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ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH    
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một mảng đề tài lớn đối với 

công tác tuyên truyền trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Điều đó càng có ý nghĩa quan trọng 

hơn khi toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, suốt đời đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình 

dân tộc và nhân loại. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp Bác đã thấy rõ vị trí quan trọng 

của hướng chiến lược tây Đông Dương trải dài từ Tây Bắc Việt Nam qua vùng Thượng - Trung - 

Hạ (Lào). Năm 1947, Bác chỉ thị cho các đội vũ trang phải: “Đem được lá cờ đỏ sao vàng cắm 

lên đất Điện Biên”. Trước chiến thắng Điện Biên Phủ 05 năm (6/1949) với sự nhạy cảm tuyệt vời 

Người đã phác họa trong ký sự “Giấc ngủ 10 năm”: về “Trận đánh cuối cùng” của cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp “Theo kế 

hoạch của giặc thì trận ấy phải là một 

trận khủng khiếp nhất, nhưng là khủng 

khiếp cho giặc”; Người còn dự đoán 

“Trận ấy, hơn một vạn giặc chết và bị 

thương chưa kể các chiến trường 

khác...”. Thực tiễn ở Điện Biên Phủ 

sau này đã chứng minh nhận định và 

điều tiên tri của Bác là hoàn toàn 

đúng. 

         Trong chiến cuộc Đông Xuân 

1953 - 1954, đỉnh cao là chiến dịch 

lịch sử Điện Biên Phủ, Bộ thống soái 

tối cao của ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã chủ tọa và tham dự nhiều 

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo với Bác Hồ  

về kế hoạch tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 



cuộc họp của Bộ chính trị Trung ương Đảng để 

nhận định đánh giá tình hình diễn ra trên mặt trận 

Điện Biên Phủ và các chiến trường phối hợp nhằm 

phục vụ cho việc giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.  

Bác cùng với Bộ chính trị luôn vạch ra đường 

lối, chủ trương kháng chiến đúng đắn, sáng tạo và 

động viên, cổ vũ kịp thời quân dân ta trong chiến 

cuộc Đông Xuân 1953-1954 và thời kỳ chiến dịch 

Điện Biên Phủ khiến cho kế hoạch Na - va bị phá 

sản hoàn toàn. 

Tháng 9/1953, Bộ chính trị Trung ương Đảng 

của ta đã họp dưới quyền chủ tọa của Hồ Chủ Tịch, 

phê chuẩn phương án tác chiến do Tổng Quân ủy 

trình bày với các hướng tấn công chiến lược của ta; 

Bác kết luận: “Về hướng hoạt động, lấy Tây Bắc 

làm hướng chính…các hướng khác là hướng phối 

hợp..., phép dùng binh là phải thiên biến vạn hóa’’. 

Tháng 10/1953, trong buổi họp của Bộ chính trị 

Trung ương Đảng bàn về kế hoạch chiến lược Đông 

xuân 1953-1954 do Bộ chính trị chủ trì; Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp trình bày ý đồ của Na-va. Bác 

ngồi họp với thái độ bình thản, đôi mắt người chợt 

lộ vẻ chăm chú. Bàn tay Bác đặt trên bàn bỗng giơ 

lên và nắm lại, Người nói: “Địch tập trung quân cơ 

động để tạo nên sức mạnh. Không sợ, ta buộc chúng 

phải phân tán binh lực, thì sức mạnh đó không còn”. 

Bàn tay Bác mở ra, mỗi ngón tay trỏ về một hướng. 

Bằng nhãn quan quân sự thiên tài và sự chỉ đạo tài 

tình, sáng suốt biết tạo thời cơ để chiến thắng kẻ 

thù; mấy tháng sau ta giáng cho quân Pháp 05 đòn 

chiến lược, ứng với 05 ngón tay huyền thoại của 

Bác, buộc Na-va bị động phải phân tán lực lượng. 

Thực hiện kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953 - 

1954, ta dùng một bộ phận quân chủ lực mở những 

cuộc tấn công lên các hướng chiến lược mà địch 

tương đối yếu nhưng chúng không thể bỏ được, 

buộc chúng phải phân tán khối quân cơ động lớn tại 

đồng bằng Bắc Bộ. Ngày 19/11/1953, theo hướng 

đã định Đại đoàn 316 tiến lên Tây bắc, Đại đoàn 

325 tiến sang Trung Lào, khiến báo chí la lối lên 

rằng: “Đông Dương bị cắt làm đôi”. Bác đã lấy Tây 

Bắc làm hướng chính và nhìn thấy trước một Điện 

Biên Phủ để ta có thể đánh địch và có lợi cho ta. 

Mặc dù lúc này trong đề án hoạt động Đông Xuân 

1953 - 1954 và kế hoạch Na-va chưa hề xuất hiện 

03 chữ Điện Biên Phủ. Ngày 20/11/1953, Na-va cho 

quân nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ. Ta nhận 

định quân Pháp nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ 

là hoàn toàn có lợi cho ta và nằm trong dự kiến của 

ta. 

Ngày 23/11/1953, Bác dặn dò cán bộ trước khi 

lên đường ra mặt trận: “Vì tình hình địch còn có thể 

thay đổi, nên phải luôn nắm vững phương châm chỉ 

đạo tác chiến mà Bộ chính trị đã đề ra: Tích cực, 

chủ động, cơ động, linh hoạt”. Thực hiện lời Bác, ta 

nắm thời cơ chủ động tấn công địch buộc kế hoạch 

Na-va chúng phải thay đổi từ 18 tháng nay phải 

chuyển tổng giao chiến với ta sớm hơn 01 năm so 

với kế hoạch dự định ban đầu của chúng. Sau nhiều 

chuyến thị sát Điện Biên Phủ, Na-va tuyên bố chấp 

nhận cuộc giao chiến với chủ lực ta tại Điện Biên 

Phủ và quyết giữ Điện Biên Phủ bằng mọi giá. 

Ngày mùng 06/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

chủ trì cuộc họp Bộ chính trị, nghe Tổng Quân ủy 

báo cáo quyết tâm, kế hoạch tấn công Điện Biên 

Phủ; ta xác định đây là một chiến dịch không những 

quan trọng đối với trong nước mà quan trọng cả đối 

với quốc tế. Bộ chính trị quyết định mở Chiến dịch 

Điện Biên Phủ với mật danh “Trần Đình”, đồng thời 

quyết định tư lệnh Bộ chỉ huy do Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp làm Tổng Tư lệnh Bộ chỉ huy kiêm Bí 

thư Đảng ủy mặt trận. 

Vào một ngày đầu xuân (tháng 01/1954), Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp lên Khuổi Tát chào Bác 

trước khi lên đường ra mặt trận. Bác giao nhiệm vụ: 

“Tổng Tư lệnh ra mặt trận, tướng quân tại ngoại. 

Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan 

trọng phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, 

không chắc thắng không đánh”. Bác và Bộ chính trị 

chỉ thị: “Toàn dân, toàn Đảng và Chính phủ nhất 

định đem toàn lực chi viện cho chiến dịch Điện 

Biên Phủ và nhất định làm mọi việc cần thiết để 

giành toàn thắng cho chiến dịch”. Ta ráo riết, khẩn 

trương chuẩn bị cho chiến dịch. Với khẩu hiệu: “Tất 

cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng’’ mùa khô 

năm 1953 cả nước cùng ra trận. Sau hơn 03 tháng 

chuẩn bị ta đã làm lên những điều kỳ diệu, những 

bất ngờ lớn, tất cả ngoài sự tính toán của kẻ thù. 

Trong quá trình mở đường để biểu dương cán 

bộ, chiến sỹ toàn quân Bác trao tặng tấm áo lụa cho 

đồng chí Nguyễn Phú Xuyên Khung - Đội trưởng 

Đội công binh 83 đạt thành tích xuất sắc phá bom 

khai thông tuyến đường vào trận địa. Bước vào 

chiến dịch ông đã mặc tấm áo Bác tặng chỉ huy đội 

công binh đào hoàn thành đường hầm ngầm đưa 

khối bộc phá 01 tấn vào cứ điểm A1 tiêu diệt hầm  



ngầm cố thủ góp phần quan trọng vào thắng lợi của 

chiến dịch. Tết Đoan Ngọ năm1954, Bác có món 

quà đặc biệt gửi các chiến sỹ, đó là một chiếc ca sắt 

tráng men in hình 03 lá cờ Việt - Trung - Xô, bên 

dưới in hàng chữ “Quyết chiến, quyết thắng”. Quà 

đến đúng vào ngày đầu xuân, các chiến sỹ vô cùng 

xúc động trước sự ân cần của Bác. 

Nắm vững tư tưởng chỉ đạo của Bác, Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp lấy lời căn dặn của Bác làm kim 

chỉ nam hành động. Tổng Tư lệnh đã đưa ra quyết 

định lui quân đầy trách nhiệm và thông minh, táo 

bạo chuyển từ phương châm “Đánh nhanh, thắng 

nhanh” sang phương châm “Đánh chắc, tiến chắc” 

để bảo toàn lực lượng. Không còn thời gian báo cáo 

xin ý kiến Bộ chính trị nên Tổng Tư lệnh mặt trận 

đã triệu tập hội nghị triển khai kế hoạch tác chiến. 

Sau khi gửi thư hỏa tốc về báo cáo Bác và Bộ chính 

trị Đại tướng Võ Nguyên Giáp biết rằng: Bác và Bộ 

chính trị nhất trí cho rằng quyết định thay đổi 

phương châm là hoàn toàn đúng đắn. 

Chiều ngày 13/3/1954, trước giờ khai hỏa mở 

màn trận đánh lịch sử cán bộ, chiến sỹ trên toàn mặt 

trận hồi hộp, xúc động lắng nghe thư Người. Thư 

Bác như tiếng kèn xung trận tạo nên không khí vô 

cùng phấn khởi tràn ngập khắp các chiến hào trận 

địa, các đơn vị quyết tâm thi đua lập công mừng thọ 

Bác. Cũng vào ngày này, tại chiến khu Việt Bắc có 

một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa  Bác Hồ với đạo diễn 

điện ảnh Rô-man Các-men và sau đó đạo diễn điện 

ảnh đã đi ngay lên Điện Biên Phủ để làm bộ phim 

lớn với tên gọi “Việt Nam trên đường thắng lợi” 

gây tiếng vang trên toàn thế giới. 

Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là một pháo 

đài quân sự rất mạnh. Thực hiện nguyên tắc chỉ đạo 

của Bác và Bộ chính trị: Đánh ăn chắc, đánh chắc 

thắng, đánh tiêu diệt chọn nơi địch sơ hở mà đánh, 

giữ vững chủ động, kiên quyết buộc địch phân tán. 

Bác viết thư, gửi điện căn dặn, động viên, cổ vũ bộ 

đội, dân công ngoài mặt trận và thường xuyên theo 

dõi diễn biến chiến dịch; nắm bắt tin tức từ mặt trận 

báo về với sự quan tâm đặc biệt. Cán bộ chiến sỹ 

ngoài mặt trận hăng hái thi đua lập công báo mừng 

thọ Bác. Người luôn quan tâm đến sức khỏe công 

tác thương binh của bộ đội, dân công tại mặt trận; 

ngày 22/3/1954, Bác trực tiếp cử bác sĩ Vũ Đình 

Tụng (Bộ trưởng Bộ Thương binh) và Giáo sư Tôn 

Thất Tùng (Thứ trưởng Bộ Y tế) ra mặt trận phục 

vụ chiến dịch.  

Nhận định về triển vọng của cuộc chiến đấu ở 

Điện Biên Phủ, tại chiến khu Việt Bắc, trả lời nhà 

báo Bơcset (Ôxtrâylia) một lần nữa Bác lại dùng 

hình tượng “Chiếc mũ lật ngược” để nói về  hình 

thái giữa ta và địch với sự lạc quan tin tưởng tuyệt 

đối: “Đây là Điện Biên Phủ”; rồi Bác chỉ tay quanh 

vành mũ: “Núi ở đây và chúng tôi cũng ở đây” sau 

đó Bác nắm tay lại, ấn vào lòng mũ và nói tiếp: 

“Còn đây là quân Pháp... họ không thể thoát được”. 

Với tầm nhìn xa trông rộng, Bác luôn tin tưởng 

vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc; tin 

tưởng vào tinh thần dũng cảm, mưu trí sáng tạo, 

quyết tâm chiến đấu, vượt qua mọi gian nan thử 

thách của những người con đang chiến đấu ngoài 

biên ải. Tháng 04/1954, khi cuộc chiến đấu ở Điện 

Biên Phủ đang diễn ra ác liệt, Thủ tướng Phạm Văn 

Đồng đến chào Bác để đi dự Hội nghị Giơnevơ, Bác 

cho biết sẽ có một món quà quý tặng Đoàn đại biểu 

của ta. Hội nghị Giơnevơ khai mạc ngày 08/5/1954; 

tin chiến thắng Điện Biên Phủ - món quà vô giá ấy 

đã đến ngay chiều hôm trước ngày Hội nghị 

Giơnevơ khai mạc. Chiến thắng ở Điện Biên Phủ 

(07/5/1954) đã góp phần quyết định cho thành công 

của Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương ký ngày 

20/7/1954, đưa đất nước ta lên đỉnh vinh quang chói 

lọi. Trả lời một chính khách nước ngoài sau chiến 

thắng vĩ đại đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 

khẳng định: “Chiến thắng Điện Biên Phủ là công 

đầu thuộc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Hồ Chí Minh là 

một trong những nhân vật độc đáo nhất của nền 

chính trị thế giới” quả đúng như lời ca ngợi của nhà 

nghiên cứu lịch sử Jules Roy (Anh) về Bác. 

Ngày 08/5/1954, Bác đã gửi thư khen ngợi quân 

dân ta tại Điện Biên Phủ. Tháng 05/1954 Bác gửi 

thư thăm hỏi thương binh và quyết định khao quân 

thưởng cho tất cả bộ đội tham gia chiến dịch huy 

hiệu chiến sỹ Điện Biên Phủ. Chào mừng chiến 

thắng vĩ đại đó và ca ngợi tinh thần chiến đấu anh 

dũng, ngoan cường của quân dân ta sau chiến thắng 

Bác đã làm bài thơ thể hiện rõ quyết tâm sắt đá của 

quân dân ta: Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, các nước trong 

phe xã hội chủ nghĩa và các nước dân chủ bày tỏ 

lòng tự hào và ngưỡng mộ về chiến thắng Điện Biên 

Phủ. Cụm từ: Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên 

Phủ đã trở thành khẩu hiệu hành động đối với tất cả  



các dân tộc thuộc địa trên thế giới noi gương Việt 

Nam vùng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Chiến thắng Điện 

Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/1964), Bác và Đoàn đại 

biểu Chính phủ lên dự Lễ mít tinh; khi thăm nhà 

trưng bày Bảo tàng Điện Biên Phủ (tại thủ phủ Khu 

tự trị Tây Bắc ở Thuận Châu - Sơn La) Người viết 

lưu niệm trong sổ cảm tưởng: “Chiến thắng Điện 

Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu 

dài, gian khổ, anh dũng của quân và dân ta... càng 

làm sáng ngời chân lý của Chủ nghĩa Mác Lê-nin 

trong thời đại ngày nay. Chiến tranh xâm lược của 

bọn đế quốc nhất định thất bại; cách mạng giải 

phóng dân tộc nhất định thành công”. 

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những điều tiên tri, 

phép dùng binh, thuật dùng người và niềm tin vào 

chiến thắng trong Bác vẫn còn nguyên giá trị; ôn lại 

trang sử hào hùng của dân tộc gắn liền với sự 

nghiệp cách mạng của Bác, chúng ta càng thêm tự 

hào về Bác Hồ kính yêu; và sự nghiệp cách mạng 

dân tộc ta. Chiến thắng vĩ đại đó vẫn tỏa sáng tầm 

vóc chiến công anh hùng năm xưa và làm rạng rỡ 

non sông ta, Tổ quốc ta./. 
            Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN  

THÔNG BÁO 

Việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

trên địa bàn phường 1 quận Tân Bình 

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 

26/03/2019 của UBND phường 1 về ban hành Kế 

hoạch “Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn trên địa bàn phường 1 năm 2019”. 

Ủy ban nhân dân phường thông báo như sau:  

1/ Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt (Rác sinh hoạt) trước khi 

giao cho các đơn vị thu gom rác, gồm: 

*Nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy: thức ăn 

thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật,… sử 

dụng túi rác, thùng rác màu trắng hoặc xanh để 

chứa. 

* Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái 

chế: giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy 

tinh, túi xốp,… sử dụng túi rác, thùng rác màu khác 

để chứa. 

2/ Thời gian thu gom thực hiện từ ngày 

01/6/2019: 

- Chất thải hữu cơ: tổ chức thu gom từ Thứ 2 

đến Chủ nhật. 

- Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: 

tổ chức thu gom vào ngày Thứ 2 và Thứ 6. 

  

 
 

CÁC VĂN BẢN XỬ PHẠT TRONG  

LĨNH VỰC BẢO VỆ MỘI TRƯỜNG 

 

Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 

quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường: 

* Điều 20. Vi phạm các quy định về vệ sinh 

nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, 

xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn 

công nghiệp thông thường; vận chuyển nguyên 

liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường 
1. Hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái 

quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng 

đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc 

lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, 

thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 

đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại 

tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, 

thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; 

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 

đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt 

không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương 

mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy 

định tại điểm d khoản này; 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với hành vi không phân loại, không lưu 

giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không ký 

hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn sinh 

hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo quy định. 



Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng, 

chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; 

Phòng, chống bạo lực gia đình: 

Điều 7. Vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh 

chung 

* Tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định số 

167/2013 nếu hành vi để gia súc, gia cầm hoặc các 

loại động vật nuôi phóng uế ở nơi công cộng sẽ bị 

phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 

300.000 đồng. 

Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy 

định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thú y: 

*Tại điểm b khoản 2, điều 7, Nghị định 

90CP/2017/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính 

trong lĩnh vực thú y, nêu rõ: "Phạt tiền từ 600 nghìn 

đến 800 nghìn đồng đối với hành vi không đeo rọ 

mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có 

người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng". Trường 

hợp chó dữ tấn công gây tổn hại sức khỏe, tài sản 

cho người khác thì chủ chó sẽ phải bồi thường tùy 

theo mức độ thiệt hại.  

LƢU Ý: UBND phƣờng sẽ phối hợp với Trạm 

Chăn nuôi-Thú y, liên quận Tân Bình, Tân Phú 

Bình Tâm tổ chức bắt chó, mèo thả rông nơi công 

cộng. Hộ gia đình có chó, mèo bị bắt trong vòng 

72 giờ phải mang: Giấy chứng nhận tiêm phòng 

dại cho chó, mèo và giấy tờ tùy thân của chủ nuôi 

đến địa chỉ: 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các thủ 

tục liên quan. Sau thời gian 72 giờ, nếu chủ nuôi 

không đến liên hệ thì súc vật sẽ bị tiêu hủy theo 

quy định.  

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 hướng tăng cả về số lượng, tính 

chất phức tạp, mức độ nghiêm trọng. 

Ủy ban nhân dân phường 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 tư vấn 

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

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

trường 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, được Nhà nước 

bảo đảm nguồn lực hoạt động. Tổng đài 111 không 

thu phí viễn thông và phí tư vấn đối với người 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; tư 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. 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 

17/7/2017 của Ủy ban nhân dân phường 1 v ban 

hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch 

bao gồm: 

- Đăng ký khai sinh; 

- Đăng ký khai sinh cho trẻ  bị  bỏ  rơi; 

- Đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định 

được cha, mẹ;  

- Đăng ký khai tử; 

- Đăng ký Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân; 

- Đăng  ký việc giám  hộ cử; 

- Đăng ký việc giám hộ đương nhiên; 

- Cấp bản sao trích lục hộ tịch. 

Đối tượng điều chỉnh:  

Quy trình này được áp dụng đối với cá nhân, tổ 

chức, các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân phường 1, quận Tân Bình liên quan đến việc 

giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ 

tịch được áp dụng trực tuyến mức độ 3. 

Thời gian, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và 

trả kết quả: 

1. Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến 

a. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến các ngày 

trong tuần. 

b. Đối với những hồ sơ phát sinh vào thứ Bảy, 

Chủ nhật và ngày nghỉ Lễ sẽ được kiểm tra, xử lý 

trong ngày làm việc sau ngày nghỉ, kỳ nghỉ. 

2. Cách thức nộp hồ sơ trực tuyến 

Người yêu cầu truy cập vào hệ thống bằng một 

trong ba cách sau: 

- Cách 1: Truy cập vào Trang thông tin điện tử  

của cơ quan đăng ký hộ tịch (quận Tân Bình) tại địa 

chỉ: http://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn 

https://plo.vn/tags/aMOgbmggdmk=/hanh-vi.html


- Cách 2: Truy cập vào Trang đăng ký hộ tịch 

trực tuyến của Bộ tư pháp tại địa chỉ: https://

hotichtructuyen.moj.gov.vn/ 

- Cách 3: Truy cập vào Trang dịch vụ công trực 

tuyến của Thành phố tại địa chỉ: https://

dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/ 

Công dân khai báo đầy đủ các trường thông tin 

cũng như đính kèm các tập tin (file) tài liệu theo 

quy định. 

- Khi giao dịch, tiếp nhận hồ sơ đã đăng ký 

thành công trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra hồ 

sơ, xử lý như sau: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy 

định, Hệ thống sẽ cấp mã số hồ sơ trên hệ thống để 

người nộp hồ sơ tra cứu về tình trạng hồ sơ và đến 

Ủy ban nhân dân phường 1 nhận hồ sơ khi hồ sơ 

hoàn tất. 

+ Trường hợp các thông tin khai báo hoặc các 

file đính kèm chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, hệ 

thống sẽ hiển thị thông tin hướng dẫn bổ sung các 

thành phần hồ sơ khi người nộp tra cứu hồ sơ hoặc 

công chức Tư pháp - Hộ tịch sẽ liên hệ với người 

nộp hồ sơ qua điện thoại hoặc qua thư điện tử 

(email) mà người nộp hồ sơ đã đăng ký.  

+ Trường hợp yêu cầu thực hiện thủ tục của 

người nộp hồ sơ không thuộc thẩm quyền, phạm vi 

giải quyết của cơ quan, công chức Tư pháp - Hộ 

tịch sẽ hướng dẫn người nộp hồ sơ trực tiếp trên hệ 

thống đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Những giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến gửi qua email 

tới cá nhân có giá trị tương đương với các giấy tờ 

khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở. 

3. Trả kết quả:  

Khi người nộp hồ sơ đến nhận kết quả yêu cầu 

người nộp hồ sơ nộp và xuất trình các giấy tờ, 

thành phần hồ sơ theo quy định.  

Tiến hành kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ nộp 

và xuất trình của người nộp hồ sơ với những thông 

tin khai báo của người nộp hồ sơ đã gửi yêu cầu 

trên hệ thống và tiến hành trả kết quả như sau: 

+ Trường hợp các giấy tờ phải nộp và xuất trình 

đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận các giấy 

tờ phải nộp của người yêu cầu giải quyết hồ sơ, 

tiến hành thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả. 

+ Trường hợp các giấy tờ phải nộp và xuất trình 

chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì tạm dừng trả 

kết quả, đồng thời hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 

sung các giấy tờ trước khi trả kết quả. 

+ Trường hợp các giấy tờ phải nộp và xuất trình 

không hợp lệ theo quy định, có hành vi, dấu hiệu 

gian dối, lập biên bản, báo cáo cơ quan có thẩm 

quyền xác minh, xử lý theo quy định. 

THỜI GIAN  TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ 

HOÀN TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC SAO Y, CHỨNG THỰC TẠI UBND 

PHƢỜNG 1, QUẬN TÂN BÌNH: TỪ 11G30 ĐẾN 

13G30, THỨ HAI & THỨ TƯ HÀNG TUẦN. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG 1, QUẬN 

TÂN BÌNH ÁP DỤNG DỊCH VỤ NHẬN VÀ TRẢ 

KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA BƢU 

ĐIỆN TỪ NGÀY 22/5/2019.  

https://hotichtructuyen.moj.gov.vn/
https://hotichtructuyen.moj.gov.vn/
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/


THÔNG BÁO 

Triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền 

với nhà lần đầu trên địa bàn Phường 1 

Căn cứ Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND quận Tân Bình về triển khai khai 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với nhà lần đầu trên 

địa bàn quận Tân Bình; 

Nay UBND phường thông báo đến các hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với nhà lần đầu trên địa bàn phường 1 đến liên hệ trực tiếp với 

Đ/c Tùng - Bộ phận Địa chính phường để được hướng dẫn lập hồ sơ. Số điện thoại: 0903.713.933. 

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến, năm học 2019 - 2020 

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” trong đó đảm bảo huy động 100% 

trẻ 5 tuổi (sinh năm 2014) vào mẫu giáo và trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013) vào lớp Một và tránh để phụ 

huynh đi lại nhiều lần để thực hiện thủ tục đăng ký học cho trẻ. UBND phường thông báo việc triển khai 

đăng ký tuyển sinh trực tuyến của Phòng Giáo dục quận Tân Bình qua trang điện tử:  

http://tanbinh.nhapdiem.vn/dktstanbinh 

          
  UBND 

Phường 1 

291 Lê Văn 

Sỹ 

Buổi trưa: 11h30 
- 13h00 Thứ Hai, 

Thứ Tư hàng 
tuần 

 

 Chứng 

thực 

  

   UBND 

Phường 2 

330 Nguyễn 

Trọng 

Tuyển  

Buổi sáng: 6h00 - 

7h30; Buổi trưa: 

11h30 - 13h00; 

Buổi chiều: 17h00 

- 19h00; 
Từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 
hàng tuần 

  
Chứng thực 

Hộ tịch  
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  UBND 

Phường 3 

128/25 

Phạm Văn 

Hai 

 Buổi trưa: 11h30 - 

13h00 Thứ Hai và 

Thứ Tư 
hàng tuần 

  
Chứng 
thực 

  

    
 UBND 

Phường 4 

25/4-6 

Hoàng Việt 
 

Buổi sáng: 6h00 
- 7h30; Buổi trưa: 

11h30 - 13h00; 
Buổi chiều: 17h00 
- 19h00; Từ Thứ 
Hai đến Thứ Sáu 

hàng tuần 
Thứ Bảy thực 
hiện giải quyết 
vào buổi sáng 

    

    
UBND 
Phường 5 
159/2 
Phạm Văn 
Hai 

  

Buổi trưa: 11h30 
- 13h00 Thứ Hai 
hàng tuần 

Hộ tịch 
Chứng thực; 
Địa chính - Xây 
dựng 

  

Buổi chiều: 
17h00 - 19h00 
Thứ Năm hàng 
tuần 

Hộ tịch 
Chứng thực; 
Địa chính - Xây 
dựng 

    
UBND 
Phường 
6 356A 
Bắc Hải 

  

Buổi trưa: 
11h30 - 13h00 
Thứ Hai, Thứ 
Tư hàng tuần 

Hộ tịch (Đăng ký 
khai tử); 
Chứng thực; 
Địa chính - Xây 
dựng; 
Hỗ trợ hỏa táng 
mai táng phí; 
Bán bảo hiểm y tế 
hộ gia đình. 

  

  
UBND 
Phườn
g 7 947 
Cách 
Mạng 
Tháng 
Tám 

Buổi chiều: 17h0 
- 19h00 Thứ Hai, 
Thứ Năm hàng 
tuần 

Hộ tịch (Đăng ký 
khai tử, Đăng ký 
khai sinh); 
Chứng thực; 
Địa chính - Xây 
dựng; 
Cấp thẻ BHYT cho 
trẻ em dưới 6 
tuổi;Trích lục hồ sơ 
hộ tịch: khai sinh, 
khai tử, kết hôn. 

  

    
  
  
  

UBND 
Phường 
8 
 12 
Thành 
Mỹ 

  

Buổi trưa: 11h30 
- 13h00; Từ Thứ 
Hai đến Thứ Sáu 
hàng tuần trừ thứ 
Bảy, Chủ Nhật 
và lễ, Tết. 

Các thủ tục thuộc 
lĩnh vực Hộ tịch; 
Chứng thực; 
Địa chính - Xây 
dựng; 
Thuế đất phi nông 
nghiệp 

  

 
Bên cạnh đó, 
UBND phường có 
tư vấn, hỗ trợ các 
thủ tục hành chính 
tại nhà 14h00 - 
19h00 Từ Thứ Hai 
đến Thứ Sáu hàng 
tuần trừ thứ Bảy, 
Chủ Nhật và Lễ, 
Tết. 

Đăng ký kinh 
doanh; 
Bán bảo hiểm y tế 
tự nguyện hộ gia 
đình 

  UBND 
Phường 
9 741 
Lạc 
Long 
Quân 

Buổi trưa: 11h30 
- 13h00 Thứ Ba, 
Thứ Năm hàng 
tuần 

Hộ tịch; 
Chứng thực; 
Sao y; 
Địa chính- 
Xây dựng 

  

  UBND 
Phường 10 
290 Âu Cơ 

  

Buổi chiều: 17h00 
- 19h00 Thứ Hai, 
Thứ Tư hàng tuần 

Hộ tịch 
Chứng thực; 
Địa 
chính 
Xây 
dựng 

  

 

  UBND 
Phường 11 
1129/20 
Lạc Long 
Quân 

Buổi chiều: 17h00 
- 18h00 Thứ Ba, 
Thứ Năm hàng 
tuần 

Hộ     tịch 

(Đăng ký 

khai 

tử);Chứng 

thực; 
Thường xuyên 

giải quyết khi 

có yêu cầu. 

  

  
UBND 
Phường 12 
79 Trường 
Chinh 

  

Buổi chiều: 17h00 
- 18h00 Thứ Hai, 
Thứ Năm hàng 
tuần 

Hộ      tịch 
(Đăng ký 
khai tử); 
Chứng thực; 
Địa chính - 
Xây dựng. 

  

  UBND 
Phường 13 
40/19A 
Ấp Bắc 

  

Buổi trưa: 11h30 
- 13h00 Thứ Ba, 
Thứ Năm hàng 
tuần 

Hộ     tịch 
(Đăng ký 
khai tử) 
Chứng thực; 
Địa 
chính -
Xây 
dựng; 
Thường xuyên 
giải quyết khi 
có yêu cầu 
(đến nhà) 

  

  
UBND 
Phường 14 
940 Âu 
Cơ 

  

Buổi chiều: 17h00 
- 18h00 Thứ Hai 
đến Thứ Sáu 

hàng tuần 

    

  
UBND 
Phường 
15 822 
Trường 
Chinh 

  

Buổi trưa: 11h30 - 
12h00; Buổi 
chiều: 17h00 - 
18h00 Thứ Hai, 
Thứ Tư, Thứ Sáu 
hàng tuần trừ 
ngày nghỉ 

Lễ, Tết theo quy 

định 

  

 

  



KINH TẾ 

 

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

quận Tân Bình về ban hành Kế hoạch tăng cường 

công tác thông tin tuyên   truyền cải cách hành 

chính trên địa bàn quận giai đoạn 2018 – 2019. 

Nhằm nâng cao nhận thức của người 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. Ủy 

ban nhân dân phường tuyên truyền đăng ký dịch vụ 

công trực tuyến về  lĩnh vực Thành lập và phát 

triển doanh nghiệp cho người dân, doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh trên địa bàn phường được biết và 

thực hiện. 

Bước 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. 

Bước 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. 

Bước 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. 

Bước 4: Gửi hồ sơ điện tử, trường hợp đã điền 

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

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

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

Bước 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 cước) và giấy chứng 

minh nhân dân hoặc thẻ căn cước bản chính đề đối 

chiếu. 

Thức ăn đường phố 

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 12-KL/QU ngày 

23/6/2016 của Quận ủy Tân Bình về tăng cường 

lãnh đạo đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm trên 

địa bàn quận.  

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

tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân phường tổ 

chức lễ phát động  “Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm”  trên địa bàn phường 1 năm 2019. 

UBND phường đề nghị một số yêu cầu đối với 

dịch vụ thức ăn đường phố: 

- Chỉ bán thức ăn đảm bảo được ATTP khi đem 

đi bán rong. 

- Có phương tiện đảm bảo ATTP (xe đẩy, xe 

đạp, gánh hàng, thúng hàng , mẹt hàng ,…) cụ thể 

phải: Kín, tránh được mưa nắng, bụi, ruồi, muỗi, 

côn trùng…; Giữ được thức ăn sạch, không ô 

nhiễm; Người bán hàng không có bệnh truyền 

nhiễm, có điều kiện vệ sinh cá nhân tốt, được tập 

huấn về kiến thức ATTP; Có cam kết với chính 

quyền cơ sở và y tế về việc đảm bảo chất lượng 

ATTP 

- Dụng cụ đựng thức ăn , bao gói thức ăn phải 

sạch, không dùng lại trong cùng một lần.  

- Giữ đúng thời gian an toàn của thức ăn, không 

được bán thức ăn có dấu hiệu hư hỏng, ôi thiu, ô 

nhiễm. 

- Nguyên liệu làm thức ăn phải được chọn lọc, 

chế biến bảo đảm yêu cầu vệ sinh. 

- Không dùng tay trực tiếp bốc, nắm thức ăn để 

bán.  

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 bước 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 đường. 

Trưởng Ban chỉ đạo công tác do đồng chí Chủ 

tịch phường 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 đường. 

Kết quả Tổ trật tự lòng lề đường thường xuyên 

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

Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển... ra 7 quyết 

định xử phạt kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường 

với số tiền 17.500.000 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 UBND phường 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 người dân khu 

dân cư. 

UBND phường 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 UBND 

phường 1 (số 291 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân 

Bình, Điện thoại: (028)3.9913.357).   

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 UBND phường 1 về  việc 

tuyên truyền vận động, hỗ trợ hộ kinh doanh 

chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh 

nghiệp trên địa bàn phường. 

Nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ 

trợ hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo hình 

thức doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân phường 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 phường 

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. 

UBND phường đã thành lập tổ công tác vận 

động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động 

theo hình thức doanh nghiệp. Hướng 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 UBND 

phường 1 (Địa chỉ: 291 Lê Văn Sỹ, Phường 1, 

Quận Tân Bình, 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 trường, 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 phường 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 chương trình ký kết hỗ 

trợ vốn vay ưu đãi giữa các ngân hàng thương mại 

với doanh nghiệp, phát huy hiệu quả trong công tác 

phối hợp giữa Ủy ban nhân dân Quận với Sở Công 

thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện các 

chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của 

UBND TP.HCM cũng như tạo cầu nối thông tin 

giữa doanh nghiệp với các Ngân hàng thương mại 

hoạt động trên địa bàn.  

Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn xin vui 

lòng liên hệ UBND Phường 1 (Địa chỉ: 291 Lê Văn 

Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình). ĐT: (028)3.9913 

357 hoặc email: p1.tanbinh@tphcm.gov.vn 

Chống buôn lậu, gian lận thương mại,  

hàng 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 trước, 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 thương 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 

lượng, vi phạm về nhãn hàng hóa..gây nên bất ổn th 

mailto:p1.tanbinh@tphcm.gov.vn
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thị trường, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống 

người dân. 

Ủy ban nhân nhân phường đề nghị bà con trên 

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

các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả; vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn phường không kinh doanh hàng 

hóa nhập lậu; không sản xuất, tàng trữ, buôn bán 

hàng cấm, hàng giả và hàng hóa không đảm bảo an 

toàn thực phẩm.Thông tin cung cấp, vui lòng liên 

hệ Ủy ban nhân dân phương hoặc ông Nguyễn 

Hoài Tâm, chuyên trách kinh tế phường, ĐT: 

0933193195. 

Biện pháp phòng cháy điện đối với  

hộ gia đình 

1. Phải lắp cầu dao, aptomat hoặc thiết bị ngắt 

nhanh ở phía sau điện kế, đầu dây điện và ở đầu 

mỗi nhánh dây phụ cũng như lắp cầu chì ở phía 

trước các ổ cắm điện để khi xảy ra chạm chập, quá 

tải có thể ngăn ngừa phát hỏa. 

2. Không dùng giấy bạc hoặc dây kim loại khác 

để thay thế dây chì cầu dao, cầu chì. 

3. Không dùng các thiết bị, dụng cụ tiêu thụ 

điện chất lượng kém. 

4. Không đặt các chất gây cháy (gas, xăng, dầu, 

giấy,…) gần các thiết bị, dụng cụ tiêu thụ điện. 

5. Không lắp đặt ổ cắm điện trong nhà vệ sinh, 

phòng tắm vì dễ gây chạm điện do độ ẩm cao. 

6. Khi sửa chữa điện trong nhà phải cắt cầu dao 

điện. 

7. Trường hợp khi ra khỏi nhà phải tắt tất cả các 

thiết bị tiêu thụ điện, đồ dùng điện. 

8. Nên sử dụng loại ấm đun nước có còi hú báo 

động khi nước sôi. Khi đun nấu bếp điện phải có 

người trông coi. 

9. Không để trẻ nhỏ, người bị bệnh tâm thần… 

sử dụng các thiết bị điện, đồ dùng điện. 

 

DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 

Truyền thông Sàng lọc trước sinh và  

Sàng lọc sơ sinh 

I. Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh 

(SLTS & SLSS) là gì? 

Là chương trình thực hiện xét nghiệm thường 

quy cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, 3 tháng 

giữa và trong vòng 1 tháng đầu sau sinh để phát 

hiện sớm các thai kỳ và các trẻ sơ sinh có nguy cơ 

về bệnh lý di truyền như thiếu men G6PD, bệnh lý 

nội tiết như suy giáp bẩm sinh, dị tật ống thần kinh 

(thai vô sọ, nứt đốt sống), bệnh về nhiễm sắc thể 

như hội chứng Down và các dị tật bẩm sinh khác 

ảnh hưởng đến sức khỏe, phát triển thể chất tâm 

thần của trẻ. 

II.Tại sao cần SLTS & SLSS? 

Sàng lọc để phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm 

những bất thường của trẻ giai đoạn thai còn trong 

bụng mẹ và ngay sau khi trẻ ra đời để từ đó đưa ra 

các biện pháp can thiệp kịp thời giúp thai nhi và trẻ 

sơ sinh phát triển khỏe mạnh bình thường góp phần 

nâng cao chất lượng dân số. 

III. Khi nào cần thực hiện xét nghiệm SLTS 

& SLSS? 

Người mẹ khi mang thai nếu trước đó đã có các 

tiền căn sau: 

– Có tiền sử sinh con dị tật – thai lưu – sẩy thai 

liên tiếp. 

– Gia đình có người thân bị dị tật bẩm sinh và 

bệnh lý di truyền. 

– Tiếp xúc với hóa chất độc hại, tia xạ, chất độc 

da cam… 

– Siêu âm hoặc xét nghiệm máu có phát hiện bất 

thường. 

     – Thai phụ lớn tuổi (>35 tuổi). 

IV. Một số bệnh lý thường gặp ở thai kỳ và 

trẻ sơ sinh: 

1. Bệnh lý trong thai kỳ: 

a. Hội chứng Down: 

– Là bệnh bẩm sinh nặng, trong khoảng từ 700-

1000 lần sinh thì sẽ có 1 trẻ mắc bệnh này. 

    – Do các tế bào của thai nhi có 3 nhiễm sắc thể 

21 (thừa 1 nhiễm sắc thể so với bình thường). 

     – Hậu quả: trẻ bị hội chứng Down sau khi sinh ra 

chậm phát triển về tâm thần, trí tuệ kém phát triển, 

chỉ số thông minh thấp và gần như không có khả 

năng học tập. 

–Hội chứng Down không thể điều trị được 

nhưng có thể chẩn đoán sớm, người bị bệnh Down 

có tuổi thọ trung bình rất thấp (49 tuổi). 

    – Thai phụ lớn tuổi (>35 tuổi) có nguy cơ sinh 

con mắc hội chứng Down cao. 

– Có thể phòng ngừa chung bằng cách: đi khám 

thai định kỳ ít nhất 3 lần trong 1 lần mang thai, làm 

các xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ để sàng lọc 

trước sinh nhất là trong 3 tháng đầu. 

b. Khiếm khuyết ống thần kinh: 

– Là sự phát triển khiếm khuyết hoặc bất thường 

các cấu trúc của ống thần kinh trong thời kỳ phôi 

thai. 



 Hậu quả: thai nhi bị các dị tật rất nặng như:  

bệnh gây sẩy thai hoặc làm trẻ tử vong ngay sau 

khi sinh ra. 

– Phòng ngừa: Có thể giảm tỷ lệ khiếm khuyết 

ống thần kinh ở thai nhi nếu uống acid folic hằng 

ngày ngay từ khi chưa mang thai. Tất cả phụ nữ 

trong độ tuổi sinh đẻ nên uống 0,4 mg acid folic 

mỗi ngày. 

2. Bệnh lý ở trẻ sơ sinh: 

a. Suy giáp bẩm sinh: 

– Là bệnh lý xảy ra do tuyến giáp không sản 

xuất đủ hocmon đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết của 

cơ thể. 

– Trong khoảng từ 3.000 đến 4.000 trẻ sơ sinh 

sẽ có 1 trẻ mắc bệnh này. Bé gái bị suy giáp nhiều 

gấp 2 lần bé trai. 

– Những biểu hiện sớm gồm: khó cho bú, ngủ 

nhiều, táo bón, vàng da. 

– Những biểu hiện muộn, kinh điển thường xuất 

hiện sau 6 tuần gồm: mí mắt sưng húp (mắt bụp), 

tóc thô ráp, lưỡi to bè, phù niêm và khóc khản 

giọng. 

– Thời gian tầm soát lý tưởng là từ ngày thứ 2 

đến ngày thứ 6 sau sinh (trung bình 3 ngày sau 

sinh). 

   – Trẻ được điều trị càng sớm kết quả càng khả 

quan. Nếu ta phát hiện và điều trị sớm sẽ mang lại 

cuộc sống tốt đẹp cho trẻ sau này. 

– Phòng ngừa: Mọi người phải sử dụng muối iốt 

trong các bữa ăn hàng ngày. 

b. Thiếu G6PD: 

– Là 1 bệnh di truyền, xuất hiện do nhiễm sắc 

thể X bị dị dạng, mất khả năng tổng hợp men này.  

     – Trẻ có thể bị vàng da trong vòng 3-8 ngày sau 

khi sinh. Nếu nặng, thời gian này sẽ kéo dài hơn và 

dẫn đến bệnh lý về não (có thể gây tử vong) hay 

biến chứng thần kinh, chậm phát triển tâm thần, 

vận động. 

– Nếu không bị biến chứng vàng da nặng, trẻ có 

thể phát triển bình thường cho tới khi bệnh bộc 

phát. 

   – Bệnh này không chữa trị được, chỉ có thể 

phòng ngừa để tránh bộc phát. 

V. SLTS & SLSS bao gồm những xét nghiệm 

nào? 

a. Sàng lọc trước sinh: 

Sàng lọc trước sinh là các xét nghiệm dành cho 

phụ nữ mang thai để biết liệu thai nhi có thể mắc 

những dị tật liên quan đến bất thường nhiễm sắc 

thể như: Hội chứng Down, Edwards, Patau… Xét 

nghiệm sàng lọc trước sinh bao gồm 2 giai đoạn là 

sàng lọc và chẩn đoán.  

 

b. Sàng lọc sơ sinh: 

 

VI. Lợi ích của SLTT & SLSS: 

– Cơ hội sinh con khỏe mạnh nhiều hơn. 

   – Giảm lo lắng về khả năng sinh con bị dị tật. 

    – Lựa chọn ngưng thai kỳ khi phát hiện thai nhi 

bị dị tật bẩm sinh. 

– Có kế hoạch sinh và chăm sóc trẻ bị dị tật một 

cách tốt nhất trong trường hợp thai phụ quyết định 

giữ thai. 

– Giảm chi phí cho gia đình và xã hội. 

– Góp phần cải thiện chất lượng dân số. 

      

Ngƣời mẹ nào khi mang thai cũng mong muốn 

sẽ cho ra đời những đứa con khỏe mạnh. Và 

muốn đƣợc nhƣ vậy chúng ta nên làm theo những 

hƣớng dẫn sau: 

1. Cần khám sức khỏe cả vợ và chồng trước khi 

quyết định có thai. Khi trễ kinh cần đi khám thai 

nhất là trong 3 tháng đầu. 

2. Khi nghi ngờ có thai không nên can thiệp 

bằng thuốc, hóa chất, phóng xạ. 

3. Sử dụng acid folic và muối iod trước và trong 

lúc mang thai giúp hạn chế tình trạng dị tật ống thần 

kinh và suy giáp bẩm sinh ở thai nhi và trẻ sơ sinh. 

4. Phụ nữ lớn tuổi không nên mang thai, đặc biệt 

từ 40 tuổi trở lên. 

“Xét nghiệm 

SLTS thường 

được tiến hành 

vào nhiều tuần 

khác nhau trong 

thai kỳ” 

“Xét nghiệm 

SLSS vào 48 

giờ sau sinh, 

trẻ sẽ được lấy 

vài giọt máu ở 

gót chân để 

thực hiện” 



Lễ kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019 

và Sơ kết 03 năm Chỉ thị 05-CT/TW  

của Bộ Chính trị. 

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại và cao cả, đã làm rạng 

rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. 

Kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 

dịp để chúng ta thể hiện sự kính trọng và lòng biết 

ơn vô hạn của Đảng bộ và Nhân dân quận nhà đối 

với Bác Hồ kính yêu. 

Với ý nghĩa đó, Đảng ủy phường 1 tổ chức Lễ 

kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh 

(19/5/1890–19/5/2019) và trao tặng Huy hiệu Đảng 

cho 03 đồng chí đảng viên của Đảng bộ phường; 

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển 

hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo sức lan tỏa, 

nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển 

hình thực hiện Chỉ thị 05 và trao tặng Huy hiệu 

Đảng cho 03 đồng chí có Huy hiệu Đảng từ 30 

năm tuổi Đảng đến 40 năm tuổi Đảng . Đồng thời 

khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc 

trong công tác xây dựng Đảng năm 2018. Và khen 

thưởng tập thể, cá nhân tham gia viết bài “ Tân 

bình trong trái tim tôi” lần thứ 3.  

 

 

 

 

 

 

LỄ KHAI MẠC HÈ NĂM 2019 

Nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Ban chỉ 

đạo hè phường 1 tổ chức khai mạc hè năm 2019 

với chủ đề “Thành phố của em, thành phố màu 

xanh”, đồng thời phát động tháng hành động vì trẻ 

em năm 2019. Và hoạt động hè năm 2019 sẽ chính 

thức diễn ra từ ngày 1/6 – ngày 4/8/2019. Đây là dịp 

để toàn xã hội thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và 

giáo dục đối với thế hệ mầm non của đất nước. 

Trong buổi lễ, UBND phường đã trao tặng 215 phần 

quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 

các em được tham gia các gian hàng, sân chơi sáng 

tạo do Đoàn phường tổ chức. Việc tổ chức sinh hoạt 

hè hướng các em đến các hoạt động phù hợp lứa 

tuổi, các hoạt động vì xã hội như tham gia bảo vệ 

môi trường, phong trào “Việc tốt ở nhà” giúp đỡ 

ông bà cha mẹ, giúp đỡ thiếu nhi nghèo, gia đình 

chính sách, người già neo đơn với phương châm 

tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đòi hỏi toàn bộ hệ thống 

chính trị từ Phường đến khu phố phải đầu tư, quan 

tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc, bảo vệ quyền lợi 

chính đáng của trẻ em. 

“Đ/c Lê Thị 

Thu Trang-

PGĐ Xí nghiệp 

xử lý MT – CTy 

TNHH MTV 

DVCI/TV BCĐ 

hè quận  và Đ/c 

Phan Lê Huy 

Hoàng UV.BTV 

Quận Đoàn  

trao quà cho 

các em thiếu nhi 

có hoàn cảnh 

khó khăn” 

“Tổ chức Gian 

hàng Xây dung 

Văn hóa đọc và 

giới thiệu tác 

phẩm “Lịch sử 

nước ta” của 

Chủ tịch Hồ 

Chí Minh” 

“Chi đoàn Công An hướng dẫn kỹ năng xử lý  

các tình huống về PCCC” 

TIN HOẠT ĐỘNG PHƯỜNG 



HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ 

Hội nghị tuyên truyền phân loại rác 

thải tại nguồn và Hội thi "Phân loại 

              rác tại nguồn" năm 2019 
 

Tối ngày 22/5/2019 tại Hội trường UBND 

Phường 1, Hội LHPN phối hợp cùng UBND 

phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền phân loại rác 

thải tại nguồn và Hội thi "Phân loại rác tại nguồn" 

năm 2019. Hội nghị đã triển khai Kế hoạch số 55 

của UBND phường và Kế hoạch số 11 của Hội 

LHPN phường về thực hiện tuyên truyền phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 

phường. Đồng thời, UBND và Hội LHPN phường 

đã thống nhất chọn 5 tổ thực hiện điểm phân loại 

rác tại nguồn trên địa bàn phường cụ thể: 

+ Khu phố 1: tổ 13 

+ Khu phố 2: tổ 21 

+ Khu phố 3: tổ 30 

+ Khu phố 4: tổ 42 

+ Khu phố 5: tổ 59  

Dự kiến 1/6/2019 sẽ ra quân triển khai đồng loạt 

tại 5 điểm trên. 

- Hội thi phân loại rác tại nguồn với sự tham gia 

của 05 đội đến từ 5 khu phố. Kết quả: Khu phố 4 - 

Giải nhất; Khu phố 5 - Giải Nhì; Khu phố 2 - Giải 

Ba. 

- Nội dung tuyên truyền phân loại rác thải tại 

nguồn do đ/c Nguyễn Trọng Nhân - Giám đốc 

Trung tâm ứng phó sự cố môi trường TP.HCM báo 

cáo, thu hút hơn 70 lượt hội viên, nhân dân tham 

dự. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐOÀN THANH NIÊN 

“Hành trình về nguồn “Thanh niên 

Phường 1 theo dấu chân Bác” 

 

Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) và 

kỷ niệm 50 năm thực hiện lời di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. Vào sáng ngày 19/5/2019, Ban 

chấp hành Đoàn phường 1 đã tổ chức hành trình 

về nguồn “Thanh niên Phường 1 theo dấu chân 

Bác” với các nội dung: 

1. Tuyên dương các gương thanh niên tiêu 

biểu làm theo lời Bác tại Bảo tàng Lực lượng vũ 

trang Miền đông Nam Bộ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tổ chức hội thi thử tài thuyết minh viên với 

các chủ đề liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên cạnh đó tổ chức chương trình giao lưu với 

Chi đoàn Đồn biên phòng Cần Thạnh – huyện Cần 

Giờ, thực hiện công trình thanh niên “Tuyên 

truyền giáo dục tư tưởng chính trị” của tuổi trẻ 

Phường 1 gắn với sinh hoạt dã ngoại truyền thống. 



HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 

Hiến máu tình nguyện 

Sáng thứ bảy ngày 11 tháng 5 năm 

2019, Ban chỉ đạo vận động hiến máu 

tình nguyện phường 1 tổ chức ngày Hội hiến máu 

tình nguyện lần 1 năm 2019.     

      Đến dự ngày hội hiến máu tình nguyện có Ông 

Phạm Văn Hải Đăng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập 

đỏ quận Tân Bình, ông Bùi Hoàng Lộc, Trưởng 

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện - Phó 

Chủ tịch UBND phường 1, ông Nguyễn Đạt 

Nghiệp – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 1 cùng 

đại diện các Ban, ngành đoàn thể trong phường, 

các chi hội Chữ thập đỏ. 

      Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – Một 

cuộc đời ở lại”, Ngày hội thu hút được nhiều tình 

nguyện viên, sinh viên, người dân trên địa bàn 

phường đăng ký tham gia. Qua ngày hội tiếp nhận 

được 94 ca ( 250ml: 26 ca; 350ml: 57 ca; 450ml: 

11 ca) 

      Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, 

thể hiện nghĩa cử cao đẹp của nhân dân, đồng thời 

là dịp giáo dục truyền thống tương thân, tương ái 

của dân tộc, là tiền đề cho phong trào hiến máu 

tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong 

cộng đồng dân cư. 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI 

Công tác chăm sóc Người cao tuổi 

năm 2019 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy 

và UBND phường về việc Hưởng ứng tháng Hành 

động Người Cao tuổi Việt Nam 6/6 hằng năm. 

Trong 2 ngày 07 và 08 tháng 05 năm 2019 Hội 

Người cao tuổi phường phối hợp cùng với Trạm Y 

tế và Hội Chữ thập đỏ tổ chức truyền thông chăm 

sóc sức khỏe, phòng ngừa các bệnh thường gặp ở 

Người cao tuổi như Tăng huyết áp, Đái tháo 

đường…và tổ chức xét nghiệm máu tại chỗ (test 

nhanh) tầm soát Đái tháo đường, đo loãng xương, 

Siêu âm, khám chuyên khoa Tai mũi họng, Răng 

hàm mặt, khám tổng quát…cho 162 cụ (170.000đ/

cụ). Kết quả  sau 2 ngày đã thực hiện được: Số cụ 

có nghi ngờ bất thường cần theo dõi và chuyển 

tuyến trên theo dõi: 20 cụ. Số cụ có nghi ngờ bất 

thường cần theo dõi và chuyển lên tuyến trên theo 

dõi: 73 cụ. (Gan nhiễm mỡ: 40, Nang thận: 10, Sạn 

thận 23). Số cụ Tăng huyết áp: 25 cụ. Ngoài ra 

trước đó Trạm Y tế phường đến tận nhà khám tầm 

soát cho  cụ từ 80 tuổi trở lên, lập hồ sơ theo dõi. Số 

lượng 20 cụ. Sau khi khám tầm soát xong, được 

Ban tổ chức tặng 162 phần quà (35.000đ/phần) gồm 

đường, bánh gạo và dầu ăn. Tổng kinh phí thực hiện 

là 33.110.000 đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG PHỪỜNG 1 

THÔNG BÁO 

 

Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội  và Cục Quản 

lý Lao Động Nước Ngoài tuyển chọn ứng viên đi 

học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng  

đa khoa tại CHLB Đức  

 

Số lượng:  

- Số Lượng người cần tuyển chọn: 230 ứng 

viên; 

- Phạm vi tuyển chọn: Toàn quốc; 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 

09/05/2019 đến 20/06/2019. 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển: 

Công dân Việt Nam tuổi: từ 20 đến 26 tuổi, tính 

đến ngày 15/07/2019 (ngày sinh trong khoảng từ 

15/07/1993 đến 15/07/1999); 

Đã tốt nghiệp phổ thông trung học; 

Đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại 

học chuyên ngành điều dưỡng hoặc đã hoàn thành 

ít nhất hai năm chương trình cao đẳng, đaị học 

chuyên ngành điều dưỡng taị Việt Nam; 

Không có án tích theo quy định cuả luật lý lịch 

tư pháp Việt Nam; 

Đủ sức khoẻ để đi làm việc ở nước ngoài theo 

quy định tại thông tư số 4/2013/TT-BYT ngày 

6/5/2013 cuả Bộ T tế về việc hướng dẫn khám sức 

khoẻ; tiền sử chưa từng mắc bệnh lao phổi và các 

bệnh truyền nhiễm; 

 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Ứng viên tự tải Hồ sơ đang ký dự tuyển từ 

Website cuả Cuc quản lý lao động ngoài nước 

www.dolab.gov.vn 

Hồ sơ Đăng ký dự tuyển bao gồm: 

+ Đơn Tham gia dự tuyển; 

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cuả UBND xã/

phường nơi cư trú hoặc xác nhận của Trường đốí 

với ứng viên là sinh viên đã hoàn thành ít nhất hai 

năm hệ cao đẳng và đại học nếu có tham gia dự 

án); 

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ (theo mẫu) cho 

ứng viên đi làm việc ở nước ngoài do các bệnh 

viện được Bộ y tế công nhận đủ điều kiện khám và 

chứng nhận sức khoẻ cho ứng viên đi làm việc ở 

nước ngoài (nộp kèm các xét nghiệp bệnh lao, viêm 

gan B, giang mai, HIV). 

+ Bản sao chứng thị thực Lý lịch tư pháp (mẫu số 

1) và mang theo bản chính để đối chiếu vào ngày 

phỏng vấn. Ứng viên có thể nộp Lý lịch tư pháp 

chậm nhất vào ngày phỏng vấn. 

+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Chứng 

minh nhân dân/Căn cước công dân, bằng tốt nghiệp 

THPT, bằng tốt nghiệp kèm theo bảng điểm kết quả 

học tập (đôí với những đã tốt nghiệp) hoặc bảng 

điểm kết quả học tập và bản sao thẻ sinh viên có xác 

nhận cuả trường (đối vơí những ứng viên chưa tốt 

nghiệp); 

+ 04 ảnh 4cm x 6cm, nền trắng (chụp trong vòng 

06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ); 

+ 02 phong bì có dán tem thư ghi sẳn họ tên, điạ 

chỉ, số điện thoaị người nhận. 

 

Nộp hồ sơ dự tuyển: 

Ứng viên đến nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường 

bưu điện đến Cục quản lý lao động ngoài nước, địa 

chỉ: 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hồ sơ 

gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện 

cuả ngày ứng viên nộp hồ sơ. 

Lưu ý: Ứng viên không nhờ người khác nộp hộ, 

khi đến phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân/

căn cước công dân. 

 

Thời gian và địa điểm phỏng vấn: 

Thời gian phỏng vấn: ngày 01 đến 05/07/2019. 

Điạ điểm phỏng vấn: Cục quản lý lao động ngoài 

nước sẽ thông báo thời gian, điạ điểm trước ngày 

phỏng vấn. 

Thông tin liên lạc: 

Ứng viên cần tìm hiểu thông tin có thể trực tiếp 

liên hệ: Cục Quản lý lao động ngoài nước 

(DOLAB),SĐT:024.38249517 số máy lẻ 

311/512/513,Email:dailloanaumy.dolab@gmail.com 

 

Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) 

Nhóm quản lý dự án Triple Win Việt Nam 

Cán bộ Đầu môí: Hoàng Thị Minh Hương 

ĐT: 02439344950 số máy lẻ 207 

Di động: 0962948086 

Email: triplewin.azubi@giz.de 



LỊCH HOẠT ĐỘNG HÈ 2019 

Từ ngày 19/5/2019 đến ngày 4/8/2019 

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

TNHH  in ấn và quảng cáo Phương Nam. 

STT THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM  NỘI DUNG THỰC HIỆN  

 

 

7g30 19/5/2019 HT Bảo tàng LLVT Miền đông Nam Bộ 
Tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động phong 

trào thanh thiếu nhi năm 2019 

2 19g00 29/5/2019 Lầu 2 UBND Phường 1 Quận Tân Bình 
Giao ban Phụ trách hè; Chuẩn bị công tác tổ 

chức Khai mạc hè năm 2019 

3 18g30 01/6/2019 Hội trường UBND Phường 
-Tổ chức khai mạc hè Phường 2019 

- Diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em 

4 07g30 02/6/2019 Sân UBND Phường 1 

-Ra quân các chiến dịch Hè và Chủ nhật xanh: 

Xóa các bảng quảng cáo rao vặt trên tuyến 

đường LVS 

5  
Từ ngày 3 - 

9/6/2019 

Điểm sinh hoạt văn hóa tại  

các khu phố   

Tổ chức sân chơi thiếu nhi với môi trường 

xanh; phân loại rác tại nguồn; Trồng cây xanh 

nhằm trang trí mảng xanh cho các điểm sinh 

hoạt văn hóa. 

6 06g30 9/6/2019 Điểm sinh hoạt văn hóa hẻm 226 Lê Văn Sĩ 
Tổ chức hội thao trò chơi vận động cấp 

Phường 

  
Từ ngày 10 - 

16/6/2019  
Điểm sinh hoạt văn hóa tại các khu phố   

Tổ chức các kỹ năng giao tiếp, nói trước đám 

đông cho các em thiếu nhi 

 18g30 16/6/2019 Hội trường UBND Phường 
Tổ chức ngày hội đọc sách và hội thi kể 

chuyện sách hè 

  
Từ ngày 17 - 

23/6/2019 
Các điểm sinh hoạt văn hóa tại các khu phố 

Tổ chức tuyên truyền luật ATGT và tập huấn 

kỹ năng PCCC ; tuyên truyền về trẻ em với an 

toàn điện 

 7g30 22/6/2019 Hội trường UBND Phường Tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu  

 6g30 23/6/2019 Điểm sinh hoạt văn hóa Phường 5 
Tổ chức chương trình "Một ngày làm công 

nhân vệ sinh" 

 18g30 23/6/2019 Hội trường UBND Phường 
Tổ chức ngày Hội Gia đình Việt Nam - Tuyên 

dương gương người con hiếu thảo 

  
Từ ngày 24 - 

30/6/2019 
Điểm sinh hoạt văn hóa tại các khu phố   Tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi 

 18g30 27/6/2019 Hội trường UBND Phường 
Tổ chức tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ 

em 

 18g30 30/6/2019 Hội trường UBND Phường Tổ chức hội thi văn nghệ hè 

  
Từ ngày 1 - 

7/7/2019 
  

Tổ chức hành trình đến với bảo tàng, đến các 

địa chỉ đỏ trên địa bàn Phường 

 18g30 
7/7/2019 

 
Hội trường UBND Phường 

Tổ chức hội thi 

- "Em yêu Tiếng Anh - Lần 4 năm 2019" 

 

 2 ngày 13,14/7/2019   Trại Hè Thiếu nhi 

 18g30 26/7/2019 Đài liệt sỹ Quận Tân Bình Thắp hương tri ân 27/7 

 18g30 14/8/2019 Hội trường UBND Phường Tổng kết Hè 2019 


