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ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH    
Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám 

Sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và lãnh tụ là thống nhất và thể hiện ở việc đề ra, phát triển 

đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, nêu cao ngọn cờ dân tộc. Đường lối đó được nêu ra tại 

Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì và sau đó Hội nghị 

Trung ương tháng 5-1941 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã phát triển hoàn chỉnh. 

Đường lối cơ bản đó của Trung ương Đảng và 

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thúc đẩy sự phát 

triển nhanh chóng của phong trào cách mạng 

giải phóng dân tộc thông qua tổ chức thực tiễn. 

Và thực tiễn lại tiếp tục kiểm chứng, bổ sung, 

cụ thể hóa, khái quát hóa thành những chủ 

trương sát hợp với tình hình cách mạng, nhất là 

trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và diễn biến 

của Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng theo 

dõi chặt chẽ diễn biến trong nước và quốc tế. 

Người nói với các đồng chí của mình: "Lúc này 

thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù 

phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải 

kiên quyết giành cho được độc lập". Đó là kết tinh ý chí của toàn Đảng và khát vọng độc lập của 

cả dân tộc. Thực hiện quyết định của Đảng và lãnh tụ, Quốc dân đại hội được triệu tập họp ở Tân 

Trào ngày 16-8-1945, thành lập Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam gồm 15 thành viên, do Hồ 

Chí Minh làm Chủ tịch. Ủy ban có nhiệm vụ chỉ đạo cuộc tổng khởi nghĩa của cả nước và khi 

khởi nghĩa thành công trở thành Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Với đường lối, chủ trương đúng đắn, sự chỉ đạo thống nhất, kịp thời, cuộc tổng khởi nghĩa trên 

cả nước đã nhanh chóng giành thắng lợi trong nửa cuối tháng 8-1945. Cách mạng Tháng Tám là 

 

Ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam 

giành chính quyền tại Phủ Khâm sai Bắc Kỳ (Hà Nội). Ảnh tư liệu 



sự phát triển sáng tạo của khoa học nghệ thuật khởi 

nghĩa của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, đặc biệt là 

sự chủ động xử lý đúng đắn tình thế và thời cơ cách 

mạng. Cách mạng Tháng Tám là thành quả của sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của ý chí tự lực tự 

cường của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là kết quả 

của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và lãnh tụ Hồ 

Chí Minh; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng, 

sự chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đảng địa 

phương, các xứ ủy, thành ủy, tỉnh ủy đến tổ chức 

đảng ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo khởi nghĩa. 

Bài học thành công về sự lãnh đạo của Đảng trong 

Cách mạng Tháng Tám đã được Đảng ta phát triển 

trong các thời kỳ cách mạng tiếp theo, dẫn tới thắng 

lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành trọn vẹn độc 

lập, thống nhất Tổ quốc, giành thắng lợi trong chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc và thực hiện thắng lợi công 

cuộc đổi mới, xây dựng CNXH hiện nay vì mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh, nâng cao và khẳng định vị thế của Việt Nam 

trên trường quốc tế. 

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 còn lại: tổ chức thu gom vào Thứ 3 và 

Thứ 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC VĂN BẢN XỬ PHẠT TRONG  

LĨNH VỰC BẢO VỆ MỘI TRƢỜNG 

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

quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trƣờng: 

* 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: 

 

CÁC VĂN BẢN XỬ PHẠT TRONG 



LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

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

quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trƣờng: 

* 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 
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.  
            

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 

17/7/2017 của Ủy ban nhân dân phường 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 được áp dụng đối với cá nhân, tổ 

chức, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND 

phường 1 có 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 

- 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 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

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


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. 

ĐẶT LỊCH LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ : Đ/C 

NGUYỄN ĐỨC THẮNG, SĐT: 0793.188.029. 

THỜI GIAN: 11G30-13G00 VÀ 17G00-18G00, 

THỨ TƯ & THỨ SÁU HÀNG TUẦN TẠI BỘ 

PHẬN CHỨNG THỰC, HỘ TỊCH, ĐỊA CHÍNH 

XÂY DỰNG. 

 

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 5. Áp dụng tập quán 
1. Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để 

xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân 

trong quan hệ dân sự cụ thể, được hình thành và lặp 

đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, được 

thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, 

miền, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một 

lĩnh vực dân sự. 

2. Trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp 

luật không quy định thì có thể áp dụng tập quán 

nhưng tập quán áp dụng không được trái với các 

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

Điều 3 của Bộ luật này. 

Điều 6. Áp dụng tương tự pháp luật 
1. Trường hợp phát sinh quan hệ thuộc phạm vi 

điều chỉnh của pháp luật dân sự mà các bên không 

có thỏa thuận, pháp luật không có quy định và 

không có tập quán được áp dụng thì áp dụng quy 

định của pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tương 

tự. 

2. Trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp 

luật theo quy định tại khoản 1 Điều này thì áp dụng 

các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy 

định tại Điều 3 của Bộ luật này, án lệ, lẽ công bằng. 

Phụ lục 04 

1. Hướng dẫn thực hiện dịch vụ chuyển mạng giữ 

số (MNP) 

- Bƣớc 1: Thuê bao gửi yêu cầu chuyển mạng giữ 

số. Thuê bao muốn chuyển đến mạng MobiFone có 

một số kênh gửi yêu cầu chuyển mạng giữ số 

như: tổng đài hỗ trợ miễn phí 1800.1090; trang web 

chuyenmang.mobifone.vn; hoặc qua ứng dụng My 

MobiFone; hoặc đến trực tiếp cửa hàng, đại lý 

MobiFone. Thuê bao muốn chuyển đến mạng 

Viettel có một số kênh gửi yêu cầu chuyển mạng 

giữ số như: tổng đài hỗ trợ miễn phí 1800.8098; 

trang web viettel.vn/chuyenmanggiuso; hoặc qua 

ứng dụng My Viettel trên di động; hoặc đến trực 

tiếp các cửa hàng, điểm giao dịch Viettel. Thuê bao 

muốn chuyển đến mạng VinaPhone có một số kênh 

gửi yêu cầu chuyển mạng giữ số bao gồm: tổng đài 

hỗ trợ miễn phí 1800.1091 nhánh số 5; hoặc trang 

web chuyenmang.vinaphone.com.vn; hoặc đến trực 

tiếp các cửa hàng, đại lý VinaPhone. Thuê bao 

muốn chuyển đến mạng Vietnamobile có một số 

kênh gửi yêu cầu chuyển mạng giữ số bao 

gồm: tổng đài hỗ trợ 0921667667; hoặc trang web 

vietnamobile.com.vn/chuyen-mang-giu-so; hoặc 

đến trực tiếp các cửa hàng, đại lý Vietnamobile 

- Bƣớc 2: Thuê bao làm thủ tục chuyển mạng giữ số 

ở cửa hàng, điểm giao dịch nhà mạng chuyển đến, 

hoặc chờ làm thủ tục ở nhà theo đăng ký với nhà 

mạng ở Bước 1. 

- Bƣớc 3: Thuê bao nộp cước phí chuyển mạng 

(Theo quy định hiện hành và chính sách từng nhà 

mạng) và nhận SIM trắng. 

- Bƣớc 4: Thuê bao gửi tin nhắn đăng ký đến Trung 

tâm chuyển mạng quốc gia bằng cách soạn YCCM 

gửi 1441 (miễn phí). 

- Bƣớc 5: Thuê bao đợi nhận thông báo kết quả 

chuyển mạng qua tin nhắn. Nếu được duyệt, thuê 

bao sẽ nhận được lịch chuyển mạng của Trung tâm 

chuyển mạng quốc gia. Nếu chưa được duyệt thành 

công, thuê bao sẽ nhận được thông báo lý do từ chối 

và cần ra cửa hàng của nhà mạng chuyển đến hoàn 

thành thủ tục. 

Bƣớc 6: Sau các bước trên, thuê bao đã có thể lắp  

 

 

 

 

 



SIM mới nhận được để sử dụng theo lịch thông báo 

của Trung tâm chuyển mạng quốc gia 

2. Hướng dẫn hủy dịch vụ chuyển mạng giữ số  

Trong trường hợp thuê bao muốn hủy yêu cầu 

chuyển mạng. Trước thời điểm trung tâm chuyển 

mạng quốc gia chuyển tiếp bản tin sẵn sàng xử lý 

chuyển mạng của nhà mạng, chuyển đến cho nhà 

mạng chuyển đi, thuê bao nhắn tin SMS với cú 

pháp: HUYCM đến đầu số 1441. Khi đó Trung tâm 

chuyển mạng sẽ nhắn tin thông báo hủy chuyển 

mạng thành công đến thuê bao đã yêu cầu chuyển 

mạng. 

3. Mọi khiếu nại liên quan đến quá trình thực 

hiện dịch vụ chuyển mạng giữ số trên địa bàn 

TPHCM được Sở Thông tin và Truyền thông tiếp 

nhận và giải quyết thông qua địa chỉ email: 

stttt@tphcm.gov.vn. Hoặc gọi điện thoại phản ánh 

trực tiếp đến số 18006099 (miễn phí)./. 

Phụ lục 06 

Về quy định Thời gian đóng, mở cửa; quyền và 

nghĩa vụ; xử lý vi phạm hành chính của đại lý in-

ternet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng 

Quy định về thời gian hoạt động của đại lý Inter-

net và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng: 

Đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công 

cộng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập 

Internet được phép hoạt động hàng ngày từ 08 giờ 

sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày. Chủ điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không được 

hoạt động từ 22 giờ đêm đến 08 giờ sáng hôm sau. 

Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet 

công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến 

tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác 

không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân theo 

giờ mở, đóng cửa của địa điểm kinh doanh. 

Tất cả các đại lý Internet và điểm truy nhập 

Internet công cộng phải niêm yết công khai thời 

gian mở, đóng cửa hoạt động hàng ngày tại địa 

điểm kinh doanh.  

Quyền và nghĩa vụ: 
- Khoản 2 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy 

định quyền, nghĩa vụ của Đại lý Internet; Chủ điểm 

truy nhập Internet công cộng; Điều 9 Nghị định 

72/2013/NĐ-CP quy định quyền, nghĩa vụ của Chủ 

điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, 

nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và 

các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy 

nhập Internet có thu cước; Chủ điểm truy nhập 

Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, 

bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng 

khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet không 

thu cước. 

- Điều 36 Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Khoản 41 

Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy định quyền 

và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng. Lưu ý, điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng phải có bảng niêm yết danh 

sách cập nhật các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội 

dung, kịch bản tại điểm cung cấp dịch vụ kèm theo 

phân loại trò chơi theo độ tuổi (thông tin được cập 

nhật từ trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin 

và Truyền thông: www.mic.gov.vn > Số liệu báo 

sáo > Danh sách cấp phép > Lĩnh vực báo chí > 

Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê 

duyệt nội dung, kịch bản).   

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính: 

- Điều 32, Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định 

phạt từ 200.000 đồng đến 10.000.000 đồng, áp dụng 

hình thức xử phạt bổ sung đối với các hành vi vi 

phạm các quy định về điểm truy nhập Internet công 

cộng. 

- Điều 69, Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định 

phạt từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, áp 

dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với các hành vi 

vi phạm các quy định về điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng./.  

Phụ lục 10 

Hƣớng dẫn công tác quản lý về thiết lập và sử 

dụng hạ tầng bƣu chính viễn thông  trong các tòa 

nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn. 

I. Các văn bản quy định pháp luật 

Nghị định 25/2011/NĐ-CP về Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn 

thông gồm: 

Khoản 1 Điều 42 quy định: “Tổ chức, cá nhân 

đầu tư xây dựng tòa nhà có nhiều chủ sử dụng 

(chung cư, tòa nhà văn phòng, khách sạn) có trách 

nhiệm thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp viễn thông, 

điểm truy nhập trong tòa nhà. Giá thuê sử dụng 

mạng cáp trong tòa nhà được xác định trên cơ sở 

giá thành”. 

Khoản 1 Điều 42 quy định: “Việc sử dụng công 

trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải bảo 

đảm nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do 

lựa chọn doanh nghiệp viễn thông, thúc đẩy cạnh 

tranh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn 
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thông của các doanh nghiệp viễn thông trong các 

tòa nhà, công trình xây dựng công cộng, công trình 

giao thông, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao, khu đô thị”. 

Thông tư số 30/2017/TT-BTTTT ngày 

11/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về 

Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu 

đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại 

nhà chung cư, tòa nhà văn phòng. 

Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 15/01/2016 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về tăng cường quản lý 

và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ 

truy cập Internet băng thông rộng cố định mặt đất. 

Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 17/03/2017 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về 

ban hành Quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu 

chính, viễn thông trong các toà nhà nhiều tầng có 

nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh. 

II. Một số hành vi vi phạm điển hình và mức 

phạt theo quy định 

- Điều 35 quy định phạt từ 10.000.000 đồng đến 

70.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm về 

chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông. 

- Điều 36 quy định phạt từ 10.000.000 đồng đến 

70.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm về lập 

và thực hiện quy hoạch công trình viễn thông thụ 

động. 

- Khoản 1 Điều 37 quy định phạt từ 30.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi vi 

phạm về thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn 

thông. 

- Khoản 2, 3, 4 Điều 38 quy định phạt từ 

20.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với các 

hành vi vi phạm về sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật. 

III. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận 

huyện 

Quy định tại Điều 10 Quyết định số 1152/QĐ-

UBND ngày 17/03/2017./. 
 

 

KINH TẾ 

An toàn thực phẩm ngày Tết Trung thu 
* 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; 

Tết Trung thu đang tới gần, vì vậy nhu cầu của 

người tiêu dùng với các sản phẩm bánh kẹo, đặc 

biệt là bánh Trung thu là rất cao. Tuy nhiên sản 

phẩm này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn 

thực phẩm từ các nguyên nhân sau: Do sản xuất các 

loại bánh nướng, bánh dẻo đem lại lợi nhuận rất cao 

nên vào dịp Tết Trung thu năm nào cũng xuất hiện 

hàng loạt các cơ sở chế biến, sản xuất loại bánh này. 

Phần lớn các cơ sở có tên tuổi đều đảm bảo được 

quy định sản xuất an toàn cho các loại bánh. Tuy 

nhiên một số cơ sở nhỏ, thủ công đã cố ý hoặc vô ý 

sử dụng các loại phẩm màu, chất bảo quản độc hại, 

nguyên liệu không đảm bảo, cơ sở sản xuất chật 

hẹp, nhân viên không được khám sức khỏe, nặn 

bánh trực tiếp bằng tay chưa rửa sạch; Nhằm vào thị 

hiếu của trẻ em, nhiều cơ sở sản xuất các loại bánh 

hình các con vật nhiều màu sắc từ các loại phẩm 

màu ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế, gây độc 

hại cho người ăn; Nguyên liệu làm nhân bánh Trung 

thu thường có trứng, thịt, hoa quả, xúc xích, lạp 

xưởng... là những thứ dễ bị ô nhiễm và cũng là môi 

trường thuận lợi cho vi sinh vật sinh sôi phát triển; 

Tình trạng sản xuất bánh Trung thu giả vẫn đang 

tồn tại: giả cả về nhãn mác và giả cả về chất lượng, 

về nguồn gốc xuất xứ, kiểu dáng công nghiệp....; 

Một số cơ sở sản xuất bánh Trung thu chỉ ghi hạn 

dùng đến ngày nào đó mà chưa ghi ngày sản xuất, 

nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Với bánh dẻo, 

trung bình hạn dùng chỉ từ 8-10 ngày, với bánh 

nướng có thể tới 20-30 ngày. Song nhãn sản phẩm 

của nhiều cơ sở, trong đó có cả những doanh nghiệp 

có tên tuổi cũng chưa đảm bảo theo đúng quy định; 

Do điều kiện môi trường, khí hậu nóng, nhiều khói 

bụi, giấy bao gói chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh, lưu 

thông phân phối đi nhiều vùng xa xôi.... nên bánh 

Trung thu dễ bị ô nhiễm, biến tính, dễ hư hỏng ở 

bên trong mà chưa thể hiện ra ngoài vỏ bánh; Trên 

thị trường đã xuất hiện bánh Trung thu của nước 

ngoài, cần cảnh giác với các yếu tố độc hại có thể 

có như chất bảo quản, phẩm màu độc hại, sự hư 

hỏng biến chất bên trong.  

* Các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm khi 

mua bánh trung thu 

Bánh trung thu ngon, còn đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm thường có mặt bánh vàng đều, da 

bánh mỏng, nhân khi cắt ra không rớt. 

Nên mua bánh Trung thu ở các cơ sở có tên tuổi 

đã có sự giám sát, kiểm tra của cơ quan y tế và phải  
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xem xét kỹ xem xét kỹ nhãn mác của bánh phải ghi 

đầy đủ ngày sản xuất, thời hạn sử dụng. 

Bánh Trung thu để lâu hoặc ở môi trường nóng, 

ẩm rất dễ bị mốc, hư hỏng nên cũng phải kiểm tra 

trước khi mua dù thời hạn sử dụng vẫn còn. Không 

mua, không sử dụng bánh Trung thu không nhãn 

mác. 

Vậy kính mong người dân cũng như các bậc phụ 

huynh tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm tốt nhất trong 

mùa Tết Trung thu. 

Công tác lập lại trật tự lòng, lề đƣờng 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 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 đường. 

UBND phường 1 yêu cầu tất cả các hộ dân kinh 

doanh, doanh nghiệp buôn bán trên tuyến đường Lê 

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

nghiêm chỉnh thực hiện thường 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 đường 

để buôn bán kinh doanh; Chấp hành việc sử dụng 

vỉa hè dành cho người đi bộ; không họp chợ bán, để 

xe trên vỉa hè; Giữ gìn vệ sinh môi trường trên vỉa 

hè và thường xuyên dọn dẹp vệ sinh trước cổng nhà, 

cơ sở kinh doanh để tuyến đường trên vỉa hè luôn 

thông thoáng, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Công tác tăng cƣờng kiểm soát, ngăn chặn hành 

vi đƣa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, 

kinh doanh tôm có tạp chất 

Thực hiện Công văn số 1459/UBND-KT ngày 

20/8/2019 của BCĐ 389 quận Tân Bình về việc 

tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp 

chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh 

tôm có tạp chất; Trước tình trạng sản xuất, chế biến, 

kinh doanh, tàng trữ tôm và các sản phẩm tôm có 

chứa tạp chất diễn ra khá phức tạp trên địa bàn cả 

nước. BCĐ 389 quận Tân Bình đã có công văn về 

việc tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi 

phạm đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, 

kinh doanh tôm có tạp chất; yêu cầu các lực lượng 

chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, 

nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn, tổ chức đấu 

tranh, bắt giữ và xử lý hành vi đưa tạp chất vào tôm 

nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm 

có tạp chất trên địa bàn quản lý. 

UBND phường đề nghị bà con trên địa bàn 

phường tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các 

hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản 

xuất, kinh doanh tôm có tạp chất. Thông tin phản 

ánh vui lòng liên hệ UBND phường 1 (số 291 Lê 

Văn Sỹ, Phường 1), Điện thoại: (028)3 9913 357). 
Chống buôn lậu, gian 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 nên bất ổn 

ththị 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 

UBND phường hoặc ông Nguyễn Hoài Tâm, 

chuyên trách kinh tế phường, ĐT: 0933193195. 

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 

02/9/2019 

Trong không khí tự hào của những ngày tháng 

Tám lịch sử, cả nước đang ra sức thi đua lập thành 

tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 

Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019); Nhằm ghi 

nhận những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp 

cách mạng của Đảng, cùng với nhân dân cả nước, 



nhân dân thành phố, nhân dân Quận nhà. Sáng 

ngày 29/8/2019, Đảng ủy Phường 1 đã tổ chức Lễ 

kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc 

khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2019 cho 10 

đảng viên của Đảng bộ Phường. Trong đó, có 05 

đồng chí có Huy hiệu Đảng 50, 60, 65 và 70 năm 

tuổi Đảng đã được Ban Thường vụ Quận ủy tổ 

chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Quận vào 

ngày 28/8/2019. 

HỘI THI TÌM HIỂU BIỂN ĐẢO VIỆT 

NAM 2019  
UBND, Mặt trận Tổ quốc VN, Hội Cựu chiến 

binh, Đoàn TNCS, Hội LHPN Việt Nam Phường 1 

đã phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật Biển 

Việt Nam với chủ đề “Biển, đảo Việt Nam” năm 

2019. Các đội thi phải trải qua 4 phần đua tài: Thi 

trắc nghiệm, Hiểu ý đồng đội, Thử tài âm nhạc và 

Theo dòng lịch sử. Các phần thi đều xoay quanh 

nội dung tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam. Qua đó 

nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ 

trẻ về vị trí vai trò của biển, đảo Việt Nam. Củng 

cố lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo, khơi dậy tình 

cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc 

giữ gìn chủ quyền biển, đảo, góp phần giữ vững 

quốc phòng an ninh của đất nước, chủ động đấu 

tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên 

quan đến biển, đảo Việt Nam. Kết quả: KP3 đạt 

giải Nhất. KP4 đạt giải Nhì. KP2 đạt giải Ba. KP1 

đạt giải Khuyến khích. KP5 được trao giải phong 

trào. 

CHƢƠNG TRÌNH TRAO QUÀ CHO NGƢỜI 

DÂN THUỘC DIỆN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN 

NGHÈO VÀ HỘ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ 

KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG 

Chiều ngày 19/8/2019, Đảng ủy - HĐND - Ủy 

UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN phường phối 

hợp với Chùa Viên Giác tổ chức Chương trình trao 

500 phần quà (300.000 đồng/phần) cho người dân 

thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn 

cảnh khó khăn tại Trụ sở UBND phường. 

Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng có 

ý nghĩa về tinh thần kịp thời động viên những gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thể hiện 

truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá 

rách và sự quan tâm, chia sẻ cộng đồng xã hội trong 

việc chăm lo đời sống cho người nghèo. Qua đó góp 

phần chia sẻ những khó khăn, giúp các hộ nghèo, 

động viên, tạo động lực để bà con vươn lên trong 

cuộc sống.  

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

 - Số lượng bản tin được in 2.600 bản, mỗi bản 08 trang, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. In tại Công ty 

TNHH  in ấn và quảng cáo Phương Nam. 

Đ/c Châu Văn Tình - Bí thư Đảng ủy phường trao tặng Huy 

hiệu Đảng cho đảng viên 

Đ/c Châu Văn Tình - Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại 

Chương trình 


