

Ban ngành đoàn thể Phƣờng, đại diện cấp ủy/Ban 

điều hành/Ban vận động 5 khu phố cùng đông đảo 

bà con nhân dân đến từ 5 khu phố trong phƣờng 

và toàn thể cán bộ, công chức, dân quân phƣờng 

1. 

Nội dung thực hiện gồm tổng vệ sinh các tuyến 

đường, tuyến hẻm và tại từng hộ gia đình, tuyên 

truyền vận động nhân dân ý thức giữ gìn vệ sinh 

môi trƣờng, bỏ rác đúng nơi quy định, trồng cây 

xanh, tháo dỡ các bảng quảng cáo sai quy định tại 

các cột điện, bờ tƣờng, thực hiện các biện pháp 

diệt muỗi, lăng quăng để ngăn ngừa dịch bệnh, tại 

các điểm: đƣờng Lê Văn Sỹ, đƣờng Phạm Văn 

Hai, hẻm 333 Lê Văn Sỹ,… 

 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc: 

Ông Lê Phụng Hoàng Phong, Ông Nguyễn Xuân Đại, 

Ông Võ Văn Dũng. 

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

HĐND phường phát biểu chỉ đạo  

và phát động lễ hưởng ứng chương trình “15 phút  

vì thành phố văn minh – sạch đẹp” 



Phong trào "15 phút vì thành phố văn minh - 

sạch đẹp - an toàn" đƣợc Ủy ban nhân dân tổ chức 

hàng tuần đã tạo đƣợc nét đẹp trong sinh hoạt, suy 

nghĩ, sự chuyển biến trong ngƣời dân ý thức tự giác, 

thực hiện hàng ngày chứ không chờ đến ngày chủ 

nhật mới thực hiện, đã tạo đƣợc đƣờng thông hè 

thoáng, bộ mặt tại các tuyến đƣờng của phƣờng 

thông thoáng, xanh tƣơi sạch đẹp và đƣợc ngƣời 

dân hƣởng ứng nhiệt tình.  

Cùng ngày, Thƣờng trực Đảng ủy, Ủy ban nhân 

dân, Ban ngành, đoàn thể phƣờng, Ban điều hành 

Khu phố đã tổ chức đoàn thăm và tặng quà gia đình 

( Gia đình nào, ở đâu) nhân kỷ niệm 44 năm ngày 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc 

(30/4/1975-30/4/2019) và Quốc tế lao động 1/5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hội đồng nhân dân phường 1 tổ chức  

kỳ họp thứ IX (kỳ họp bất thường)  

nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa 

phƣơng, thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017 của HĐND Tp Hồ Chí Minh về 

thời hạn quyết toán các cấp và Quyết định 6385/QĐ

-UBND ngày 09/12/2017 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về thời hạn quyết toán ngân sách các 

cấp, ngày 26/4/2019, Hội đồng nhân dân Phƣờng 1 

đã tổ chức kỳ họp thứ Chín (kỳ họp bất thường). 

Đến tham dự kỳ họp có đồng chí Châu Văn Tình – 

Bí thƣ Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

Phƣờng, đồng chí Lƣơng Thị Kim Loan – Phó Bí 

thƣ/Chủ tịch Ủy ban nhân dân phƣờng, cùng tham 

dự có 22/23 vị đại biểu Hội đồng nhân dân Phƣờng. 

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân phƣờng xem 

xét báo cáo, tờ trình Thƣờng trực UBND phƣờng; 

báo cáo thẩm tra của ban kinh tế - xã hội HĐND 

phƣờng gởi đến kỳ họp thứ Chín (kỳ họp bất 

thƣờng) HĐND phƣờng nhiệm kỳ 2016 - 2021 các 

đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã tập trung 

thảo luận, đóng góp ý kiến, Với tinh thần dân chủ, 

trách nhiệm, khách quan, tại kỳ họp thứ chín (kỳ 

họp bất thƣờng), Hội đồng nhân dân phƣờng đã 

biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau: Nghị 

quyết về báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018, 

Nghị quyết về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 

2019; Nghị quyết về duyệt điều chỉnh, thống nhất 

một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 

của UBND phƣờng. 

 

Thăm và tặng 

quà Cô Huỳnh 

Kim Thoa – 

diện được 

hưởng trợ cấp 

bệnh binh 

Quang cảnh kỳ họp thứ IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 



Quy định pháp luật và chính sách liên 

quan đến người khuyết tật 

Luật Ngƣời khuyết tật quy định ngày 18 

tháng 4 hàng năm là Ngày ngƣời khuyết 

tật Việt Nam. Nhân ngày ngƣời khuyết tật Việt 

Nam, xin giới thiệu một số văn bản pháp luật, chủ 

trƣơng, chính sách liên quan đến ngƣời khuyết tật 

tại Việt Nam: - Luật Ngƣời khuyết tật (Luật số 

51/2010/QH12 ngày 17/6/2010). - Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Ngƣời khuyết tật. - Quyết định số 1019/QĐ-

TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án trợ giúp ngƣời khuyết tật giai đoạn 

2012 – 2020. 

Luật ngƣời khuyết tật gồm 10 chƣơng, 53 điều, 

có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2011. Luật ngƣời 

khuyết tật định nghĩa: Người khuyết tật là ngƣời bị 

khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc 

bị suy giảm chức năng đƣợc biểu hiện dƣới dạng tật 

khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó 

khăn. 

      Luật ngƣời khuyết tật  (Điều 4) qui định Ngƣời 

khuyết tật đƣợc bảo đảm thực hiện các quyền sau 

đây: 

 a) Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; 

   b) Sống độc lập, hòa nhập cộng đồng; 

   c) Đƣợc miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp 

cho các hoạt động xã hội; 

   d) Đƣợc chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, 

học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, 

tiếp cận công trình công cộng, phƣơng tiện giao 

thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể 

thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật 

và mức độ khuyết tật; 

   đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

      Luật qui định trách nhiệm của gia đình người 

khuyết tật: 
     1. Gia đình có trách nhiệm giáo dục, tạo điều 

kiện để thành viên gia đình nâng cao nhận thức về 

vấn đề khuyết tật; thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do 

tai nạn thƣơng tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn 

đến khuyết tật. 

     2. Gia đình ngƣời khuyết tật có trách nhiệm sau 

đây:  

    a) Bảo vệ, nuôi dƣỡng, chăm sóc ngƣời khuyết 

tật;  

    b) Tạo điều kiện để ngƣời khuyết tật đƣợc chăm 

sóc sức khỏe và thực hiện quyền, nghĩa vụ của 

mình; 

    c) Tôn trọng ý kiến của ngƣời khuyết tật trong 

việc quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc 

sống của bản thân ngƣời khuyết tật và gia đình; 

    d) Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này. 

      Về chăm sóc sức khỏe người khuyết tật:  Trạm 

y tế cấp xã có trách nhiệm sau đây: 
     a) Triển khai các hình thức tuyên truyền, giáo 

dục, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức 

khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; hƣớng dẫn 

ngƣời khuyết tật phƣơng pháp phòng bệnh, tự chăm 

sóc sức khỏe và phục hồi chức năng; 

    b) Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe ngƣời 

khuyết tật; 

    c) Khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi 

chuyên môn cho ngƣời khuyết tật. 

     3. Kinh phí để thực hiện quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 1 Điều này do ngân sách nhà nước 

bảo đảm. 

Để đảm bảo quyền lợi khi khám, chữa bệnh cho 

ngƣời khuyết tật, luật qui định ngƣời khuyết tật 

được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định 

của pháp luật về bảo hiểm y tế; gia đình ngƣời 

khuyết tật có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để 

ngƣời khuyết tật đƣợc khám bệnh, chữa bệnh. 

Ngƣời khuyết tật là ngƣời mắc bệnh tâm thần ở 

trạng thái kích động, trầm cảm, có ý tƣởng, hành vi 

tự sát hoặc gây nguy hiểm cho ngƣời khác đƣợc hỗ 

trợ sinh hoạt phí, chi phí đi lại và chi phí điều trị 

trong thời gian điều trị bắt buộc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

     - Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật: 
    + Khuyến khích ngƣời khuyết tật tự tạo việc làm, 

hộ gia đình tạo việc làm cho ngƣời khuyết tật. 

    + Miễn giảm giá vé, giá dịch vụ…cho ngƣời 

khuyết tật. 

    + Qui định chính sách bảo trợ xã hội đối với 

ngƣời khuyết tật. 

     - Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ 

giúp ngƣời khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 nhằm  

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 



mục tiêu chung hỗ trợ ngƣời khuyết tật phát huy 

khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân; 

tạo điều kiện để ngƣời khuyết tật vƣơn lên tham gia 

bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp 

phần xây dựng cộng đồng và xã hội. 

Kể từ ngày 20/3/2019 biểu giá bán lẻ điện mới đƣợc 

áp dụng theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 

20/3/2019 của Bộ Công thương về điều chỉnh mức 

giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện. 

Chi tiết giá bán điện, Quý khách hàng vui lòng 

tra cứu/theo dõi trên: 

1. Website của TCT Điện lực TPHCM: http://

www.evnhcmc.vn (Các hoạt động/ Thông tin cần 

biết/ Thông báo từ EVNHCMC). 

2. Website chăm sóc khách hàng: http://

cskh.evnhcmc.vn 

3. Trên ứng dụng EVNHCMC (vô Thủ tục/ Giá 

điện.) 

4. Trang các trang điện tử 

5. Tìm kiếm Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 

20/3/2019 của Bộ Công thương trên Google. 

Hiện tượng “Búp bê Kuman Thong” 

1. Khái quát về “Búp bê Kuman Thong” 

Kuman Thong là một loại thần giám hộ huyền bí 

theo tín ngƣỡng dân gian Thái Lan. Trong tiếng 

Thái, “Kuman” có nghĩa là “Cậu bé thanh 

tịnh” (hay “Kumara” là “Cô bé thanh tịnh”; 

“Thong” nghĩa là “vàng”; “Kuman Thong” nghĩa là 

“Cậu bé vàng” hay còn đƣợc gọi là “Quỷ linh nhi”. 

Theo các tu sỹ Phật giáo Thái Lan, ban đầu 

“Búp bê Kuman Thong” đƣợc tạo ra với mục đích 

là giúp đỡ những linh hồn hài nhi bị chết oan hoặc 

không có nơi nƣơng tựa đƣợc siêu thoát. Các nhà sƣ 

cho rằng: khi đứa trẻ chết đi, thân xác phân hủy 

nhƣng linh hồn của chúng  còn tồn tại và cƣ trú ngụ, 

do vậy các nhà sƣ (hoặc thầy bùa) sẽ lấy một bộ 

phận trên xác chết hài nhi (tóc, móng tay, chân, 

xƣơng…) để tạo thành bùa, sau đó yểm vào một vật 

cụ thể nhƣ búp bê. Con búp bê sẽ là nơi trú ngụ linh 

hồn của đứa trẻ bị chết, đƣợc đặt ở trong nhà và 

được chăm sóc như một đứa trẻ, được nghe kinh 

Phật để tạo nghiệp lành, xóa bỏ nghiệp dữ trong quá 

khứ, qua đó chúng sẽ đƣợc tái sinh vào nơi tốt hơn. 

“Búp bê Kuman Thong” không đƣợc coi là một 

phần trong Phật giáo chính thống, nhƣng nó phổ 

biến ở Thái Lan từ thời cổ đại. Cùng với sự tuyên 

truyền về khả năng siêu nhiên của búp bê, các pháp 

sƣ, đạo sỹ đã “biến tƣớng” và sử dụng nguyên một 

thai nhi mang sấy khô rồi tạo ra “Búp bê Kuman 

Thong” nhằm làm tăng giá trị cũng nhƣ tính thần bí 

của loại búp bê này. 

Theo các bản chép tay của ngƣời Thái từ hàng 

trăm năm trƣớc, “Kuman Thong” đƣợc tạo ra bằng 

cách lấy bào thai từ xác của ngƣời mẹ, sau đó thầy 

phù thủy đƣa đến nghĩa trang để tiến hành nghi lễ 

gọi hồn Kuman Thong. Kết thúc nghi lễ gọi hồn, 

bào thai đƣợc sấy trên lửa cho đến khi khô lại, đƣợc 

sơn một lớp Ya Lak (một loại sơn mài đƣợc sử dụng 

làm bùa hộ mệnh) và Takrut (hỗn hợp trộn với vàng 

lá). Cuối cùng là bọc bào thai trong vàng lá để hoàn 

thành một Kuman Thong. Ngoài ra, còn có cách 

khác để làm Kuman Thong là bào thai đƣợc ngâm 

vào trong Nam Man Phrai (một loại dầu chiết xuất 

bằng cách đốt một ngọn nến gần cằm một đứa trẻ đã 

chết hoặc một ngƣời đã chết một cách bất bình 

thƣờng), tuy nhiên cách làm này ít phổ biến hơn vì 

hành vi bất hợp pháp. 

Hiện nay, để làm một “Búp bê Kuman Thong”, 

ngƣời ta phải tìm những phụ nữ đang mang thai đã 

chết không quá 21 ngày để lấy bào thai và tiến hành 

các công đoạn nói trên. Nhu cầu này dẫn đến một hệ 

lụy là ở Thái Lan, nhiều bệnh viện liên tục bị đánh 

cắp thai nhi sinh non, mộ các bà mẹ đang mang thai 

cũng thƣờng xuyên bị trộm…Vì vậy, pháp luật Thái 

Lan nghiêm cấm việc chế tạo và sử dụng “Búp bê 

Kuman Thong”, song những lời đồn thổi không 

ngừng về quyền năng siêu phàm khiến cho nó vẫn 

là một thứ hàng phi pháp đắt giá, từ vài triệu đến vài 

trăm triệu đồng tùy vào chất liệu, hình dáng và 

“năng lực” của mỗi loại. Ngƣời thờ “Búp bê Kuman 

Thong” chủ yếu là giới kinh doanh, buôn bán với 

nhiều mục đích nhƣ: tăng ích (chiêu tài, câu khách, 

buôn may bán đắt); kinh ái (tạo tình cảm); tức tai 

(bảo hộ thân chủ trong những trƣờng hợp gặp nguy 

hiểm, mách bảo trƣớc những chuyện nguy hiểm…); 

hàng phục (phá phách đối thủ); câu triệu (gọi ngƣời 

đi xa)… 

Tại Việt Nam, việc thờ cúng “Búp bê Kuman 

Thong” xuất hiện tại một số địa phƣơng nhƣ: Thành 

phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, 

Nghệ An, Ninh Thuận…chủ yếu là một bộ phận  
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phận nhỏ doanh nhân, ngƣời buôn bán, thậm chí có 

cả đối tƣợng là trộm cƣớp, lừa đảo,…Việc mua, bán 

“Búp bê Kuman Thong” không khó khăn khi có 

hàng chục hội, nhóm kín đƣợc lập ra trên mạng xã 

hội chuyên trao đổi, buôn bán và chăm sóc “Búp bê 

Kuman Thong” nhƣ: “Nhóm nuôi và chăm sóc linh 

nhi – Bùa kinh doanh” (12.000 thành viên); “Nhóm 

nuôi Kuman Thong” (10.800 thành viên); “Nhóm 

mua bán bùa” (7.500 thành viên); “Nhóm nuôi và 

chăm sóc Kuman Thong đúng cách tại Việt 

Nam” (6.500 lƣợt theo dõi); “Hội Kumanthong Sài 

Gòn – Viện Nam” (10.776 thành viên); “Nhóm nuôi 

và chăm sóc Kumanthong đúng cách tại Hải 

Phòng”;…Trên các diễn đàn này, thành viên chia sẻ 

cách chăm sóc búp bê nhƣ cách cho nó ăn, các dậy 

dỗ khi “con” hƣ,… 

Do lợi nhuận tự việc buôn bán “Búp bê Kuman 

Thong” không nhỏ, trong khi chất lƣợng không thể 

kiểm chứng nên các đối tƣợng xấu đã cố ý thổi 

phồng sự thật về “Búp bê Kuman Thong”, buôn bán 

“Búp bê Kuman Thong” giả, lừa gạt những ngƣời 

cả tin nhằm trục lợi. 

2. Hướng giải quyết đối với hiện tượng “Búp 

bê Kuman Thong” 

Hiện tƣợng “Búp bê Kuman Thong” là một hình 

thức mê tín dị đoan, không phù hợp với văn hóa 

truyền thống dân tộc Việt Nam và quy phạm những 

quy định của pháp luật Việt Nam làm tổn hại kinh 

tế và nảy sinh tâm lý hoang mang, ỷ lại, trông chờ 

vào vận may, bùa phép ở những ngƣời tin theo. Nếu 

việc sản xuất, mua bán, sử dụng hiện tƣợng này 

không đƣợc ngăn chặn kịp thời, để trở nên phổ biến 

sẽ ảnh hƣởng tiêu cực đến niềm tin, đời sống sinh 

hoạt văn hóa, tinh thần ngƣời dân và dẫn đến những 

nguy cơ xấu với xã hội nhƣ: gia tăng các hoạt động 

mua, bán thi thể thai nhi, các hình thức lừa đảo để 

trục lợi phi pháp, ảnh hƣởng đến an ninh trật tự, an 

toàn xã hội,… 

Hiện nay pháp luật có những quy định để xử lý 

những vấn đề liên quan đến việc sản xuất, buôn bán, 

thờ cúng “Búp bê Kuman Thong”, trong đó có 

những văn bản quy phạm pháp luật nhƣ sau” 

- Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời 

và hiến lấy xác, năm 2006 có Điều 11 quy định 

nghiêm cấm các hành vi, trong đó có: “Lấy trộm 

mô, bộ phận cơ thể người, lấy trộm xác; Mua, bán 

mô, bộ phận cơ thể người; Mua, bán xác; Lấy, 

ghép, sử dụng, lưu giữ mô, bộ phận cơ thể người vì 

mục đích thương mại”. 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và 

Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, trong đó 

quy định: Xử phạt về hành vi yểm bùa, phủ chú để 

trục lợi; hành vi phục hồi phong tục, tập quán gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân cách con người và 

truyền thống văn hóa Việt Nam. 

- Luật Đầu tƣ năm 2014 quy định về ngành, 

nghề cấm đầu tƣ kinh doanh, gồm: mua, bán người, 

mô, bộ phận cơ thể người, trẻ em, bào thai. 

- Bộ Luật Hình sự năm 2015 có Điều 154 quy 

định về “tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận 

cơ thể người”; Điều 320 quy định về “tội hành 

nghề mê tín dị đoan”. 

- Luật Tín ngƣỡng, tôn giáo có Điều 5 quy định 

các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực tín 

ngƣỡng, tôn giáo, trong đó có: “Xâm hại đạo đức xã 

hội; xâm hại thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; 

xúc phạm danh dự của người khác”, “Lợi dụng 

hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục 

lợi”./. 

Chương trình Giảm nghèo bền vững  

giai đoạn 2019 - 2020  
Mục đích: 

Để triển khai chương trình giảm nghèo bền vững 

theo phƣơng pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2019-

2020. 

Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giảm 

nghèo theo từng năm, có kế hoạch tổ chức thực hiện 

các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội và 

các chính sách kinh tế xã hộ khác, đảm bảo đúng 

đối tượng thụ hưởng, đáp ứng kịp thời và đầy đủ  



đủ các nhu cầu xã hội cơ bản đang còn thiếu hụt của 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phƣờng. 

     Yêu cầu: 

Tập trung tốt cho công tác chuẩn bị và tổ chức 

khảo sát trên địa bàn. 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong 

nội bộ các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, 

ban điều hành khu phố, tổ dân phố và đặc biệt là các 

hộ dân đang sinh sống trên địa bàn phƣờng. 

Đảm bảo thực hiện đúng quy trình và thời gian 

kế hoạch, tổ chức công việc khảo sát hợp lý, khoa 

học, tiết kiệm. 

Quy trình: 

Xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo TP.Hồ Chí 

Minh: 

Bước 1: Tuyên truyền cho hộ dân hiểu về chuẩn 

nghèo mới giai đoạn 2019-2020. 

Bước 2: Thu thập thông tin các hộ để xác định, 

lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tƣợng 

khảo sát: là hộ dân và thành viên của hộ đang sinh 

sống trên địa bàn phƣờng, tại thời điểm khảo sát 

gồm : hộ có hộ khẩu thƣờng trú hay đăng ký tạm trú 

dài hạn tại nơi đƣợc khảo sát. 

Bước 3: Tổng hợp kết quả khảo sát; lập danh 

sách hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo, 

cận nghèo thành phố; phân chia theo các nhóm 

nghèo và cận nghèo. 

Bước 4: Tổ chức bình xét tại tổ dân phố, lấyý 

kiến danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (chủ trì: tổ 

trƣởng hoặc ban điều hành khu phố) 

Bước 5: Ủy ban nhân dân phƣờng xét duyệt 

danh sách hộ nghèo, cận nghèo; Niêm yết công khai 

trong thời gian quy định; quyết định công nhận 

danh sách hộ nghèo, cận nghèo của phƣờng. 

Nội dung khảo sát:  

a) Khảo sát về tiêu chí thu nhập: chuẩn hộ 

nghèo: là hộ có thu nhập từ 28 triệu đồng/ngƣời/

năm trở xuống; chuẩn hộ cận nghèo: là hộ có thu 

nhập trên 28 triệu đến 36 triệu đồng/ngƣời/năm;  

b) Khảo sát về tiêu chí mức độ thiếu hụt các 

chiều nghèo: 05 chiều (Giáo dục-đào tạo, y tế, việc 

làm-bảo hiểm xã hội, điều kiện sống, tiếp cận thông 

tin), 11 chỉ số đo lƣờng (Trình độ giáo dục ngƣời 

lớn, tình trạng đi học trẻ em, trình độ nghề, tiếp cận 

dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, việc làm, bảo hiểm xã 

hội, nhà ở, nguồn nƣớc sinh hoạt, sử dụng viễn 

thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin). 

c) Khảo sát thu thập thông tin chung đối với chủ 

hộ và thành viên hộ. 

Thời điểm, thời gian khảo sát: 

Thời điểm khảo sát: ngày 01/01/2019. 

Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 25 tháng 

3 năm 2019 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, trong 

đó: 

Thời gian chuẩn bị, triển khai, tuyên truyền, 

thông tin Kế hoạch khảo sát, rà soát  lập danh sách 

hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2019-

2020: 03 ngày (từ ngày 25 tháng 3 năm 2019 đến 

ngày 27 tháng 3 năm 2019). 
Thời gian lập danh sách hộ có khả năng trong 

chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 

2019-2020 và tổ chức khảo sát, rà soát thông tin hộ: 

10 ngày (từ ngày 28  tháng 3 năm 2019 đến ngày 

06 tháng 4 năm 2019). 

Thời gian nhập thông tin khảo sát, rà soát vào 

phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và trích 

xuất danh sách hộ theo các nhóm hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ không nghèo để chuẩn bị công tác bình 

nghị, lấy ý kiến ngƣời dân: 05 ngày (từ ngày 07 

tháng 4 năm 2019 đến  ngày 11 tháng 4 năm 

2019). 

Thời gian họp bình nghị, lấy ý kiến ngƣời dân, 

hoàn chỉnh danh sách, niêm yết công khai danh sách 

đề nghị công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thành 

phố giai đoạn 2019-2020: 10 ngày (từ ngày 12 

tháng 4 năm 2019 đến ngày 21 tháng 4 năm 

2019). 

Thời gian phƣờng tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân quận xem xét ban hành Thông báo phê 

duyệt kết quả khảo sát, rà soát lập danh sách hộ 

nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2019-

2020: 05 ngày (từ ngày 22 tháng 4 năm 2019 đến 

ngày 26 tháng 4 năm 2019). 

Thời gian Ủy ban nhân dân quận ban hành 

Thông báo phê duyệt kết quả khảo sát, rà soát lập 

danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai 

đoạn 2019-2020 của phường: 07 ngày (từ ngày 27 

tháng 4 năm 2019 đến ngày 03 tháng 5 năm 

2019). 

Thời gian phƣờng ban hành Quyết định công 

nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố 

giai đoạn 2019-2020 và tổng hợp hồ sơ báo cáo gửi 

về quận: 10 ngày (từ ngày 04 tháng 5 năm 2019 

đến ngày 13 tháng 5 năm 2019). 



Căn cứ vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo 

vừa khảo sát, đƣợc xử lý từ phần mềm xử lý dữ liệu 

và quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo do Tổ công tác 

khảo sát phƣờng cung cấp, Tổ trƣởng Tổ dân phố 

phối hợp với Cộng tác viên (có Giám sát viên 

Thành phố, thành viên Tổ Công tác khảo sát quận 

cùng dự), tổ chức họp hộ dân của tổ để bình nghị 

công khai danh sách này (quy trình, biên bản tổ 

chức họp bình nghị thực hiện theo hướng dẫn của 

Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố). 

Sau khi họp bình nghị và có kết quả của các Tổ 

dân phố, Tổ công tác khảo sát phƣờng chịu trách 

nhiệm chỉnh sửa, bổ sung các thông tin của hộ 

nghèo, hộ cận nghèo có trong danh sách bình nghị 

(nhập thêm thông tin bổ sung của phiếu khảo sát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo từ kết quả bình nghị công khai 

vào phần mềm xử lý dữ liệu hộ nghèo, hộ cận 

nghèo); sau đó, in danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo Thành phố giai đoạn 2019-2020 của phƣờng. 

Khám sức khỏe tiền hôn nhân 

TIỀN HÔN NHÂN LÀ GÌ? 

Là giai đoạn từ lúc một ngƣời bắt đầu có khả 

năng sinh sản đến khi kết hôn. Một cách cụ thể hơn, 

từ trẻ ở tuổi vị thành niên (khi có khả năng sinh sản) 

cho đến ngƣời lớn ở độ tuổi U.30 – U.40 – U.50 

v.v… (chƣa kết hôn). Đó là đối tƣợng cần quan tâm 

đến những vấn đề thuộc nội dung chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tiền hôn nhân. 

VÌ SAO CẦN PHẢI QUAN TÂM ĐẾN TƯ 

VẤN SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN: 

Bắt đầu một cuộc sống tình dục vốn chƣa có 

kinh nghiệm trƣớc đó. 

Phải chuẩn bị để mang thai, sinh đẻ ra những 

đứa con khỏe mạnh 

Có thể có những rắc rối trong đời sống tình dục, 

những bệnh tật mới xuất hiện liên quan đến đƣờng 

sinh sản hoặc xuất hiện những hậu quả của các bệnh 

tật có từ trƣớc ảnh hƣởng đến sự sinh sản, thai 

nghén. 

Phải chủ động kiểm soát sự mang thai, thời điểm 

có con và số con mong muốn. 

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHĂM SÓC SỨC 

KHỎE SINH SẢN TIỀN HÔN NHÂN: 

Chuẩn bị kiến thức, tâm lý đúng cho cuộc sống 

tình dục vợ chồng. 

Phát hiện và điều trị sớm (nếu có thể) một số 

bệnh tật có thể ảnh hƣởng đến vấn đề tình dục, 

mang thai, sinh đẻ về sau 

Chuẩn bị để có một cuộc sống tình dục thoải 

mái, thỏa mãn và an toàn nhất. 

Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch một cách hiệu 

quả nhất 

Phòng ngừa các bệnh lý, dị tật bẩm sinh cho đứa 

con trong tƣơng lai, chuẩn bị cho ngƣời phụ nữ có 

điều kiện sức khỏe để mang thai và sinh đẻ an toàn 

về sau. 

KIỂM TRA SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN 

BAO GỒM CÁC NỘI DUNG NÀO? 
Chƣơng trình kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân 

bao gồm các xét nghiệm toàn diện đặc biệt dành cho 

các cặp dự định kết hôn, nhằm phát hiện những 

nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe có thể ảnh hƣởng đến 

khả năng sinh sản hay các bệnh lý di truyền hoặc 

truyền nhiễm. 

Trong đó, khám sức khỏe tổng thể phát hiện ra 

bệnh tật có nguy cơ ảnh hƣởng tới sức khỏe nhƣ 

viêm gan B, HIV hay các bệnh di truyền, bệnh liên 

kết giới, bệnh tim, bệnh về đƣờng sinh dục. Khám 

sức khỏe sinh sản không những giúp bạn phát hiện 

những bất thƣờng về cấu tạo cơ quan sinh dục, mà 

còn kiểm tra tình trạng viêm nhiễm và các bệnh lây 

qua đƣờng tình dục. 

LỢI ÍCH CỦA TƯ VẤN KIỂM TRA SỨC 

KHỎE TIỀN HÔN NHÂN 
Việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân không chỉ 

giúp các bạn trẻ hiểu rõ tình trạng của nhau để “cân 

nhắc” việc ăn đời ở kiếp mà còn giúp hiểu biết để 

chăm sóc nhau tốt hơn trong cuộc sống sau này, 

giúp nhau phòng tránh, chữa trị kịp thời với những 

căn bệnh lây qua đƣờng tình dục… 

Lợi ích của việc tƣ vấn, kiểm tra sức khỏe tiền 

hôn nhân: 

Đánh giá sức khỏe một cách tổng quát. 

Phát hiện những bệnh lý truyền nhiễm ví dụ nhƣ 

viêm gan B hay HIV, những bệnh lây truyền qua 

đường tình dục như lậu, giang ma… 

Kiểm tra và phát hiện những bệnh lý do di 

truyền. 

Tầm soát và phát hiện bệnh lý liên quan đến vấn 

đề sinh sản 

Dự phòng các bệnh lý, dị tật bẩm sinh cho đứa 

con tƣơng lai, chuẩn bị cho ngƣời phụ nữ có điều 

kiện sức khỏe để mang thai và sinh đẻ an toàn 

Tránh tình trạng mang thai ngoài ý muốn, nạo 

phá thai không an toàn và thực hiện sinh đẻ có kế 

hoạch một cách hiệu quả nhất. 

Thông tin liên hệ: 0902.929.324 (Trần Thị Thu 

Thảo - Cán bộ DS KHHGĐ Phường 1) 



GIÁ ĐIỆN BÁN MỚI 

KỂ TỪ NGÀY 20/3/2019 

Kể từ ngày 20/3/2019 biểu giá bán lẻ điện mới 

được áp dụng theo Quyết định số 648/QĐ-BCT 

ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương về điều 

chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá 

bán điện. 

Chi tiết giá bán điện, Quý khách hàng vui lòng 

tra cứu/theo dõi trên: 

1. Website của TCT Điện lực TPHCM: http://

www.evnhcmc.vn (Các hoạt động/ Thông tin cần 

biết/ Thông báo từ EVNHCMC). 

2. Website chăm sóc khách hàng: http://

cskh.evnhcmc.vn 

3. Trên ứng dụng EVNHCMC (vô Thủ tục/ Giá 

điện.) 

4. Trang các trang điện tử 

5. Tìm kiếm Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 

20/3/2019 của Bộ Công thương trên Google. 

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐIỆN 

CHO CÔNG NHÂN, SINH VIÊN VÀ NGƯỜI 

LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ ĐỂ Ở 

- Bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng 

trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp 

ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê 

nhà ký hợp đồng mua bán điện khi có cam kết thanh 

toán tiền điện của chủ nhà. 

- Trƣờng hợp cho thuê nhà dƣới 12 tháng và chủ 

nhà không thực hiện kê khai đƣợc đầy đủ số ngƣời 

sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt 

của bậc 3 (từ 101 – 200 kWh) cho toàn bộ sản 

lƣợng điện đo đếm đƣợc. 

- Trƣờng hợp chủ nhà kê khai đƣợc đầy đủ số 

ngƣời sử dụng điện thì cứ 4 ngƣời đƣợc tính là một 

hộ sử dụng (1 ngƣời đƣợc tính là ¼ định mức). 

- Chủ nhà trọ có trách nhiệm thu tiền điện của 

ngƣời thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong 

hóa đơn tiền điện hàng tháng. 

- Trƣờng hợp Bên mua điện kê khai không đúng 

số ngƣời thuê hoặc không khai báo cho Công ty 

Điện lực khi người thuê nhà đã chuyển đi, dẫn đến 

số định mức dùng chung nhiều hơn thực tế thì Bên 

bán điện có quyền yêu cầu bồi thường (thực hiện 

truy thu tiền điện và phạt vi phạm hợp đồng). 

- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của 

ngƣời thuê nhà cao hơn giá quy định trong trƣờng 

hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục 

đích sinh hoạt (Theo Điều 12 – Nghị định số 

134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013). 

* Chi tiết vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH 

1900.54.54.54 hoặc 0908.959.978 (Nhung – Điện 

lực Tân Bình) để được hướng dẫn. 

CÁC CẢI TIẾN CỦA NGÀNH ĐIỆN 

TRONG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 

 Tải ứng dụng EYNHCMC CSKH trên điện 

thoại di động (Để đăng ký, liên hệ, nhận thông báo, 

tra cứu tình hình sử dụng điện và đƣợc tƣ vấn sự 

dụng các dịch vụ điện hoàn toàn miễn phí): 

- Quý khách truy cập website http://

cskh.evnhcmc.vn/ungdungdidong hoặc gõ 

“EVNHCMC CSKH” trong Google để tìm kiếm 

(Biểu tƣợng ngôi sao 4 cánh của ngành điện) và tải 

ứng dụng về điện thoại di động nhƣ sau: 

+ Tải về từ Google Play nếu thiết bị của quý 

khách sử dụng hệ điều hành Android. 

+ Tải về từ App Store nếu thiết bị của quý khách 

sử dụng hệ điều hành iOS. 

+ Tải từ Windows Store nếu thiết bị sử dụng hệ 

điều hành Windows Phone 

- Nhấn install (cài đặt) à nhấn OPEN (mở) à 

Tiếp tục à Nhập số điện thoại và Mã khách hàng 

(PE14000…) à Nhấn nút Thêm à Tiếp tục để hoàn 

tất. 

(Màn hình chính điện thoại sẽ xuất hiện biểu 

tượng ngôi sao 4 cánh của ngành điện sau khi tải 

xong) 

 Quan tâm trang Zalo chăm sóc khách hàng 

của ngành điện: 

- Quý khách Đăng nhập Zalo à Gõ chữ 

EVNHCMC trong ô tìm kiếm à Nhấn TCT Điện 

lực TPHCM – EVN HCMC (cùng biểu tượng 

ngôi sao 4 cánh của ngành điện) à vào Hỗ trợ à 

vào Đăng ký thông tin à “Click vào đây để đăng 

ký” à”Thêm tài khoản” à Nhập Mã khách hàng 

(PE14000…) à Kiểm tra à Xác nhận và đăng ký. 

 Mời Quý khách hàng cung cấp Email & Số 

điện thoại nhận thông báo về điện: 

Từ tháng 9/2013, Công ty điện lực đã áp dụng 

háo đơn điện tử trong kinh doanh điện năng (không 

còn đến nhà khách hàng đề thu tiền điện). Dự kiến 

trong năm 2019, Công ty Điện lực Tân Bình sẽ áp 

dụng hình thức lấy dữ liệu công tơ từ xa cho 100% 

số công tơ trên địa bàn quản lý (không còn ghi điện 

viên đến nhà khách hàng ghi chỉ số trực tiếp). 

Nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ khách hàng 

và đảm bảo khách hàng nhận đƣợc thông tin kịp 

thời (về chỉ số công tơ, về háo đơn tiền điện, về  

http://www.evnhcmc.vn
http://www.evnhcmc.vn
http://cskh.evnhcmc.vn
http://cskh.evnhcmc.vn
http://cskh.evnhcmc.vn/ungdungdidong
http://cskh.evnhcmc.vn/ungdungdidong


  - 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 16 trang, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. In tại Công ty 

TNHH  in ấn và quảng cáo Phương Nam. 

lịch ngƣng cung cấp điện đột xuất,…), Công ty 

Điện lực Tân Bình kính mong quý khách hàng 

hỗ trợ cung cấp địa chỉ email và số điện thoại 

cho Công ty Điện lực thông qua 01 trong các 

hình thức: 

1. Đăng ký qua website http://cskh.evnhcm.vn 

(Tên: PE14000…; Pass: cmis2012) ; 

2. Gửi qua email cskh@hcmpc.com.vn; 

3. Gọi đến Tổng đài 1900.54.54.54; 

4. Gọi đến số điện thoại 0908.544.703 (Thắng 

– Tổ trưởng Tổ giao dịch); 

5. Cung cấp cho nhân viên điện khi đến thu 

thập thông tin. 

Công ty Điện lực Tân Bình cam kết bảo mật 

thông tin cá nhân của Quý khách và xin cảm ơn sự 

hỗ trợ của Quý khách hàng. 

 Các hình thức thanh toán tiều điện điện 

tử (không dùng tiền mặt): 

Ngày nay, các hình thức thƣơng mại điện tử 

đang phát triển mạnh mẽ, việc thanh toán không 

dùng tiền mặt đã trở thành phƣơng thức thanh toán 

phổ biến trên thế giới với gái trị chi tiêu không dùng 

tiền mặt của ngƣời dân chiếm tới hơn 90% tổng số 

giao dịch hàng ngày. Hình thức thanh toán điện tử 

là hình thức thanh toán tiên tiến, ƣu việt, khách 

hàng không phải trả tiền mặt và không tốn nhiều 

thời gian cho việc thanh toán hóa đơn chi tiêu. 

Công ty Điện lực kêu gọi Quý khách hàng lựa 

chọn 01 trong các hình thức thanh toán tiền điện 

tử mà không dùng tiền mặt như sau: 

1. Thanh toán qua website http://

cskh.evnhcm.vn Tên: PE14000…; Pass: 

cmis2012) ; 

2. Thanh toán qua ứng dụng EVNHCMC 

CSKH (xem nội dung hƣớng dẫn cài đặt ứng dụng) 

3. Thanh toán qua các ví điện tử như: Viettel 

(Bank plus), VNPay, Payoo, M-Service, Momo, 

Ecpay… 

4. Thanh toán qua ngân hàng: Quý khách hàng 

liên hệ nhân hàng 01 lần duy nhất để đăng ký hình 

thức thanh toán qua ngân hàng phù hợp: Thanh toán 

tự động (Ủy nhiệm ngân hàng thanh toán); Qua Mo-

bile Banking/SMS Banking; Qua Enternet Banking. 

Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính  
Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 

05/10/2018 của UBND quận Tân Bình về ban hành 

Kế hoạch tăng cƣờng công tác thông tin tuyên   

truyền cải cách hành chính trên địa bàn quận giai 

đoạn 2018 – 2019. Nhằm nâng cao nhận thức của 

ngƣời dân đối với công tác cải cách hành chính, vận 

động người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 bằng nhiều 

hình thức. UBND phƣờng tuyên truyền đăng ký 

dịch vụ công trực tuyến về  lĩnh vực Thành lập và 

phát triển doanh nghiệp cho ngƣời dân, doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phƣờng đƣợc 

biết và thực hiện. 

Bƣớc 1: Hộ kinh doanh (Cá nhân hoặc một 

nhóm gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 

tuồi) truy cập vào trang dịch vụ công trực tuyến của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: 

http:///dichvucong.hochiminhcity.gov.vn à chọn 

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN à chọn Quận Tân 

Bình à chọn Thành lập và phát triển doanh nghiệp. 

Bƣớc 2: Hộ kinh doanh chọn thủ tục theo nhu 

cầu, gồm: Tạm ngừng hộ kinh doanh. 

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

Hộ kinh doanh. 

- Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

Hộ kinh doanh. 

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh do-

anh. 

Bƣớc 3: Hộ kinh doanh chọn Danh sách đơn vị 

tiếp nhận hồ sơ qua mạng và điền đầy đủ thông tin 

cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử. 

Bƣớc 4: Gửi hồ sơ điện tử, trƣờng hợp đã điền 

đầy đủ thông tin Hộ kinh doanh chọn à Nộp hồ sơ 

và sẽ nhận đƣợc mã số biên nhận và ngày hẹn trả 

kết quả hồ sơ (trong vòng 03 ngày làm việc). 

Bƣớc 5: Tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ: 

- Hộ kinh doanh có thể tra cứu tình hình giải 

quyết hồ sơ bằng cách: Truy cập trang:  

http:///dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

Chú ý: Thời gian thực hiện thụ lý tính từ khi có 

thông báo trả lời hồ sơ nộp trực tuyến là hợp lệ và 

đầy đủ giấy tờ đi kèm. 

Khi đến nhận kết quả hồ sơ hộ kinh doanh đem 

đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định (giấy đề 

nghị đăng ký kinh doanh + bản sao hợp lệ giấy 

CMND hoặc bản sao thẻ căn cƣớc) và giấy chứng 

minh nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc bản chính đề đối 

chiếu. 

http://cskh.evnhcm.vn
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