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ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH    
NHỮNG TÌNH CẢM CỦA BÁC HỒ DÀNH CHO THƢƠNG BINH, LIỆT SỸ 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thƣơng binh, liệt sỹ. 

Dù bận trăm công nghìn việc nhƣng Bác vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, thăm hỏi, 

động viên các đồng chí thương binh, liệt sỹ cùng gia đình họ. Những tình cảm thiêng liêng Bác 

dành cho thƣơng binh, liệt sỹ đƣợc thể hiện trong các bài nói, bài viết của Bác. 

1. Trong thƣ gửi Ban Thƣờng trực của Ban 

Tổ chức “Ngày Thƣơng binh toàn quốc” ngày 

27/7/1947, Bác viết: 
“Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang san, sự 

nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta 

bị uy hiếp; cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, 

họ hàng ta bị đe đọa; của cải, ruộng nương, nhà 

cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập; ai là 

người xung phong trước hết để chống cự quân 

thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta? Đó là 

những chiến sỹ mà nay một số thành ra thương 

binh. 

Thương binh là những người đã hy sinh gia 

đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, 

bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc, lợi ích 

của đồng bào mà các đồng chí đó bị ốm yếu. 

Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người anh hùng ấy. 

Trong lúc chống nạn đói kém, đồng bào ta đã từng mỗi tuần nhịn ăn một bữa, để giúp các đồng 

bào bị đói. Bây giờ chống nạn ngoại xâm, tôi chắc đồng bào ta sẽ vui lòng vài ba tháng nhịn ăn một 

bữa để giúp các chiến sỹ bị thương. 

Ngày 27/7 là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh. 

Luôn luôn tin vào lòng nhường cơm sẻ áo của đồng bào, tôi chắc rằng “Ngày thương binh” sẽ có 

kết quả mỹ mãn. 

 

Bác Hồ thăm hỏi chiến sĩ thi đua Phạm Trung Pôn bị 

mù hai mắt nhưng đã có sáng kiến cải tiến nông cụ  



Tôi xin xung phong gửi một chiếc áo lót lụa mà 

chị em phụ nữ đã biếu tôi, một tháng lương của tôi, 

một bữa ăn của tôi và của các nhân viên tại Phủ Chủ 

tịch, cộng là một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng 

(1.127.000 đồng)”. 

2. Trong thƣ gửi anh em thƣơng binh và bệnh 

binh tháng 7/1948, Bác viết: 
“Các đồng chí đã hy sinh một phần xương máu vì 

Tổ quốc, chẳng may bị thương, bị bệnh trước khi 

quân thù hoàn toàn bị tiêu diệt, kháng chiến được 

hoàn toàn thành công. 

Chắc các đồng chí không khỏi phân vân. Nhưng 

các đồng chí nên một mặt nuôi lại sức khỏe, một 

mặt cố gắng học tập. Khi đã khôi phục sức khỏe, 

các đồng chí sẽ hăng hái tham gia công tác tăng gia 

sản xuất, để giúp ích cho Tổ quốc, cũng như các 

đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông, các đồng 

chí sẽ trở nên những người chiến sĩ kiểu mẫu ở hậu 

phương cũng như các đồng chí đã làm người chiến 

sĩ kiểu mẫu ở ngoài mặt trận. Tôi cùng đồng bào 

luôn nhớ đến các đồng chí”. 

ĐẶT LỊCH LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ QUA SĐT: 

0793.188.029. THỜI GIAN: 11G30-13G00 VÀ 

17G00-18G00, THỨ TƢ & THỨ SÁU HÀNG 

TUẦN TẠI BỘ PHẬN CHỨNG THỰC, HỘ 

TỊCH, ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG. 

 

 

THÔNG BÁO 

Việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

trên địa bàn phƣờng 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”. 

UBND phƣờng thông báo nhƣ 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 3 và Thứ 5. 

DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 

Cách tiếp cận mới về truyền thông, giáo dục 

Để cải thiện tình trạng thiếu hiểu biết về dân 

số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (SKSS/

KHHGĐ) của vị thành niên, thanh niên (VTN/TN), 

cần một cách tiếp cận mới, một kế hoạch truyền 

thông, giáo dục chuyên biệt và đồng bộ. 

Hiểu biết và thực hành về sức khoẻ sinh sản còn 

hạn chế 

Thực tế tại Việt Nam cho thấy, hiện nay dù tuổi dậy 

thì và tuổi quan hệ tình dục lần đầu của VTN/TN trẻ hơn 

nhưng hiểu biết về SKSS của VTN/TN Việt Nam lại còn 

nhiều hạn chế. Theo điều tra Quốc gia Vị thành niên và 

thanh niên Việt Nam (SAVY2), tỷ lệ VTN/TN trả lời 

đúng về thời điểm có thai trong chu kỳ kinh nguyệt là 

rất thấp và giảm qua hai cuộc điều tra gần đây; VTN/TN 

biết khả năng mang thai sau khi quan hệ tình dục lần 

đầu là không cao: 69,5% cho rằng là “có thể”; nhưng 

10,8% là “không thể” và có tới gần 20% lại “không biết 

tới”; tỷ lệ VTN/TN không lường trước được hậu quả của 

quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng khá cao, tới 56%; 

có từ 37,5% đến 75,4% VTN/TN chưa nghe nói về các 

bệnh giang mai, lậu, trùng roi, sùi mào gà và mụn rộp. 

Cũng theo SAVY2, nếu như có 74,2% VTN/TN từng 

nói về đề tài “tình yêu” thì có tới gần 60% VTN/TN 

chưa từng nói với ai về vấn đề “thai nghén/kế hoạch hóa 

gia đình”. Nguồn thông tin chủ yếu mà VTN/TN nam 

biết đến “tuổi dậy thì” là qua tivi (66,7%) và nữ là qua 

mẹ (60,8%); các nguồn còn lại là rất ít. 

Từ những thực trạng về hiểu biết, hành vi, xu hướng 

nói trên, các chuyên gia khẳng định, nhu cầu về truyền 

thông, giáo dục chuyển đổi hành vi cho VTN/TN là rất 

lớn. Trong khi đó, các hình thức truyền thông hiện nay 

còn phân tán, thiếu gắn kết, thống nhất về nội dung, 

phương pháp truyền thông; mỗi hình thức truyền thông 

do nhiều tổ chức khác nhau thực hiện. Tổ chức và người 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 



cung cấp kiến thức và kỹ 

năng thực hành cho 

VTN/TN cũng không 

phải là đội ngũ chuyên 

nghiệp mà là tổ chức, 

cán bộ truyền thông 

chung cho mọi đối 

tượng. Mặt khác, chưa 

có chuẩn kiến thức, kỹ 

năng thực hành các vấn 

đề DS - KHHGĐ cho 

VTN/TN; chưa thống 

nhất trong việc phân 

nhóm đối tượng phù hợp 

với hình thức truyền 

thông; chưa có các vấn 

đề, chủ đề ưu tiên cho 

VTN/TN trong từng giai 

đoạn trong từng nhóm 

đối tượng theo từng địa 

bàn. Nội dung truyền 

thông giáo dục lại thiếu 

cụ thể nhằm hướng dẫn 

kỹ năng sống về lĩnh vực 

nhạy cảm như: SKSS/

SKTD, tư vấn sức khỏe 

tiền hôn nhân, kết hôn 

cận huyết thống, tầm soát bệnh tật bẩm sinh. 

TRÍCH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT DÂN 

SỰ NĂM 2015 

Bộ Luật Dân sự năm 2015 đã được Quốc hội 

thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu 

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

UBND0 phường 1 xin trích đăng một số điều luật: 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 3. Các nguyên tắc cơ bản của pháp 

luật dân sự 

1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không 

được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được 

pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân 

và tài sản. 

2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt 

quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, 

tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa 

thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái 

đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên 

và phải được chủ thể khác tôn trọng. 

3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm 

dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện 

chí, trung thực. 

4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa 

vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc 

gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp 

pháp của người khác. 

5. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về 

việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng 

nghĩa vụ dân sự. 

Điều 4. Áp dụng Bộ luật dân sự 
1. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ 

dân sự. 

2. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự 

trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại 

Điều 3 của Bộ luật này. 

3. Trường hợp luật khác có liên quan không quy 

định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2 Điều 

này thì quy định của Bộ luật này được áp dụng. 

4. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của 

Bộ luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn 

đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế. 

KINH TẾ 

Thông điệp “Không” trong an toàn  

vệ sinh thực phẩm 
* 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. Không sản xuất, bán rau không an toàn. 

2. Không sử dụng sản phẩm thịt gia súc, gia cầm 

chưa kiểm dịch.  

3. Không giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, 

gia cầm trái phép. 

4. Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y 

và các hóa chất, kháng sinh cấm trong trồng trọt, 

chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 

5. Không sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá 

thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc 

không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực 

phẩm. 

6. Không sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hổ trợ 

chế biến thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, ngoài 

danh mục được phép sử dụng. 

7. Không quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây 

nhầm lẫn đối với người tiêu dùng.  

8. Không sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở 

không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

Mục tiêu cụ thể của Đề án Cải 

thiện tình trạng DS/SKSS-

KHHGĐ cho vị thành niên, 

thanh niên giai đoạn 2016 - 

2020: 75% VTN/TN hiểu biết 

cơ bản về một số vấn đề DS/

SKSS/KHHGĐ nhƣ các biện 

pháp tránh thai, quan hệ tình 

dục an toàn, phòng tránh bệnh 

nhiễm khuẩn qua đƣờng sinh 

sản, tác hại của phá thai, tác 

hại của tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết... Giảm 50% số VTN/TN 

có thai ngoài ý muốn vào năm 

2020; Tăng tỷ lệ điểm cung cấp 

dịch vụ chăm sóc SKSS/

KHHGĐ thân thiện với VTN/

TN lên 75% vào năm 2020; 

50% cha mẹ có con trong tuổi 

VTN/TN ủng hộ, hƣớng dẫn, 

hỗ trợ con cái chủ động tìm 

kiếm thông tin, kiến thức và 

tiếp cận, thụ hƣởng các dịch vụ 

dân số, SKSS/KHHGĐ... 



toàn thực phẩm theo qui định của pháp luật. 

9. Không sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để 

chế biến, kinh doanh thức ăn đường phố. 

10. Không tham gia sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm khi đang mắc bệnh truyền nhiễm.  

Công tác lập lại trật tự lòng, lề đƣờng  

trên địa bàn  

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 

9 quyết định xử phạt kinh doanh lấn chiếm lòng lề 

đường với số tiền 22.500.000 đồng. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh tả heo  

Châu Phi 

Thực hiện Công văn số 1060/UBND-VX ngày 20 

tháng 6 năm 2019 của UBND quận Tân Bình về 

việc tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phòng,  

chống khống chế bệnh Dịch tả heo Châu Phi. 

Bệnh dịch tả lợn châu Phi (tên tiếng Anh là Afri-

can swine fever - ASF) là bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm, do vi rút gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan, 

gây bệnh ở mọi lứa tuổi và ở mọi loài lợn (cả lợn 

nhà và lợn hoang dã). Bệnh gây thiệt hại nghiêm 

trọng, với tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Bệnh do một 

loại vi rút có sức đề kháng cao trong môi trường 

gây ra. Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lan rộng thêm 

ra các tỉnh thành. Hiện chưa có vắc xin và thuốc 

điều trị đặc hiệu đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi 

vì vậy giải pháp phòng bệnh là chính, phát hiện và 

xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi ở phạm vi nhỏ và 

chưa lây lan. Miếng thịt nhiễm tả lợn châu Phi có 

màu lạ như nâu, đỏ thâm, tím tái hay xám, xanh 

nhạt. Mặt khác, thịt lợn bệnh cũng không có độ đàn 

hồi. Ấn tay vào miếng thịt thấy bị rỉ nước, chảy 

nhớt.  

UBND phường đề nghị bà con trên địa bàn 

phường nên mua thịt lợn tươi ở những địa điểm bán 

uy tín như siêu thị, cửa hàng bán thịt sạch, các sạp 

trong chợ truyền thống, những người bán thịt lợn 

lâu năm đã có quan hệ, uy tín với người mua, không 

ăn thịt tái, tiết canh…và tích cực tham gia đấu 

tranh, tố giác các hành vi nuôi nhốt gia súc sống; 

vận động các cá nhân không kinh doanh gia súc 

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. 

Chống buôn lậu, gia lận thƣơng mại,  

hàng gian, hàng giả 

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND-KT ngày 

07/01/2019 của UBND 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 bất ổn thị 

trường, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống 

người dân. 

UBND 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 Ông 

Nguyễn Hoài Tâm, chuyên trách kinh tế phường, 

ĐT: 0933193195. 

 

 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC KINH TẾ XÃ 

HỘI – QUỐC PHÒNG AN NINH 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

Nhằm đánh giá kết quả trong việc triển khai 

thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019; 

đồng thời, trên cơ sở đó sẽ tập trung phân tích, 

thảo luận những mặt làm đƣợc và chƣa làm đƣợc 

TIN HOẠT ĐỘNG PHƢỜNG 



để tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những giải pháp 

khắc phục cho kinh tế xã hội – quốc phòng an 

ninh 6 tháng cuối năm 2019. Chiều ngày 

23/7/2019, UBND Phƣờng 1, quận Tân Bình tổ 

chức Hội nghị sơ kết công tác kinh tế xã hội – 

quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019. 

Tham dự Hội nghị, có Ông Châu Văn Tình – Bí 

thư Đảng ủy phường; Bà Hồ Thị Diễm Trinh – Phó 

Bí thư, Chủ tịch UBND phường; Ông Nguyễn Đình 

Nghị - Phó Chủ tịch UBND phường và các ông, bà 

là Trưởng các ban ngành, đoàn thể, ban điều hành 5 

khu phố. 

Thay mặt Thường trực UBND Phường 1, Ông 

Nguyễn Đình Nghị trình bày tóm tắt dự thảo báo 

cáo sơ kết công tác kinh tế xã hội – quốc phòng an 

ninh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, 

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo 

đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong việc thưc hiện 

các nhiệm vụ để hoàn thành hơn 50% các chỉ tiêu 

đã đề ra của đơn vị theo lĩnh vực được giao,…Bên 

cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu 

năm 2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải 

khắc phục trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019. 

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 72 NĂM 

NGÀY THƢƠNG BINH - LIỆT SỸ 

(27/7/1747 - 27/7/2019) 
Nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ 

nguồn”, thực hiện có hiệu quả phong trào "  Đền ơn 

đáp nghĩa”, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc 

của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có 

công với cách mạng, gia đình chính sách nhân dịp 

kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ 

(27/7/1747 – 27/7/2019), UBND phường 1 đã tổ 

chức những hoạt động thiết thực để động viên, 

khích lệ chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người 

có công với cách mạng.  

 Ngày 26/7/2019, UBND phường 1 tổ chức họp 

mặt nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ 

(27/7/1947-27/7/2019) với sự tham dự của hơn 130 

đại biểu và gia đình chính sách; tổ chức thắp hương, 

thăm hỏi, tặng quà 06 gia đình thờ cúng mẹ Việt 

Nam Anh Hùng, 15 lượt gia đình chính sách khó 

khăn, ốm đau thường xuyên với tổng số tiền: 

11.400.000 đồng; Phối hợp với Hội Cựu chiến binh 

phường tặng quà đến 32 hội viên Hội Cựu chiến binh 

trong diện chính sách (150.000đ/phần); Phối hợp với 

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn ITO tổ 

chức khám sức khỏe, tư vấn các bệnh về cơ, xương 

khớp và cấp thuốc cho hơn 250 lượt hội viên Hội 

Cựu chiến binh, Người cao tuổi khó khăn và gia đình 

thuộc diện chính sách. 

 

 

Trại thiếu nhi Hè 2019 

Nhằm tạo môi trường rèn luyện cho thiếu nhi về kỹ 

năng thực hành xã hội trong việc học và làm việc, 

cũng như tạo điều kiện giao lưu cho thiếu nhi trong 

dịp Hè. Bên cạnh đó tạo sân chơi giúp cho thanh 

niên, thiếu nhi trên địa bàn phường xây dựng ý thức 

bảo vệ môi trường, tập cho thiếu nhi những kỹ năng 

đời sống cần thiết. BCĐ hè phường phối hợp với đơn 

vị Sư đoàn Phòng không không quân 367 tổ chức hội 

trại thiếu nhi hè năm 2019 với chủ đề “Thành phố 

của em – Thành phố màu xanh” vào ngày 23, 

24/7/2019 với nhiều nội dung như: Tổ chức hành 

trình chúng em bước tiếp cha anh, các em thiếu nhi 

dâng hoa tại tượng đài anh Lý Tự Trọng, tham quan 

nhà Truyền thống Quận Đoàn và dâng hương tại Đài 

Liệt sĩ Quận Tân 

Bình. Tổ chức 

hành trình trải 

nghiệm một ngày 

làm chiến sỹ với 

các nội dung tham 

quan nhà truyền 

thống Sư đoàn 367 

và tham quan khu 

tăng gia; Các em thiếu nhi tham gia sân chơi thiếu 

nhi vui cùng văn học và sân chơi vui cùng khoa học 

trải nghiệm do đội hình tình nguyện Mùa hè xanh 

trường Đại học Sư phạm TP.HCM thực hiện và tổ 

chức đêm hội trại giao lưu thiếu nhi hè năm 2019.   
 

BAN CHỈ ĐẠO HÈ PHƢỜNG 

Đ/c Nguyễn Thị 

Hiền - Phó Bí thư 

Thường trực Đảng 

ủy phường trao 

tang quà cho đại 

diện các Gia đình 

chính sách 



Ngày hội cùng bạn rèn luyện kỹ năng hè  

năm 2019 

Thực hiện theo Kế hoạch của BCĐ Hè phường, 

sáng ngày 21/7/2019 tại khu vui chơi thiếu nhi 

Phường 1, Đoàn phường 1 phối hợp với Đoàn 

Công ty Điện lực Tân Bình và trường Đại học Sư 

phạm HCM tổ chức Ngày hội cùng bạn rèn luyện 

kỹ năng và hoạt động uống nước nhớ nguồn với 

các nội dung: Trao tặng 10 phần quà cho các em 

thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 

phường (250.000 đồng/phần); 03 phần quà 

(1.000.000 đồng/phần) cho gia đình chính sách, Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng, 

người có công với cách 

mạng nhân kỷ niệm 72 

năm ngày Thương binh 

liệt sỹ (27/7/1947–

27/7/2019). 

 Tổ chức hội thi Rung 

chuông vàng tìm hiểu về kiến thức an toàn điện và 

sân chơi khoa học ứng dụng rèn luyện kỹ năng do 

đội hình tình nguyện trường Đại học Sư phạm 

HCM thực hiện. 

 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ 

Sáng ngày 27/7/2019, Cụm 1 (gồm phường 

1, 2, 3, 4, 5) phối hợp tổ chức Hội nghị 

chuyên đề tập huấn kiến thức, kỹ năng hội nhập đô 

thị trong nữ công nhân, lao động khu lưu trú (buổi 

2) ở trường THCS Âu Lạc, đã thu hút hơn 80 hội 

viên, phụ nữ tham gia. Võ sư Lê Hoàng Mai đã 

hướng dẫn các kỹ năng tự vệ căn bản cho cán bộ, 

hội viên phụ nữ, cách xử lý khi bị sàm sỡ trong 

thang máy, bị nắm tóc, bị giựt điện thoại để thoát 

hiểm đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng cho bản 

thân. 

Ngày 30/7/2019, Hội 

LHPN phường 1, 2, 3, 5 

phối hợp tổ chức khai 

giảng lớp bồi dưỡng kĩ 

năng cho hội viên phụ nữ 

sử dụng hệ thống đào tạo 

trực tuyến của Hội LHPN 

thành phố (từ ngày 30/7/2019 đến ngày 30/8/2019) 

tại 2 phòng máy trường THCS Ngô Sĩ Liên, đã thu 

hút gần 80 hội viên, phụ nữ tham gia. 

Lớp học nghề Cắt tóc miễn phí 
Hội LHPN phường phối hợp cùng Beauty Salon 

Kiên Nguyễn tổ chức lớp dạy nghề cắt tóc miễn 

phí cho hội viên, phụ nữ, nữ thanh có hoàn cảnh 

khó khăn muốn học nghề cắt tóc.  

Thời gian học: học ngay khi đăng ký và dạy đến 

khi học viên lành nghề.  

Địa điểm học: Beauty Salon Kiên Nguyễn - 152C 

Bùi Thị Xuân, P.1, Q.TB 

Chi phí: hoàn toàn miễn phí 

Hội viên, phụ nữ, nữ thanh nếu có nhu cầu học vui 

lòng liên hệ Văn phòng Hội LHPN phường 1 – lầu 

2, số 291 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.TB hoặc liên hệ đ/c 

Vân – Chủ tịch Hội LHPN phường qua sđt: 

0933.738.234 hoặc đ/c Trang – Phó Chủ tịch Hội 

LHPN phường qua sđt: 0906.465.361 để hướng dẫn 

làm hồ sơ học nghề. 

TRẠM Y TẾ 

Phòng chống bệnh Sốt xuất huyết 

Muỗi vằn truyền bệnh SXH cho người. 

Muỗi vằn song trong nhà và chích vào ban ngày. 

Dấu hiệu nghi ngờ bệnh sốt xuất huyết: 

- Sốt cao đột ngột 39 – 40 độ C liên tục 2-3 ngày 

liền ,khó hạ sốt  

- Xuất huyết: chấm xuất huyết ở da, chảy máu cam, 

chảy máu chân răng, nướu răng. 

Phòng bệnh SXH bằng cách: Ngủ mùng cả ban 

ngày; Mặc quần áo dài tay; Xoa kem chống muỗi ở 

da; Phun thuốc diet muỗi trong nhà. 

Muỗi vằn để trứng và phát triển thành lăng 

quăng nơi nƣớc đọng. Do đó, phải tiêu diet lăng 

quăng bằng cách: Dọn dẹp vệ sinh nhà cửa; Dẹp bỏ 

các nơi đọng nước, máng xối, lu nước, lon, gáo dừa, 

vỏ xe... 

Phòng chống bệnh Tay Chân Miệng (TCM) 

TCM là một loại bệnh lây do nhiều loại virus 

đường ruột gây ra, có thể phát triển thành dịch. 

Bệnh có thể gây biến chứng nặng dẫn đến tử vong. 

Hiện nay vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh nên cần 

thực hiện các biện pháp sau: Rửa tay thường xuyên 

bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, nhất là trước và 

sau khi nấu ăn; trước khi ăn và sau khi đi tiêu; Rửa 

sạch các dụng cụ, vật dung, đồ chơi. Vệ sinh sàn 

nhà, nhà vệ sinh bằng nước xà phòng. 

Tốt nhất khử trùng hàng ngày bằng:  

   Dung dịch Cloramin B 25% (2,5 muỗng cà phê/5 

lít nước) trong 30 phút (cấp miễn phí tại Trạm Y tế 

phƣờng); Nước Javel (3 nắp/5 lít nước). 

Khử trùng hàng tuần bằng: Dung dịch Cloramin 

B 25% (5 muỗng cà phê/5 lít nước) trong 30 phút; 

Nước Javel (6 nắp/5 lít nước). 

      



 
   

 
  

     

     

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƢỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

     

   Đơn vị tính:  đồng  

STT NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NĂM 

ƢỚC TÍNH HIỆN 

QUÝ 

(6THÁNG,NĂM) 

SO SÁNH 

(%) 

A B 1 2 3=2/1 

I TỔNG SỐ THU        11.735.805.000         5.422.299.859  46% 

1 Các khoản thu xã hưởng 100%             566.950.000            416.552.054  73% 

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)          1.360.000.000            726.442.805  53% 

3 Thu kết dư ngân sách năm trước             529.550.000    0% 

4 Thu bổ sung          9.279.305.000         4.279.305.000  46% 

  - Thu bổ sung cân đối          9.116.656.000         4.116.656.000  45% 

  - Thu bổ sung có mục tiêu             162.649.000            162.649.000  100% 

5 Thu chuyển nguồn       

II TỔNG SỐ CHI        11.735.805.000         4.308.848.170  37% 

1 Chi đầu tư phát triển                              -                                 -        

2 Chi thường xuyên        11.520.244.000         4.308.848.170  37% 

3 Dự phòng             215.561.000                               -    0% 



 

         
 

    

               

                

ƢỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH PHƢỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

            Đơn vị: đồng 

ST

T 
NỘI DUNG 

DỰ TOÁN NĂM 2019 

ƢỚC THỰC HIỆN 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 

2019 

SO SÁNH (%) 

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX 
THU 

NSNN 

THU 

NSX 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

  TỔNG THU 11.735.805.000 11.735.805.000 5.647.672.075 5.647.672.075 48% 48% 

I Các khoản thu 100% 566.950.000 566.950.000 416.552.054 416.552.054 73% 73% 

  Phí, lệ phí 463.000.000 
       

463.000.000  
344.252.000 344.252.000 74% 74% 

  Thu khác 103.950.000 
       

103.950.000  
72.300.054 72.300.054 70% 70% 

II 

Các khoản thu phân 

chia theo tỷ lệ phần 

trăm (%) 

1.360.000.000 1.360.000.000 726.442.805 726.442.805 53% 53% 

1 Các khoản thu phân chia 1.360.000.000 1.360.000.000 726.442.805 726.442.805 53% 53% 

  
- Thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp  
1.180.000.000 

    

1.180.000.000  
351.267.805 351.267.805 30% 30% 

  
- Lệ phí môn bài thu từ cá 

nhân, hộ kinh doanh 
180.000.000 

       

180.000.000  
375.175.000 375.175.000 208% 208% 

2 
Các khoản thu phân chia 

khác do cấp tỉnh quy định 
0                          -  

                             

-  

                             

-  
    

III 

Thu viện trợ không 

hoàn lại trực tiếp cho xã 

(nếu có) 

0                          -  
                             

-  

                             

-  
    

IV Thu chuyển nguồn 0                          -  
          

225.372.216  

          

225.372.216  
    

V 
Thu kết dƣ ngân sách 

năm trƣớc 
529.550.000 529.550.000     0% 0% 

VI 
Thu bổ sung từ ngân 

sách cấp trên 
9.279.305.000 9.279.305.000 4.279.305.000 4.279.305.000 46% 46% 

  - Thu bổ sung cân đối 9.116.656.000 9.116.656.000 4.116.656.000 4.116.656.000 45% 45% 

  
- Thu bổ sung có mục 

tiêu  
162.649.000 162.649.000 162.649.000 162.649.000 100% 100% 



          

           

ƢỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƢỜNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

          
Đơn vị: 

đồng 

STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN NĂM 
ƢỚC THỰC HIỆN 06 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2019 
SO SÁNH (%) 

TỔNG SỐ 
XD

CB 
TX TỔNG SỐ 

XD

CB 
TX 

TỔNG 

SỐ 
XDCB TX 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 10=6/3 

  TỔNG CHI   11.735.805.000    
  

11.735.805.000  

      

4.308.848.170  
   4.308.848.170  37%   37% 

  Trong đó                       -                               -              

1 Chi giáo dục         15.000.000    
        

15.000.000  

           

22.599.000  
        22.599.000  151%   151% 

2 

Chi ứng dụng, 

chuyển giao công 

nghệ 

                     -                               -              

3 Chi y tế         15.000.000    
        

15.000.000  

            

7.700.000  
         7.700.000  51%   51% 

4 
Chi văn hóa, 

thông tin 
        37.000.000    

        

37.000.000  

           

20.197.872  
        20.197.872  55%   55% 

5 
Chi phát thanh, 

truyền thanh 
                     -                               -              

6 
Chi thể dục thể 

thao 
          5.000.000    

          

5.000.000  
                       -                        -    0%   0% 

7 
Chi bảo vệ môi 

trường 
                     -                               -              

8 
Chi các hoạt 

động kinh tế 
      138.649.000    

      

138.649.000  

           

62.454.156  
        62.454.156  45%   45% 

9 

Chi hoạt động 

của cơ quan quản 

lý Nhà nước, 

Đảng, đoàn thể  

    8.161.794.000    
    

8.161.794.000  

      

3.051.689.710  
   3.051.689.710  37%   37% 

10 
Chi cho công tác 

xã hội 
          6.500.000    

          

6.500.000  
                       -                        -    0%   0% 

11 

 Chi cho công tác 

dân quân tự vệ, 

trật tự an toàn xã 

hội 

    2.561.751.000    
    

2.561.751.000  

      

1.130.850.432  
   1.130.850.432  44%   44% 

12 
Chi kết dư ngân 

sách phường 
      529.550.000    

      

529.550.000  
            

13 Chi khác         50.000.000    
        

50.000.000  

           

13.357.000  
        13.357.000  27%   27% 

14 
Dự phòng ngân 

sách 
      215.561.000    

      

215.561.000  
                       -                        -    0%   0% 



 

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

TNHH  in ấn và quảng cáo Phương Nam. 


