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ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH    
BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI 

 Sinh thời, Bác Hồ là ngƣời rất yêu 

quý thiếu nhi. Ngƣời luôn dành tình cảm 

quan tâm đặc biết đối với thế hệ trẻ của 

đất nƣớc. Những lời dạy và bài viết của 

Ngƣời dành cho lứa tuổi thiếu nhi đƣợc 

xem nhƣ một trong những di sản vô giá 

của dân tộc và thế hệ trẻ nƣớc ta. 

 Trƣớc lúc ngƣời đi xa, cũng nhân 

dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6/1969, Bác đã có 

lời căn dặn toàn Đảng, toàn dân cần nâng 

cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục 

thiếu niên nhi đồng. Trong Di chúc của 

mình, Ngƣời khẳng định: “…Bồi dƣỡng 

thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc 

rất quan trọng và rất cần thiết”. 

Trải qua thời gian, những câu chuyện về 

Bác và các cháu thiếu nhi vẫn còn nguyên giá trị. Bác luôn có một sự gắn bó mật thiết, một tình 

cảm trìu mến, hiền hòa và chu đáo với thiếu nhi. Đó là sự ấm áp vô cùng của một vị lãnh tụ vĩ 

đại. 

Bác Hồ thăm vườn hoa nghìn việc tốt 
Sáng mồng một Tết Đinh Mùi (9/2/1967), Bác Hồ về Tam Sơn gặp mặt đại biểu các dân tộc 

tỉnh Hà Bắc họp ở chùa Cảm Ứng. 

Xe Bác vừa tiến vào đến nơi, Nguyễn Thế Hải học sinh lớp một đang nô đùa cùng bạn, bỗng 

reo lên: 

 

Bác Hồ vui Tết Trung thu với các cháu thiếu nhi  

Hà Nội và Quốc tế, ngày 27.9.1958 



- Bác Hồ về thăm quê hƣơng nghìn việc tốt. 

Cả đám thiếu nhi dừng chơi, xúm lại quây quanh 

xe Bác. 

Đồng chí cần vụ từ trong xe bƣớc ra nhắc nhở 

các em rồi mở cửa, mời Bác xuống. 

Bác tƣơi cƣời nhìn các em rồi hỏi: 

- Các cháu đang chơi Tết? 

- Thƣa Bác, vâng ạ! 

- Thƣa Bác, năm mới, chúng cháu kính chúc Bác 

mạnh khoẻ, sống lâu!… 

Các em đua nhau nói những điều từ lâu mong 

đƣợc thƣa với Bác, nhƣng hồi hộp quá, nói không 

đƣợc nhiều… 

Bác Hồ rất vui. Nghe các em nói xong, Bác bảo: 

- Các cháu làm nghìn việc tốt, có nhớ và làm 

theo những điều Bác dặn không? 

- Thƣa Bác có ạ! – Nguyễn Thế Hải đứng 

nghiêm đọc liên hồi 5 điều Bác Hồ dạy nhƣ đọc 

đồng thanh ở lớp. 

Tất cả đều cƣời. Nhƣng ai cũng vui vì Hải đã trả 

lời đúng. 

Khi Bác cùng các đồng chí lãnh đạo bƣớc lên 

chùa. Đội thiếu nhi danh dự đã dâng hoa tặng Bác, 

Bác nhận bó hoa từ tay Liên đội trƣởng Nguyễn 

Toàn Thắng rồi trao cho đồng chí cần vụ. 

Bác hỏi Thắng: 

- Cháu học có giỏi không? Có đƣợc phần thƣởng 

của Bác không? 

- Thƣa Bác có ạ. Cháu đƣợc nhận phần thƣởng 

của Bác hai lần: Một lần một cuốn sổ một lần hai 

quả cam. 

Cháu đã đƣợc phần thƣởng của Bác, cháu phải 

giúp đỡ các bạn học thật giỏi, lao động thật giỏi… 

để nhiều ngƣời cùng đƣợc phần thƣởng của Bác, thế 

mới tốt. 

- Thƣa Bác vâng ạ! 

Có thể nói, tình yêu thƣơng của Bác Hồ đối với 

thế hệ trẻ, đối với thiếu niên, nhi đồng đã, đang và 

sẽ là hành trang cho bao thế hệ trẻ bƣớc vào đời, 

góp phần xây dựng đất nƣớc Việt Nam ta đàng 

hoàng hơn, giàu đẹp hơn. Và các thế hệ thiếu nhi 

Việt Nam vẫn luôn nhớ về Bác kính yêu và âm vang 

cất cao lời ca tiếng hát: 

"Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh 

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng 

Ai có Bác Hồ đời em được ấm no 

Chúng em kính dâng ngàn đóa hoa lên Bác Hồ"../. 

 

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 phƣờng 1 về ban hành Kế 

hoạch “Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn trên địa bàn phƣờng 1 năm 2019”. 

UBND 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) trƣớc 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 còn lại: tổ chức thu gom vào ngày 

Thứ 3 và Thứ 5. 

 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 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 



1. Hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy 

định về bảo vệ môi trƣờng bị xử phạt nhƣ 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 cƣ, 

thƣơng 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 cƣ, 

thƣơng 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 cƣ, thƣơng 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 lƣu 

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 

ngƣời dắt khi đƣa chó ra nơi công cộng". Trƣờng 

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

cho ngƣời khác thì chủ chó sẽ phải bồi thƣờng 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.  

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 

17/7/2017 của Ủy ban nhân dân phƣờng 1 về việc 

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; Đăng ký việc giám hộ đương nhiên; Cấp 

bản sao trích lục hộ tịch. 

Đối tượng điều chỉnh:  

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

chức, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND 

phƣờng 1 có liên quan đến việc giải quyết các thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch đƣợc 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 đƣợc kiểm tra, xử lý 

trong ngày làm việc sau ngày nghỉ, kỳ nghỉ. 

2. Cách thức nộp hồ sơ trực tuyến 

Ngƣời 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 

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

tuyến của Bộ tƣ 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 trƣờng thông tin 

cũng nhƣ 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 Tƣ pháp - Hộ tịch kiểm tra hồ sơ, xử 

lý nhƣ sau: 

+ Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, 

https://plo.vn/tags/aMOgbmggdmk=/hanh-vi.html
https://hotichtructuyen.moj.gov.vn/
https://hotichtructuyen.moj.gov.vn/
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/


Hệ thống sẽ cấp mã số hồ sơ trên hệ thống để ngƣời 

nộp hồ sơ tra cứu về tình trạng hồ sơ và đến Ủy ban 

nhân dân phƣờng 1 nhận hồ sơ khi hồ sơ hoàn tất. 

+ Trƣờng hợp các thông tin khai báo hoặc các file 

đính kèm chƣa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, hệ 

thống sẽ hiển thị thông tin hƣớng dẫn bổ sung các 

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

công chức Tƣ pháp - Hộ tịch sẽ liên hệ với ngƣời 

nộp hồ sơ qua điện thoại hoặc qua thƣ điện tử 

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

+ Trƣờng hợp yêu cầu thực hiện thủ tục của ngƣời 

nộp hồ sơ không thuộc thẩm quyền, phạm vi giải 

quyết của cơ quan, công chức Tƣ pháp - Hộ tịch sẽ 

hƣớng dẫn ngƣời nộp hồ sơ trực tiếp trên hệ thống 

đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Những giấy tờ do cơ quan Nhà nƣớc có thẩm 

quyền khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến gửi qua email 

tới cá nhân có giá trị tƣơng đƣơng với các giấy tờ 

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

3. Trả kết quả:  

Khi ngƣời nộp hồ sơ đến nhận kết quả yêu cầu 

ngƣời 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 ngƣời nộp hồ sơ với những thông tin 

khai báo của ngƣời nộp hồ sơ đã gửi yêu cầu trên hệ 

thống và tiến hành trả kết quả nhƣ sau: 

+ Trƣờng 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 ngƣời yêu cầu giải quyết hồ sơ, tiến 

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

+ Trƣờng hợp các giấy tờ phải nộp và xuất trình 

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

kết quả, đồng thời hƣớng dẫn ngƣời nộp hồ sơ bổ 

sung các giấy tờ trƣớc khi trả kết quả. 

+ Trƣờng 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 

CHÍNHNGOÀI GIỜ LĨNH VỰC SAO Y, 

CHỨNG THỰC TẠI UBND PHƢỜNG 1: TỪ 

11H30 ĐẾN 13H30, THỨ HAI & THỨ TƯ 

HÀNG TUẦN. 

 

UBND PHƢỜNG 1 ÁP DỤNG DỊCH VỤ 

NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH QUA BƢU ĐIỆN TỪ NGÀY 22/5/2019.  

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CUNG 

CẤP DỊCH VỤ DS/KHHGĐ CHO VỊ 

THÀNH NIÊN 

1. Các loại dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD thân 

thiện với VTN/TN 

- Thông tin và tƣ vấn về SKSS và giới tính, về kỹ 

năng ssống, tình dục, tình dục an toàn, tƣ vấn về 

bạo hành và xâm hại tình dục. 

- Các dịch vụ lâm sàng: khám chăm sóc đƣờng sinh 

sản; chăm sóc trƣớc, trong và sau sinh; phá thai an 

toàn và chăm sóc sau phá thai; quản lý và điều trị 

các trƣờng hợp NKĐSS; quản lý và ngăn ngừa HIV 

lây truyền từ mẹ sang con; cung cấp các biện pháp 

tránh thai; thăm khám và điều trị các vấn đề liên 

quan đến bạo hành và xâm hại tình dục 

- Các dịch vụ cận lâm sàng: xét nghiệm thai, xét 

nghiệm các bệnh LTQĐTD, HIV, các xét nghiệm 

và siêu âm, thăm dò các chức năng cần thiết trong 

lĩnh vực SKSS/SKTD tùy theo từng cơ sở 

- Các dịch vụ chuyển tuyến và hỗ trợ chuyển tuyến: 

bao gồm các cơ sở truyền thông, tƣ vấn và cung cấp 

dịch vụ có liên quan. 

2. Các cơ sở cung cấp dịch vụ dân số/KHHGĐ 

cho vị thành niên 

* Các cơ sở có thể triển khai cung cấp thông tin 

giáo dục truyền thông, tƣ vấn về SKSS/SKTD cho 

vị thành niên/thanh niên: trung tâm truyền thông 

giáo dục sức khỏe, trung tâm tƣ vấn chuyên biệt về 

SKSS/SKTD, trung tâm tƣ vấn chung về hôn nhân 

gia đình, góc tƣ vấn, góc thân thiện cho VTN/TN, 

phòng tƣ vấn của cơ sở y tế, phòng tƣ vấn cơ quan, 

xí nghiệp … 

* Các cơ sở có thể triển khai cung cấp thông tin 

giáo dục truyền thông, tƣ vấn và dịch vụ khám chữa 

bệnh về SKSS/SKTD cho vị thành niên/thanh niên: 

khoa sản các bệnh viện đa khoa; các bệnh viện 

chuyên khoa phụ sản, chuyên khoa nhi, chuyên 

khoa da liễu, các bệnh viện có chuyên khoa nam 

học, Trung tâm chăm sóc SKSS, trung tâm y tế dự 

phòng, trạm y tế, các cơ sở y tế tƣ nhân có chuyên 

khoa phụ sản … 

TRÍCH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT DÂN 

SỰ NĂM 2015 

Bộ Luật Dân sự năm 2015 đã đƣợc Quốc hội 

thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2017 có 27 chƣơng và 689 điều. 

UBND0 phƣờng 1 xin trích đăng một số điều luật: 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 



Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực 

pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; 

quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá 

nhân, pháp nhân trong các quan hệ đƣợc hình thành 

trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản 

và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan 

hệ dân sự). 

Điều 2. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo 

đảm quyền dân sự 

1. Ở nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

các quyền dân sự đƣợc công nhận, tôn trọng, bảo vệ 

và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. 

2. Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy 

định của luật trong trƣờng hợp cần thiết vì lý do 

quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

 

KINH TẾ 

Lưu trữ bảo quản thực phẩm tươi  sống 
* 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; 

1/ Thịt gia cầm, cá hải sản làm sạch (bỏ riêng phủ 

tạng). Rửa sạch chia từng phần đủ nấu 1 lần bỏ hộp 

đậy kín bỏ ngăn đá. 

2/ Rau: bỏ úa, rễ và phần không ăn đƣợc cho vào 

túi nilon (nếu rau khô ráo) và cất vào ngăn rau tủ 

lạnh ăn đến đâu rửa sạch đến đấy trƣớc khi chế 

biến. Rau đã dính nƣớc phải rửa sạch để ráo nƣớc 

rồi cho vào túi nilon bảo quản lạnh mới để tủ lạnh. 

3/ Rau củ (khoai tây, cà rốt, đậu hà lan…) gọt bỏ 

vỏ rửa sạch cắt khúc để ráo cho vào tủ đá có thể ăn 

trong vòng 1 tuần. 

4/ Dƣa hành củ kiệu: khi cắt gốc, nhớ không cắt 

vào phần củ. Sau khi rửa để củ thật ráo nƣớc nếu 

không sẽ dễ bị hỏng. Đun sôi thật kỹ nƣớc ngâm với 

lƣợng muối vừa đủ không quá nhạt thì có thể để 

đƣợc lâu và không nổi váng trên bề mặt. Có thể 

mang cả vại dƣa hành ra phơi nắng, dƣa sẽ giòn và 

bảo quản đƣợc lâu. Nếu không có tủ lạnh thì thực 

phẩm tƣơi sống: thịt, cá phải đƣợc chế biến ngay 

với việc cho muối, đƣờng, đun chín kỹ. Bảo quản 

theo cách của thịt cá kho dƣới đây. Ăn bữa nào đun 

kỹ bữa đó không ăn quá 03 ngày.  

Bảo quản thức ăn chín: 

1. Lạp xƣởng: để có thể giữ đƣợc lâu hãy lấy một 

cái hộp lớn, đặt vào giữa một cốc rƣợu trắng rồi xếp 

lạp xƣởng xung quanh. Hƣơng rƣợu tỏa ra sẽ ngăn 

ruồi, muỗi, kiến rất hiệu quả nhờ đó lạp xƣởng 

trong và sau tết vẫn rất thơm ngon. 

2. Thịt kho, cá kho: nấu thật kỹ khi nhắc xuống 

bếp cần để ở một nơi cố định, tránh lắc mạnh. Có 

thể cho nồi nƣớc khác lớn hơn, mức cách miệng nồi 

thịt, cá kho khoảng 10 - 15 cm để tránh nƣớc tràn 

vào, đậy bằng vung đất nung. Nƣớc trong nồi lớn sẽ 

bốc hơi lên vung làm tỏa hơi mát xuống nồi thức ăn 

bên dƣới.  

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 chuyển 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. 

UBND phƣờng 1 yêu cầu tất cả các hộ dân kinh 

doanh, doanh nghiệp buôn bán trên tuyến đƣờng Lê 

Văn Sỹ, Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển.... 

nghiêm chỉnh thực hiện thƣờng xuyên và liên tục 

các nội dung sau: 

- Chấp hành việc treo, đặt bảng hiệu, quảng cáo, 

băng rôn theo quy định.     

- Chấp hành các quy định về xây dựng, các công 

trình, lều quán, cơ sở kinh doanh; không lấn chiếm 

lòng lề đƣờng để buôn bán kinh doanh. 

- Chấp hành việc sử dụng vỉa hè dành cho ngƣời đi 

bộ; không họp chợ bán, để xe trên vỉa hè.  

- Giữ gìn vệ sinh môi trƣờng trên vỉa hè và thƣờng 

xuyên dọn dẹp vệ sinh trƣớc cổng nhà, cơ sở kinh 

doanh để tuyến đƣờng trên vỉa hè luôn thông 

thoáng, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng. 

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 phƣờng 1 về phòng 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019. 

TIN HOẠT ĐỘNG PHƯỜNG 



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. 

UBND phƣờng đề nghị bà con trên địa bàn 

phƣờng 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: (08) 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 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. UBND phƣờng tập trung công 

tác tuyên truyền, vận động, phổ biến bằng nhiều 

hình thức đến các hộ kinh doanh trên địa bàn 

phƣờng 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. 

UBND 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 UBND  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 

BAN CHỈ ĐẠO SINH HOẠT HÈ 

Thiếu nhi phƣờng 1 sôi nổi  

với hội thao hè năm 2019 

Nhằm tạo sân chơi trong dịp hè cho các em 

thiếu nhi, sáng ngày 9/6/2019, BCĐ hè phƣờng tổ 

chức các môn trò chơi vận động cho các em thiếu 

nhi qua đó đã thu hút hơn 100 thiếu nhi thuộc 5 

khu phố tham gia. 

Đến tham dự Hội thao hè có Ông Phan Lê Huy 

Hoàng–UV.BTV Quận Đoàn/ Trƣởng ban 

MT.ANQP. ĐBDC; Bà Nguyễn Thị Hiền -  Phó Bí 

thƣ thƣờng trực Đảng ủy phƣờng cùng các ông bà 

trong BCĐ hè, các ông bà đại diện BĐH, Ban 

CTMT 5 khu phố trong phƣờng. Kết quả nhƣ sau: 

Môn Nhảy bao bố (Giải I: KP1; Giải II: KP5; Giải 

III: KP4; Giải KK: KP2, 3); Môn Chuyền bóng 

tiếp sức: Giải I: KP1; Giải II: : KP5; Giải III: KP4; 

Giải KK: KP2, 3; Môn Kéo co: Giải I: KP4; Giải 

II: : KP1; Giải III: KP2; Giải KK: KP3, 5; Môn 10 

người 11 chân: Giải I: KP5; Giải II: KP1; Giải III: 

KP4; Giải KK: KP2 , 3. 

Hội thi văn nghệ hè năm 2019 

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các 

em thiếu nhi về các hoạt động văn hóa văn nghệ 

dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn phƣờng thể 

hiện năng khiếu ca – múa – nhạc, kỹ năng sống và 

nâng cao nhận thức tình cảm, tình yêu quê hƣơng 

đất nƣớc. Tối ngày 25/6/2019, BCĐ Hè phƣờng tổ 

chức hội thi văn nghệ dành cho các em thiếu nhi với 

các thể loại: đơn ca, song ca hoặc tam ca và tốp ca 

hoặc tốp múa với các chủ đề liên quan đến Bác Hồ, 

ca ngợi tình yêu thƣơng trong gia đình, kính trọng 

thầy cô, quý mến bạn bè và xây dựng môi trƣờng 

xanh – sạch đẹp. Cuộc thi diễn ra hết sức sôi nổi, 

hào hứng trên tinh thần đoàn kết, vui tƣơi, mang 

đậm nét ngây thơ trong sáng của tuổi học trò. Thông 

qua cuộc thi, BTC muốn mang đến cho các em 

những sân chơi bổ ích, lành mạnh, an toàn và ý 

nghĩa, góp phần động viên các em có hoàn cảnh đặc 

biệt, khó khăn vƣơn lên trong cuộc sống.  

Các em 

thiếu nhi 

hứng khởi 

tham gia 

môn Nhảy 

bao bố 

Trình diễn các tiết mục văn nghệ 



Hoạt động kỷ niệm 18 năm “Ngày Gia đình  

Việt Nam 28/6” năm 2019 

Sáng 28/6/2019, tại Trung tâm học tập cộng 

đồng phƣờng, UBND phƣờng phối hợp Hội LHPN  

cùng  tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề "Bữa cơm 

gia đình chia sẻ yêu thƣơng" chào mừng Ngày gia 

đình Việt Nam 28/6. BTC đã mời cô Lê Thị Thanh 

Hoa – giáo viên dạy nấu ăn của trƣờng giáo dục 

nghề nghiệp, giáo dục thƣờng xuyên của QTB làm 

giám khảo cho hội thi và kết quả nhƣ sau: Giải I: 

KP5; Giải II: KP3; Giải III: KP4; Giải KK: KP1. 

Cùng ngày, UBND – Hội LHPN – Hội LHTN 

phƣờng phối hợp tổ chức Ngày hội gia đình hạnh 

phúc (28/6/2001 – 28/6/2019) với các hoạt động: 

Ôn kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tuyên 

dƣơng gia đình hạnh phúc, gia đình “5 không, 3 

sạch”; Tuyên dƣơng gƣơng Ngƣời con hiếu thảo; 

Trao giải hội thi nấu ăn.  
HỌP MẶT KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY 

TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI 

VIỆT NAM (06/6/1941 - 06/6/2019)  

Sáng ngày 06/6/2019, Hội Ngƣời cao 

tuổi Phƣờng 1 tổ chức kỷ niệm 78 năm Ngày 

truyền thống Ngƣời cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 

- 06/6/2019) và mừng thọ các cụ tuổi 90 năm 2019 

với sự tham dự của trên 100 hội viên Hội ngƣời 

cao tuổi của phƣờng. Trong 6 tháng đầu năm, Hội 

đã chú trọng tuyên truyền vận động hội viên thực 

hiện các chủ trƣơng chính sách của Đảng, Pháp 

luật của Nhà nƣớc, thực hiện phong trào thi đua 

“Vì thành phố văn minh sạch, đẹp, an toàn”, lập 

lại trật tự lòng lề đƣờng, phân loại rác tại nguồn…

Tổ chức cho Ban thƣờng trực tham gia lớp tập 

huấn các chuyên đề về dân tộc và tôn giáo, về an 

ninh quốc phòng, về công tác dân vận… Hiện nay, 

Hội đã vận động đƣợc 1.360 /1.400 ngƣời cao tuổi 

vào Hội, đạt 98,07%. Hội luôn thực hiện chu đáo 

công tác chăm lo vật chất, tinh thần, sức khoẻ cho 

hội viên. Đã có 203 lƣợt hội viên ốm đau, qua đời 

đƣợc Hội chăm sóc với kinh phí 24.700.000 đ. 

Hàng trăm cụ đƣợc thăm khám sức khoẻ, phòng 

ngƣời các bệnh ở ngƣời cao tuổi với số tiền 

33.110.000 đ. Hội còn quan tâm vận động hội viên 

tham gia sinh hoạt tại các Câu lạc bộ nhƣ Câu lạc 

bộ Ông bà cháu, Câu lạc bộ Thơ ca, Câu lạc bộ 

Liên thế hệ tự giúp nhau… Thu hút hàng trăm hội 

viên vui chơi, phù hợp với từng lớp tuổi hội viên. 

Nhân dịp này, Đảng ủy, UBND phƣờng đã trao 

tặng giấy khen cho 15 hội viên đã  có thành tích 

xuất sắc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ 

sở năm 2019. Hội cũng tặng 20 phần quà cho các 

gia đình hội viên khó khăn.   

TRẠM Y TẾ 
Phòng bệnh Sốt xuất huyết 

Thời tiết mƣa nắng thất thƣờng nhƣ hiện nay tạo 

điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển 

do đó diệt lăng quăng và diệt muỗi có thể chủ động 

phòng ngừa đƣợc những bệnh lây truyền do muỗi 

đốt nhƣ: sốt xuất huyết ( SXH) Dengue, bệnh do 

virus Zika, viêm não virus, viêm não Nhật bản và 

sốt rét.  

Hiện nay một số trƣờng hợp mắc bệnh vẫn tập 

trung chủ yếu tại những nơi có chỉ số lăng quăng 

trong các vật chứa nƣớc rất cao nhƣng lại rất khó 

tiếp cận và kiểm soát triệt để nhƣ các khu vực nhà 

trọ, ký túc xá, công trình xây dựng, nhà chùa , 

trƣờng học, khu chợ, bãi đất trống… 

Để chủ động phòng chống bệnh SXH trong thời 

gian tới cần triển khai các giải pháp phòng, chống 

bệnh SXH nhƣ: tổ chức tổng vệ sinh kết hợp với 

diệt lăng quăng nhƣ dọn dẹp các vật thải quanh khu 

vực sinh sống, kiểm soát những ổ lăng quăng mới 

phát sinh rải rác nhiều nơi và xử lý triệt để không để 

bùng phát dịch vào mùa mƣa sắp tới. 

Bên cạnh cần phối hợp các ban ngành, đoàn thể, 

ban điều hành tăng cƣờng giám sát và xử lý triệt để 

các điểm nguy cơ, tổ chức chiến dịch diệt lăng 

quăng hàng tuần hƣởng ứng “Ngày ASEAN phòng 

chống SXH lần thứ 9 trên địa bàn phƣờng từ ngày  

22/05/2019 đến ngày 30/06/2019” với các hoạt 

động cụ thể và thông điệp “Người dân thành phố 

Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh 

rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. 

 

 

Bà Hồ Thị Diễm Trinh - Chủ tịch UBND phường 

trao Giấy khen cho các hội viên 
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DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO  

TÍNH TỪ THỜI ĐIỂM 01-01-2019  

(Căn cứ thông báo số 51/UBND-VX ngày 17 tháng 05 năm 2019 của Ủy Ban nhân dân quận Tân Bình)  

(Căn cứ  Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 17 tháng  05 năm 2019 của Ủy Ban nhân dân phƣờng 1)  

STT 
Họ và tên chủ hộ và thành viên (Sắp 

xếp theo khu phố- Tổ dân phố)   
Mã số hộ Địa chỉ (*) 

Quan 

hệ với 

chủ hộ 

Giới 

tính 

Tổng 

số 

nhân 

khẩu 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Loại hộ nghèo (*) Điểm thiếu hụt  

      Khu phố 1                                                                                                                                                                                    

      Tổ 8                                                                                                                                                                                    

1 NGUYỄN NGỌC TRANG 
2697701001

7N02 

333/18 

NTT 
Chủ hộ Nữ 6 26/07/1989 Hộ nghèo Nhóm 2 30  

  PHẠM HỒNG ÂN                                                                                                      Chồng Nam   05/11/1983                         

  PHẠM NGUYỄN PHƢƠNG TRINH                                                                                                      Con  Nữ   13/08/2008                         

  PHẠM NGUYỄN ANH TUẤN                                                                                                      Con  Nam   02/12/2010                         

  PHẠM NGUYỄN PHƢƠNG TRÂN                                                                                                      Con  Nữ   25/05/2014                         

  PHẠM NGUYỄN TUẤN ANH                                                                                                      Con  Nam   25/08/2017                         

2 NGUYỄN THỊ HOA 
2697701001

5N02 

333/18 

NTT 
Chủ hộ Nữ 6 08/07/1967 Hộ nghèo Nhóm 2 20  

  MAI VĂN HÒA                                                                                                      Chồng Nam   01/06/1963                         

  MAI THỊ THANH HUỆ                                                                                                      Con  Nữ   10/12/1988                         

  MAI THANH HÀ                                                                                                      Cháu Nữ   19/01/2004                         

  MAI THANH HOÀNG                                                                                                      Cháu Nam   05/06/2005                         

  MAI HOÀNG KHANG                                                                                                      Cháu Nam   04/10/2013                         

3 NGUYỄN THỊ ÚT 
2697701002

0N02 

333/19 

NTT 
Chủ hộ Nữ 4 23/10/1970 Hộ nghèo Nhóm 2 20  

  TRẦN DIỆU ĐẠT                                                                                                      Chồng Nam   23/02/1970                         

  TRẦN TUẤN QUYỀN                                                                                                      Con  Nam   29/12/2000                         

  TRẦN BẢO THY                                                                                                      Con  Nữ   15/08/2008                         

      Tổ 9                                                                                                                                                                                    

4 PHẠM VĂN THUẬN 
2697701002

4N02 

343/33 i/4 

NTT 
Chủ hộ Nam 3 12/12/1960 Hộ nghèo Nhóm 2 20  

  NGUYỄN THỊ KIM LOAN                                                                                                      Vợ Nữ   12/12/1959                         

  PHẠM THỊ TRÚC MAI                                                                                                      Con Nữ   14/04/2003                         

5 HOÀNG THỊ HƢỜNG 
2697701002

3N02 

343/33 i/4 

NTT 
Chủ hộ Nữ 4 06/10/1981 Hộ nghèo Nhóm 2 20  

  NGUYỄN MẠNH CƢỜNG                                                                                                      Chồng Nam   25/07/1982                         

  NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO                                                                                                      Con Nam   15/08/2007                         

  NGUYỄN HOÀNG BÍCH NGỌC                                                                                                      Con Nữ   25/04/2015                         

  TỔNG CỘNG NHÂN KHẨU             23         

  TỔNG CỘNG HỘ                5         
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DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO 

TÍNH TỪ THỜI ĐIỂM 01-01-2019 

(Căn cứ thông báo số 51/UBND-VX ngày 17 tháng 05 năm 2019 của Ủy Ban nhân dân quận Tân Bình) 

(Căn cứ  Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 17 tháng  05 năm 2019 của Ủy Ban nhân dân phƣờng 1) 

STT 
Họ và tên chủ hộ và thành viên (Sắp 

xếp theo khu phố- Tổ dân phố)   
Mã số hộ Địa chỉ (*) 

Quan hệ 

với chủ 

hộ 

Giới 

tính 

Tổng 

số 

nhân 

khẩu 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Loại hộ 

nghèo (*) 

Điểm 

thiếu 

hụt 

      Khu phố 1                                                                                                                                                                                   

      Tổ 5                                                                                                                                                                                   

1 LÊ QUANG THÁI 26977010007HCN 286 B NTT Chủ hộ Nam 4 05/05/1971 Hộ Cận nghèo 20 

  NGÔ THỊ HƢỜNG                                                                                                      Vợ Nữ   10/04/1972                        

  LÊ PHƢỚC ĐẠT                                                                                                      Con  Nam   02/01/2005                        

  LÊ PHƢỚC ĐỨC                                                                                                      Con  Nam   30/09/2013                        

2 NGUYỄN HOÀNG MẠNH 26977010009HCN 290 NTT Chủ hộ Nam 5 12/06/1969 Hộ Cận nghèo 10 

  ĐOÀN THỊ MAI PHƢƠNG                                                                                                      Vợ Nữ   04/01/1974                        

  NGUYỄN ĐOÀN PHƢƠNG TRINH                                                                                                      Con  Nữ   11/11/1996                        

  NGUYỄN ĐOÀN PHƢƠNG DUNG                                                                                                      Con  Nữ   18/01/2007                        

  NGUYỄN ĐOÀN PHƢƠNG TRANG                                                                                                      Con  Nữ   14/12/2011                        

3 ĐỖ KHÁNH MẪN 26977010010HCN 351 NTT Chủ hộ Nam 2 18/10/1978 Hộ Cận nghèo 10 

  ĐỖ THANH MƠ                                                                                                      Con  Nữ   26/03/2002                        

      Tổ 8                                                                                                                                                                                   

4 HỒ THỊ THANH MINH 26977010016HCN 333/18 NTT Chủ hộ Nữ 4 27/07/1968 Hộ Cận nghèo 20 

  NGUYỄN TUẤN KHANH                                                                                                      Chồng Nam   23/07/1968                        

  NGUYỄN HỒ MINH KHÁNH                                                                                                      Con  Nam   25/09/2001                        

  NGUYỄN HOÀNG KIM PHỤNG                                                                                                      Cháu  Nữ   01/11/2013                        

5 NGUYỄN THỊ BÉ 26977010014HCN 333/18 NTT Chủ hộ Nữ 2 09/03/1950 Hộ Cận nghèo 20 

  NGUYỄN HỒ TUẤN KHOA                                                                                                      Cháu Nam   27/06/1993                        

      Tổ 9                                                                                                                                                                                   

6 PHẠM VĂN BẢY 26977010022HCN 343/33 i/4 NTT Chủ hộ Nam 5 06/07/1954 Hộ Cận nghèo 20 

  HOÀNG THỊ GÁI                                                                                                      Vợ Nữ   09/10/1955                        

  PHẠM HOÀNG TÂM                                                                                                      Con  Nam   24/01/1985                        

  PHẠM THỊ MỸ PHỤNG                                                                                                      Con  Nữ   21/06/1983                        

  PHẠM BÙI THẾ LONG                                                                                                      Cháu Nam   22/12/2015                        

      Tổ 10                                                                                                                                                                                   

7 LƢ NGUYỆT HỮU 26977010026HCN 343/73/3 NTT Chủ hộ Nữ 4 23/06/1963 Hộ Cận nghèo 20 

  LÂM THỊNH TIẾN                                                                                                      Con  Nam   02/04/1989                        

  LÂM TỊNH NHI                                                                                                      Cháu  Nữ   21/03/2006                        

  LÂM TỊNH VY                                                                                                      Cháu  Nữ   20/04/2007                        

8 PHAN VĂN NGỌT 26977010033HCN 343/73/45 NTT Chủ hộ Nam 3 06/03/1963 Hộ Cận nghèo 20 

  NGUYỄN THỊ HẠNH                                                                                                      Vợ Nữ   13/06/1965                        

  NGUYỄN MINH TÚ                                                                                                      Con  Nam   08/10/2007                        

9 NGUYỄN NGỌC LINH SƠN 26977010031HCN 343/73/10 NTT Chủ hộ Nam 4 13/03/1967 Hộ Cận nghèo 20 

  NGUYỄN THÙY TRANG                                                                                                      Vợ Nữ   07/03/1973                        

  NGUYỄN THẾ TRUNG                                                                                                      Con  Nam   08/06/1999                        

  NGUYỄN THẾ CƢỜNG                                                                                                      Con  Nam   12/11/2010                        



10 LÂM MỸ LAN 26977010028HCN 343/73/3 NTT Chủ hộ Nữ 4 19/11/1983 Hộ Cận nghèo 20 

  CHUNG QUỐC HƢNG                                                                                                      Chồng Nam   05/01/1981                        

  LÂM BẢO HÂN                                                                                                      Con  Nữ   10/04/2007                        

  LÂM ĐẠI QUANG                                                                                                      Con  Nam   20/10/2015                        

      Tổ 12                                                                                                                                                                                   

11 TRẦN TUẤN HOÀNG 26977010030HCN 343/63 NTT Chủ hộ Nam 3 26/07/1969 Hộ Cận nghèo 10 

  TÔ VŨ TRÂN CHÂU                                                                                                      Vợ Nữ   19/01/1979                        

  TRẦN VŨ ANH DUY                                                                                                      Con  Nam   21/08/2007                        

      Tổ 15                                                                                                                                                                                   

12 ĐÀO THỊ DIỆP 26977010036HCN 359D8 NTT Chủ hộ Nữ 3 05/02/1976 Hộ Cận nghèo 10 

  NGUYỄN PHÚC HOÀNG GIANG                                                                                                      Con  Nam   17/04/1999                        

  NGUYỄN ANH TUẤN                                                                                                      Con  Nam   21/07/2007                        

      Khu phố 2                                                                                                                                                                                   

      Tổ 24                                                                                                                                                                                   

1 HOÀNG ĐĂNG QUANG 26977020040HCN 179A BTX Chủ hộ Nam 3 10/01/1974 Hộ Cận nghèo 20 

  HỒ THỊ HỒNG                                                                                                      Vợ Nữ   01/01/1972                        

  HOÀNG ĐĂNG HUY                                                                                                      Con  Nam   05/05/2012                        

      Khu phố 3                                                                                                                                                                                   

      Tổ 33                                                                                                                                                                                   

1 NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG 26977030047HCN 225/3B BTX Chủ hộ Nữ 2 10/02/1964 Hộ Cận nghèo 10 

  LÊ HOÀNG VŨ                                                                                                      Con  Nam   10/11/1985                        

      Tổ 39                                                                                                                                                                                   

2 NGUYỄN VĂN HỢP 26977030058HCN 261 BTX Chủ hộ Nam 5 20/07/1965 Hộ Cận nghèo 20 

  LÊ THỊ XÂM                                                                                                      Vợ Nữ   06/05/1966                        

  NGUYỄN HỒNG ĐÀO                                                                                                      Con  Nữ   02/01/2004                        

  NGUYỄN XUÂN MAI                                                                                                      Con  Nữ   17/02/2002                        

  NGUYỄN BÍCH PHƢỢNG                                                                                                      Con  Nữ   22/01/2006                        

3 NGUYỄN THỊ LẪM 26977030057HCN 247/19 BTX Chủ hộ Nữ 6 29/08/1937 Hộ Cận nghèo 10 

  PHẠM VĂN ĐỨC                                                                                                      Con  Nam   06/03/1972                        

  NGUYỄN THỊ BÍCH CHI                                                                                                      Con  Nữ   15/08/1974                        

  PHẠM THỊ YẾN NHI                                                                                                      Cháu Nữ   12/11/2005                        

  NGUYỄN THỊ HIỆP                                                                                                      Chị Nữ   17/05/1944                        

  LÊ MỘNG THẢO                                                                                                      Bà con Nữ   10/08/1968                        

      Khu phố 4                                                                                                                                                                                   

      Tổ 40                                                                                                                                                                                   

1 PHAN THỊ CHINH 26977040059HCN 281/49/5A LVS Chủ hộ Nữ 3 02/02/1972 Hộ Cận nghèo 20 

  NGUYỄN TẤN PHÁT                                                                                                      Con  Nam   23/02/1998                        

  NGUYỄN THANH BÌNH                                                                                                      Con  Nữ   17/02/1999                        

      Tổ 41                                                                                                                                                                                   

2 DƢƠNG THỊ MỸ LỆ 26977040062HCN 281/62 LVS Chủ hộ Nữ 4 14/12/1954 Hộ Cận nghèo 10 

  VŨ ANH TUẤN                                                                                                      Con  Nam   26/04/1978                        

  TỐNG THỊ THU HẰNG                                                                                                      Con  Nữ   29/10/1983                        

  VŨ TỐNG ANH TÚ                                                                                                      Cháu Nam   09/02/2016                        

3 VÕ THỊ TUYẾT HOA 26977040061HCN 281/45/14 LVS Chủ hộ Nữ 4 27/08/1975 Hộ Cận nghèo 10 

  ĐOÀN CÔNG HÓA                                                                                                      Chồng Nam   02/05/1970                        

  ĐOÀN THỊ TUYẾT NHƢ                                                                                                      Con  Nữ   04/11/2000                        

  ĐOÀN THỊ TUYẾT PHƢỢNG                                                                                                      Con  Nữ   16/04/2003                        

      Tổ 42                                                                                                                                                                                   

4 CHU HÙNG QUỲNH 26977040063HCN 281/64/5 LVS Chủ hộ Nam 4 10/11/1973 Hộ Cận nghèo 10 

  NGUYỄN THỊ HẠNH                                                                                                      Vợ Nữ   11/05/1972                        

  CHU THANH TRÂM                                                                                                      Con  Nữ   16/09/1997                        



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

 - Số lượng bản tin được in 2.600 bản, mỗi bản 11 trang, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. In tại Công ty 

TNHH  in ấn và quảng cáo Phương Nam. 

  CHU THIÊN PHƢỚC THỊNH                                                                                                      Con  Nam   19/10/2012                        

5 CHU QUANG VINH 26977040064HCN 281/64/5 LVS Chủ hộ Nam 4 25/09/1976 Hộ Cận nghèo 10 

  ĐỖ THỊ HẠNH                                                                                                      Vợ Nữ   20/06/1983                        

  CHU NGỌC MINH PHƢƠNG                                                                                                      Con  Nữ   14/04/2006                        

  CHU MINH KHÔI                                                                                                      Con  Nam   02/11/2009                        

      Tổ 51                                                                                                                                                                                   

6 TRẦN THỊ NGỌC 26977040066HCN 281/25/16 LVS Chủ hộ Nữ 3 21/11/1957 Hộ Cận nghèo - 

  TRẦN PHẠM TRANG THẢO                                                                                                      Cháu Nữ   13/07/2005                        

  TRẦN PHẠM HUYỀN TRÂN                                                                                                      Cháu Nữ   18/11/2006                        

      Khu phố 5                                                                                                                                                                                   

      Tổ 56                                                                                                                                                                                   

1 PHÍ THỊ THU HƢƠNG 26977050068HCN 305/56/9 LVS Chủ hộ Nữ 3 14/01/1963 Hộ Cận nghèo 10 

  MAI TRUNG LIÊM                                                                                                      Con  Nam   01/05/1987                        

  HỒ HẢI ĐĂNG                                                                                                      Con  Nam   06/03/1991                        

2 HÀ LỆ THỦY 26977050069HCN 305/56/15 LVS Chủ hộ Nữ 2 10/10/1970 Hộ Cận nghèo 20 

  ĐOÀN VĂN PHỤNG                                                                                                      Con  Nam   30/04/2000                        

      Tổ 57                                                                                                                                                                                   

3 MAI THANH LONG 26977050071HCN 305/19/10 LVS Chủ hộ Nam 6 25/04/1963 Hộ Cận nghèo - 

  TÔN NỮ THU HÀ                                                                                                      Vợ Nữ   27/05/1961                        

  MAI CÔNG HOÀNG TRÂM                                                                                                      Con  Nữ   25/11/1985                        

  MAI CÔNG HOÀI ÂN                                                                                                      Con  Nam   04/10/1997                        

  MAI HOÀNG TRÂM ANH                                                                                                      Cháu Nữ   10/01/2005                        

  HỒ PHƢƠNG QUỲNH                                                                                                      Cháu Nữ   04/10/2014                        

      Tổ 60                                                                                                                                                                                   

4 ĐẶNG THỊ LÀI 26977050075HCN 305/6A LVS Chủ hộ Nữ 4 15/08/1953 Hộ Cận nghèo 10 

  ĐẶNG THỊ MINH HẢI                                                                                                      Con  Nữ   22/03/1976                        

  ĐẶNG VŨ QUỲNH ANH                                                                                                      Cháu Nữ   01/06/1994                        

  MỒNG TIỂU NGỌC                                                                                                      Cháu Nữ   06/05/2001                        

      Tổ 61                                                                                                                                                                                   

5 NGUYỄN MAI TÂN 26977050077HCN 263A LVS Chủ hộ Nam 5 27/08/1954 Hộ Cận nghèo   

  NGUYỄN THỦY TIÊN                                                                                                      Cháu Nữ   29/09/1996                        

  NGUYỄN THÙY DƢƠNG                                                                                                      Cháu Nữ   13/08/1998                        

  NGUYỄN MAI DŨNG                                                                                                      Em Trai Nam   06/04/1961                        

  NGUYỄN THỊ MAI LAM                                                                                                      Em Gái Nữ   30/08/1966                        

      Tổ 62                                                                                                                                                                                   

6 NGUYỄN BÁ CƢỜNG 26977050079HCN 307 LVS Chủ hộ Nam 6 11/08/1969 Hộ Cận nghèo   

  TRẦN THỊ LAN                                                                                                      Vợ Nữ   10/12/1973                        

  NGUYỄN TRẦN THY KHUÊ                                                                                                      Con  Nữ   30/08/2005                        

  NGUYỄN BÁ KHÔI                                                                                                      Con  Nam   05/06/2008                        

  NGUYỄN BÁ XỊ                                                                                                      Cha Nam   16/08/1940                        

  TRẦN THỊ XÁNG                                                                                                      Mẹ Nữ   __/__/1939                        

  TỔNG CỘNG NHÂN KHẨU          107        

  TỔNG CỘNG HỘ           28        


