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KỶ NIỆM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2 

Đối với con đường phát triển nền y tế nước 

nhà, Bác nói rằng: “Y học phải dựa trên nguyên tắc 

khoa học, dân tộc, đại chúng. Ông cha ta ngày 

trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa 

bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Ðể mở rộng phạm vi 

y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên 

cứu và phối hợp thuốc Ðông và thuốc Tây” (Thư 

gửi Hội nghị cán bộ y tế, ngày 27/2/1955). Theo 

Bác, “Thuốc tây chữa được nhiều bệnh, nhưng cũng 

có bệnh chữa không được mà thuốc ta chữa được; 

thuốc ta chữa được nhiều bệnh, nhưng cũng có bệnh 

chữa không được mà thuốc tây chữa được... Bên 

nào cũng có cái ưu điểm, hai cái ưu điểm cộng lại 

thì chữa được bệnh tốt cho đồng bào, cho nhân dân, 

phục vụ cho xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thầy thuốc 

tây phải học Đông y, thầy thuốc ta cũng phải học 

Tây y... Thầy thuốc ta và thầy thuốc tây đều phục 

vụ nhân dân, như người có hai cái tay, hai bàn tay 

cùng làm việc thì làm việc được tốt, cho nên phải 

đoàn kết từ trên xuống dưới, từ dưới lên, đoàn kết 

thuốc ta và thuốc tây thành một khối để chữa bệnh 

cho đồng bào”. Đó chính là sự kết hợp giữa y học 

hiện đại và y học dân tộc. Định hướng đúng đắn này 

của Bác kính yêu đã được Đảng và Nhà nước ta 

thực hiện đạt kết quả tốt. Tây y, góp phần quan 

trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Những vốn quý của y học cổ truyền đã được 

lưu giữ và phát triển. Hiện nay, ở tất cả các cấp y tế, 

các cấp đào tạo từ thấp đến cao đều có giảng dạy Y 

học cổ truyền, điều này làm cho các cán bộ y tế 

nước ngoài đến chúng ta rất ngạc nhiên bởi sự có 

mặt của Khoa (Bộ môn) Y học cổ truyền 

trong  trường đào tạo và Khoa Đông Y trong các 

Bệnh viện hoặc Viện nghiên cứu chuyên ngành Y 

học cổ truyền. 

 

Gửi Hội nghị Cán bộ Y tế! 

Bác thân ái chúc các cô (nghe nói có nữ bác 

sĩ ở Nam về?), các chú vui vẻ mạnh khỏe, hăng hái 

trao đổi kinh nghiệm, bàn định kế hoạch cho thiết 

thực và làm việc cho tiến bộ. Bác góp vài ý kiến sau 

đây để giúp các cô các chú thảo luận: 

- Trước hết là phải thật thà đoàn kết. Đoàn 

kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt 

được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích. 

Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết 

giữa tất cả những người trong ngành y tế từ các bộ 

trưởng, thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh 

chị em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có 

khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận 

cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân 

dân. 



- Thương yêu người bệnh. Người bệnh phó thác 

tính mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó 

thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ 

sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ 

vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu săn sóc 

người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ 

đau đớn cũng như mình đau đớn. "Lương y phải 

như từ mẫu", câu nói ấy rất đúng.  

- Xây dựng một nền y học của ta. Trong những 

năm nước ta bị nô lệ, thì học cũng như các ngành 

khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự 

do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp Chính phủ xây 

dựng một nền y tế thích hợp với sự nhu cầu của 

nhân dân ta. Y học càng phải dựa trên nguyên tắc: 

khoa học, dân tộc và đại chúng. Ông cha ta ngày 

trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa 

bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi 

y học, các cô các chú cũng nên chú trọng nghiên 

cứu và phối hợp thuốc "đông" và thuốc "tây". Mong 

các cô các chú cố gắng thi đua, làm tròn nhiệm vụ.  

 

 

 

 

KINH TẾ 
       Tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 124-NQ/ĐU ngày 

26/02/2018 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 trên địa bàn phường: 

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 20 

tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân phường 1 

về việc triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm an 

toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ 

hội Xuân 2019.  

Hiện nay, trên địa bàn phường 1 có nhiều địa chỉ 

kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, chế 

biến và kinh doanh thực phẩm. Do đó, đảo đảm chất 

lượng vệ sinh an toàn thực phẩm  (VSATTP) luôn 

giữ vị trí vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe 

con người nhằm góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, duy 

trì và phát triển nòi giống, tăng cường sức lao động, 

học tập, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, văn hóa xã 

hội và thể hiện nếp sống văn minh.  

Mặc dù cho đến nay đã có khá nhiều tiến bộ khoa 

học kỹ thuật và công nghệ trong công tác bảo vệ, 

bảo quản thực phẩm; cũng như biện pháp về quản 

lý, giáo dục như: ban hành luật, điều lệ, thanh tra, 

giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, truyền thông về 

vệ sinh an toàn thực phẩm trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, nhưng các bệnh do sử dụng 

phải thực phẩm kém chất lượng về thực phẩm và 

thức ăn ở Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ khá cao. 

Ngộ độc thực phẩm và các bệnh do thực phẩm 

kém chất lượng gây ra không chỉ gây ảnh hưởng 

trực tiếp tới sức khoẻ và cuộc sống của mỗi người, 

mà còn gây thiệt hại lớn về kinh tế, là gánh nặng chi 

phí cho chăm sóc sức khoẻ. 

An toàn thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp, 

thường xuyên đến sức khỏe mà còn liên quan chặt 

chẽ đến năng suất, hiệu quả phát triển kinh tế, 

thương mại, du lịch và an sinh xã hội. 

Các vụ ngộ độc thực phẩm tại một số bếp ăn tập 

thể, nhiều thông tin liên tục về tình hình ATVSTP ở 

các tỉnh thành, cộng thêm dịch cúm gia cầm tái phát 

ở một số địa phương trong nước càng làm bùng lên 

sự lo âu của mọi người. 

Nguyên nhân gây mất vệ sinh an toàn thực 

phẩm: 

Thực phẩm nhiễm vi sinh độc hại là một nguyên 

nhân chính yếu gây nhiều trường hợp ngộ độc thực 

phẩm tập thể. 

Các hoá chất không được phép sử dụng nhưng 

vẫn được người sản xuất, kinh doanh sử dụng trong 

chăn nuôi, bảo quản, chế biến thực phẩm như: for-

mol, hàn the, màu công nghiệp đặc biệt phẩm Su-

dan,… 

Các hoá chất được phép sử dụng trong chế biến 

thực phẩm, nhưng lại được dùng quá hàm lượng cho 

phép như các chất tạo ngọt tổng hợp, chất bảo quản 

chống mốc, chất chống oxy hoá… 

Dư lượng thuốc trừ sâu, diệt nấm, kim loại nặng 

trên rau quả vượt quá mức cho phép. 

Chất độc gốc tự nhiên trong một số thuỷ sản như 

cá nóc, mực xanh…, trong một số thực phẩm như 

măng, sắn, độc tố sinh học biển gây tiêu chảy, gây 

mất trí nhớ, gây liệt cơ trong nhuyễn thể hai mảnh 

vỏ. 

Chất độc sinh ra trong quá trình bảo quản không 

tốt như các loại hạt ngô, đậu tương, lạc, hạt dẻ bị 

mốc.  

TIN HOẠT ĐỘNG PHƯỜNG 



Công tác lập lại trật tự lòng, lề đường  

trên địa bàn phường 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 123-NQ/ĐU 

ngày 26/02/2018 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 3 quyết 

định xử phạt kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường 

với số tiền 7.500.000 đồng. 

 

Tổ chức “Phiên chợ bán hàng bình ổn giá  

phục vụ Tết Kỷ Hợi năm 2019” 
Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho người sản xuất, 

kinh doanh; xây dựng và phát triển thương hiệu, 

nâng cao năng lực cạnh tranh, quảng bá sản phẩm  

hàng hóa có chất lượng để mở rộng thị trường trong 

nước; đẩy mạnh việc đưa hàng Việt Nam chất lượng 

cao, tập trung phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa 

với dịch vụ khuyến mại hấp dẫn cho người dân trên 

địa bàn phường và thu hút người dân trên toàn Quận 

đến tham quan, mua sắm. Đảng ủy - Ủy ban nhân 

dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường 1 tổ chức 

“Phiên chợ bán hàng bình ổn giá phục vụ Tết Kỷ 

Hợi năm 2019”. 

Phiên chợ dự kiến với quy mô khoảng 04 gian 

hàng với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống 

như: thực phẩm, thực phẩm chế biến, các loại nông 

sản và các ngành hàng khác phục vụ nhu cầu thiết 

yếu hàng ngày của người dân. 

Thời gian diễn ra từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 

00 phút ngày 26/01/2019 tại Tổ dân phố 26  

27 Khu phố 2  (Khuôn viên Cây bàng). Hẻm 337/2 

Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình.  

Công tác phòng, chống dịch bệnh  

gia súc, gia cầm  
Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 20 

tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân phường 1 

về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 

2018. 

Hiện nay, tình hình kinh doanh gia súc, gia cầm 

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

nguy cơ lây lan các vi rút cúm cho người dân khu 

dân cư. 

Ủy ban nhân nhân phường đề nghị bà con trên 

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

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

động các cá nhân không kinh doanh gia súc, gia 

cầm sống. 

Bảo đảm an toàn thực phẩm mùa lễ hội  

là trách nhiệm của chính quyền các cấp 

Phiên chợ bán hàng bình ổn giá phục vụ Tết Kỷ Hợi  



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

ban nhân dân phường 1 (số 291 Lê Văn Sỹ, Phường 

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 266/KH-UBND-KT ngày 

16 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận 

Tân Bình về  việc vận động, hỗ trợ hộ kinh doanh 

chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh 

nghiệp. 

Nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ 

trợ hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo hình 

thức doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân phường tập 

trung công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến 

bằng nhiều hình thức đến các hộ kinh doanh trên -

địa bàn phường về các lợi ích khi chuyển sang hoạt 

động theo hình thức doanh nghiệp. 

Với tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn phường 

hiện nay là 317 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 2018 dự kiến sẽ phấn đấu vận động 

đạt khoảng 5 hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động 

theo hình thức doanh nghiệp. 

Ủy ban nhân dân phường đã thành lập tổ công 

tác vận động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang hoạt 

động theo hình thức doanh nghiệp. Hướng dẫn hộ 

kinh doanh thực hiện việc cung cấp hồ sơ cần thiết 

để làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

Hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển sang hình 

thức doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ Ủy ban nhân 

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

Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh). Điện thoại: (08) 

3 9913 357 hoặc email: p1.tanbinh@tphcm.gov.vn 

 

Hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các  

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

về một số giải pháp tháo giở khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. 

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn phường tiếp cận nguồn vốn vay 

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

rộng quy mô sản xuất kinh doanh; tiếp tục triển khai 

thực hiện có hiệu quả chương trình ký kết hỗ trợ 

vốn vay ưu đãi giữa các ngân hàng thương mại với 

doanh nghiệp, phát huy hiệu quả trong công tác 

phối hợp giữa Ủy ban nhân dân Quận với Sở Công 

thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện các 

chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tạo 

cầu nối thông tin giữa doanh nghiệp với các Ngân 

hàng thương mại hoạt động trên địa bàn.  

Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn xin vui 

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

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

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

email: p1.tanbinh@tphcm.gov.vn 

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

05 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận 

Tân Bình về ban hành Kế hoạch tăng cường công 

tác thông tin tuyên   truyền cải cách hành chính trên 

địa bàn quận giai đoạn 2018 – 2019. 

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân đối với 

công tác cải cách hành chính, vận động người dân, 

doanh nghiệp tham gia thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 bằng nhiều hình thức. Ủy ban 

nhân dân phường tuyên truyền đăng ký dịch vụ 

công trực tuyến về  lĩnh vực Thành lập và phát triển 

doanh nghiệp cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh trên địa bàn phường được biết và thực hiện. 

Bước 1: Hộ kinh doanh (Cá nhân hoặc một 

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

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

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: 

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

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN à chọn Quận Tân 

Bình à chọn Thành lập và phát triển doanh nghiệp. 

Dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực  

thành lập và phát triển doanh nghiệp  

mailto:p1.tanbinh@tphcm.gov.vn


Bước 2: Hộ kinh doanh chọn thủ tục theo nhu 

cầu, gồm:  

- Tạm ngừng hộ kinh doanh. 

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

Hộ kinh doanh. 

- Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

Hộ kinh doanh. 

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

anh. 

Bước 3: Hộ kinh doanh chọn Danh sách đơn vị 

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

cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử. 

Bước 4: Gửi hồ sơ điện tử 

+ Trường hợp đã điền đầy đủ thông tin Hộ kinh 

doanh chọn à Nộp hồ sơ và sẽ nhận được mã số 

biên nhận và ngày hẹn trả kết quả hồ sơ (trong vòng 

03 ngày làm việc). 

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

- Hộ kinh doanh có thể tra cứu tình hình giải 

quyết hồ sơ bằng cách: 

Truy cập trang:       

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

Chú ý: 

- Thời gian thực hiện thụ lý tính từ khi có thông 

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

giấy tờ đi kèm. 

Khi đến nhận kết quả hồ sơ hộ kinh doanh đem 

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

nghị đăng ký kinh doanh + bản sao hợp lệ giấy 

chứng minh nhân dân hoặc bản sao thẻ căn cước) và 

giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước bản 

chính đề đối chiếu. 

 

 

Chống buôn lậu, gian lận thương mại,  

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

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

điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 

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

Hợi năm 2019 trên địa bàn quận. 

Hiện nay, tình hình kinh doanh hàng nhập lậu, 

gian lận thương mại, giả nhãn hiệu hàng hóa trên 

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

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

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

trường, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống 

người dân. 

Ủy ban nhân nhân phường đề nghị bà con trên 

địa bàn phường tích cực tham gia tuyên truyền 

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

nhân, hộ gia đình không kinh doanh, buôn bán 

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

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

lá điếu nhập lậu trên địa bàn phường. Thông tin 

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

hoặc ông Nguyễn Hoài Tâm, chuyên trách kinh tế 

phường, ĐT: 0933193195. 

 

 

Phòng cháy, chữa cháy đối với hộ gia đình 
 

1. Khi cải tạo sửa chữa nhà phải hạn chế các vật 

liệu dễ cháy, không sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp,

… để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy 

lan. 

2. Phải lắp đặt thiết bị bảo vệ tự ngắt (aptomat) 

cho hệ thống điện chung tòa nhà, từng tầng, từng 

nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn; 

không để hàng hóa dễ cháy gần bóng đèn điện, ổ 

cắm, cầu dao, chấn lưu đèn neon. 

3. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có 

người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt 

kém, người bị tàn tật, người bị tâm thần sử dụng các 

thiết bị điện. 

4. Trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ 

phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, ngắt tất cả 

các thiết bị không cần thiết. 

5. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt 

bàn thờ, trần phía bên bàn thờ phải bằng vật liệu 

không cháy. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che 

chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây 

cháy. 

6. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có 

xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy trong nhà phải để cách 

xa bếp đun nấu. Nơi đun nấu phải có người trông 

coi. 

7. Lối thoát nạn cho nhà phải đảm bảo thông 

thoáng, không kê, để đồ đạc, hàng hóa cản trở lối 

thoát nạn. 

8. Mỗi gia đình cần trang bị dụng cụ chữa cháy 

ban đầu như bình chữa cháy, phuy nước, xô, thùng 

xách nước,… để khi xảy ra sự cố có thể dập tắt 

ngay đám cháy.  



HỘI CỰU CHIẾN BINH 
        

Tham mưu Đảng ủy ủy ban 

chăm lo quà tết cho hội viên có 

hoàn cảnh khó khăn và các 

đồng chí tham gia công tác ở 

địa phương. 

 

Phối hợp MTTQ và các đoàn thể đến thăm, tặng 

quà 2 nhà thờ Tân Sa Châu và Đa Minh nhân dịp 

Noel 2018. 

Tham gia hội đồng NVQS xét duyệt 08 thanh 

niên đủ điều kiện sức khỏe đi NVQS năm 2019.  

Phân công các chi Hội phối hợp với các đoàn thể 

ở khu phố nắm lại tình hình gia cảnh và động viên 

các em yên tâm lên đường khi có lệnh gọi nhập ngũ. 

Phối hợp với các đoàn thể tập luyện văn nghệ để 

tổ chức đêm văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân” 

vào ngày 25-01-2019. 

Tham gia các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng 

Xuân” Kỷ Hợi, chào mừng đại hội MTTQVN 

phường, CCB tham gia hội diễn văn nghệ hai tiết 

mục đạt giải nhì và giải 3. 

Triển khai kế hoạch dân vận khéo của Đảng Ủy 

năm 2019. 

Tham gia học tập NQTW 8 K12 = 70 đ/c. 

Tích cực tham gia ứng trực và trực ở Cụm trường 

học phường 6 Tân Bình. 

 

Tham mưu Đảng ủy, Ủy ban chăm lo quà tết cho 

hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ chi hội 

trưởng, chi hội phó và các đồng chí tham gia công 

tác ở địa phương:  

 

Phường chăm lo 70 phần quà                                 

= 21 000 000 vnđ. 

Phường Hội chăm lo 20 phần quà cho cán bộ Hội 

= 4 000 000 vnđ. 

CLB nữ CCB chăm lo cho 12 hội viên nữ            

= 4 000 000 vnđ. 

Thăm 3 đồng chí hội viên ốm đau, khó khăn       

= 3 000 000 vnđ. 

Hội viên Nguyễn Thị Thanh chăm 60 suất quà 

cho người nghèo = 12 000 000 vnđ. 

Chi hội 4 chăm lo cho 10 hội viên mỗi hội viên 

một phần quà  trị giá 10 x 200 000 vnđ                      

= 2 000 000 vnđ. 

 

Phối hợp với TN, PN và HĐNVQS  gặp gở vận 

động, động viên 08 TN  đã nhận nhận lệnh gọi nhập 

ngũ năm 2019. Phân công các chi Hội phối hợp với 

các đoàn thể ở khu phố nắm lại tình hình gia cảnh và 

động viên các em yên tâm lên đường khi nhập ngủ 

vào ngày 21/2/2019. 

Phối hợp ĐU, UB, MTTQ, ĐT đến thăm và dâng 

hương các bà mẹ VN anh hùng, thăm các đơn vị kết 

nghĩa trên địa bàn, thăm chùa Viên Gíac, thăm các địa 

chỉ đỏ trên địa bàn phường, thăm tăng quà các đ/c lão 

thành cách mạng. 

Vận động nhân dân dọn vệ sinh, treo cờ, giữ gìn 

an ninh trật tự trước, trong , sau tết. 

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ 
         

Thực hiện kế hoạch phối hợp 

giữa LĐLĐ quận và Hội LHPN 

quận tổ chức Ngày hội gói 

bánh tét năm 2019. 

 

Sáng ngày 29/1/2019 Hội LHPN phường và 

Công đoàn phường 1 đã cử 1 đội gồm 5 thành viên 

tham gia gói 25 đòn bánh gửi tặng đến những công 

nhân không về quê ăn Tết trên địa bàn Quận. Ngày 

hội đã thực hiện hơn 500 đòn với hơn 15 đội tham 

gia. 

 

Ngày hội gói bánh tét Xuân Kỷ Hợi 2019. 



 

Sáng ngày 30/1/2019, Hội LHPN Phường 1 đã 

tỏi chức buổi họp mặt cuối năm và chăm lo tết cho 

BCH, Chi, Tổ Hội nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 

2019. Trong buổi họp mặt thay mặt Thường trực 

Hội phường đã gửi lời cảm ơn BCH, các Chi, tổ Hội 

đã đồng hành cùng Hội phường trong suốt 1 năm 

qua và gửi lời chúc mừng năm mới đến các cô, các 

dì, các chị 

 

 

ĐOÀN THANH NIÊN 

Chương trình giao lưu “Sống 

để làm gì?”     
Nhằm giúp  cho các bạn thanh 

thiếu niên nắm được tình hình nóng 

hiện nay trên các trang mạng xã hội 

và hiểu được tâm tư nguyện vọng của các bạn thanh 

niên, BCH Đoàn phường 1 đã tổ chức chương trình 

giao lưu với chủ đề “Sống để làm gì?” do diễn giả là 

Thạc sĩ Trần Hoàng Khánh Vân – Phó chủ tịch Liên 

hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh 

nói chuyện với các bạn đoàn viên, thanh niên tại địa 

phương vào ngày 27/01/2019 tại hội trường UBND 

phường 1, quận Tân Bình. 

Buổi sinh hoạt với sự góp mặt của nhiều bạn 

Đoàn viên mọi lứa tuổi: cấp 2, cấp 3, sinh viên và 

cả với những bạn trẻ đã có việc làm đã diễn ra hết 

sức sôi nổi. Và có lẽ, sau buổi sinh hoạt ấy, các bạn 

đã có thể định hình cho mình một mong muốn, một 

ước mơ về mục tiêu sống và ngành nghề tương lai 

của mình.  

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 
        Sáng thứ hai ngày 21 tháng 01 

năm 2019 Tại Sảnh UBND phường, 

Hội Chữ thập đỏ phường 1 tổ chức 

trao quà cho các đối tượng có hoàn 

cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 

2019 do Mạnh thường quân khu phố 1 tặng. 

      Đến dự buổi trao quà có ông Nguyễn Đình 

Nghị, phó Chủ tịch UBND phường 1, bà Xuân 

Thanh, Mạnh thường quân khu phố 1, ông Nguyễn 

Đạt Nghiệp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 1, bà 

Vương Thị Bạch Tuyết, phó Chủ tịch Hội Chữ thập 

đỏ phường 1, cùng đại diện các Ban, ngành đoàn thể 

trong phường. 

Bà Vương Thị Bạch Tuyết, phó Chủ tịch Hội 

Chữ thập đỏ phường 1 giới thiệu thành phần tham 

dự buổi trao quà. 

Bà Xuân Thanh, Mạnh thường quân khu phố 1  

trao quà cho các hộ khó khăn. 

Các bạn Đoàn viên giao lưu với  

chủ đề “Sống để làm gì?” 

Trao tặng quà Tết cho các tổ hội phụ nữ 



        TRẠM Y TẾ 
                                         

Phòng bệnh sốt xuất 

huyết và bệnh do virus 

zika 

 

Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết 

(SXH và bệnh do virus Zika) nhằm giảm thiểu số 

trường hợp mắc bệnh cũng như tử vong, cùng với 

việc áp dụng tốt các phương pháp mới trong việc 

nâng cao khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu 

nguy hiểm của bệnh nhân tại các cơ sở y tế công và 

y tế tư nhân. 

Cần tập trung nhấn mạnh các thông điệp: 

 

“Không nước đọng, không lăng quăng, 

không Sốt xuất huyết” 

“ Dành 10 phút mỗi tuần để diệt loăng 

quăng” 
 

Đồng thời truyền thông cho người dân chủ động 

đến các cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu: 

 

- Sốt cao đột ngột, không giảm với thuốc hạ sốt 

- Các biểu hiện xuất huyết dạng chấm dưới da 

để được khám và điều trị kịp thời bên cạnh đó để 

thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh các tháng 

cuối năm 2018 

Cần có sự phối hợp chặt chẽ của ngành y tế và 

các ban ngành đoàn thể trong việc huy động cộng 

đồng cùng tham gia diệt muỗi diệt lăng quăng, hỗ 

trợ nhân viên y tế phun hóa chất tại các hộ gia đình 

có người mắc bệnh.  

 

 

Phòng bệnh tay chân miệng 

Số ca trẻ mắc bệnh tay chân miệng ở thời 

điểm hiện tại đã có xu hướng giảm. 
 

Hiện chưa có vaccine phòng chống bệnh tay 

chân miệng, để chủ động phòng chống, Bộ Y tế 

khuyến cáo người dân và cộng đồng cần chủ động 

thực hiện các biện pháp sau: 

 

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi 

nước nhiều lần trong ngày. 

- Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống 

chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa 

sạch sẽ trước khi sử dụng; đảm bảo sử dụng nước 

sạch trong sinh hoạt hàng ngày; không mớm thức 

ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, mút đồ 

chơi. 

- Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ 

học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/

ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa 

thông thường. 

- Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc 

người mắc bệnh. 

- Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; phân và các 

chất thải của bệnh nhân phải được thu gom, đổ 

vào nhà tiêu hợp vệ sinh. 

 

Phòng bệnh sởi 

Con bạn đang có nguy cơ mắc bệnh sởi! 
 

Hiện nay, bệnh sởi đang xuất hiện ở nhiều tỉnh 

thành trong cả nước và nhiều quốc gia trên Thế 

giới.  

Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết 

năm 2018 đã ghi nhận 1691 trường hợp, trong đó 

có 1167 trường hợp điều trị nội trú. Có 313 trường 

hợp xét nghiệm dương tính trên tổng số 380 

trường hợp có lấy mẫu xét nghiệm, chiếm 82%.  

Các trường hợp mắc sởi hầu hết đều là những 

ca lẻ tẻ, xảy ra trên 24 quận huyện.  

Từ tháng 8, số ca sởi của Thành phố bắt đầu 

xuất hiện nhiều với hơn 30 trường hợp nhập viện 

hàng tuần.  

Hiện nay, trung bình hàng tuần thành phố có 

hơn 100 trường hợp bệnh sởi nhập viện điều trị. 

Trong số các trường hợp mắc sởi: 

- Có 855 trường hợp (50%) là trẻ từ 9 tháng 

đến 5 tuổi,  

- Với 95% trẻ là chưa tiêm chủng hoặc không 

rõ tiền sử tiêm chủng (gồm 592 trẻ-69%, không 

tiêm chủng sởi và 224 trẻ-26%, không rõ tiền sử 

tiêm chủng).  

 

Nghĩa là, hầu hết các trường hợp mắc bệnh 

đều chưa tiêm chủng hoặc không rõ tiền sử tiêm 

chủng, tức là chưa có miễn dịch với sởi. Điều này 

cũng rất phù hợp với y văn Thế giới. 



Nhiều lý do như: 

Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút 

sởi gây ra, lây lan dễ dàng và rất nhanh qua đường 

hô hấp. Những trường hợp chưa có miễn dịch với 

sởi (chưa được tiêm ngừa phòng bệnh sởi hoặc chưa 

từng mắc bệnh sởi) khi tiếp xúc với mầm bệnh, 

người bệnh sởi hầu hết đều có thể mắc bệnh sởi. 

Thời gian của vi rút sởi sống ở môi trường rất ngắn 

và gần như trong có trường hợp người lành mang 

trùng đối với vi rút sởi. 

Bệnh sởi hầu hết có thể tự khỏi nhưng một số 

trường hợp có thể gây ra một số biến chứng. Khi 

mắc sởi, trẻ có thể suy giảm hệ miễn dịch, nên dễ 

mắc thêm các bệnh phối hợp, nặng nhất là viêm 

phổi và viêm não tủy cấp. Ngoài ra, các trường hợp 

nhập viện muộn cũng có thể gây ra biến chứng, hay 

gặp nhất là viêm phế quản, viêm phế quản – phổi do 

bội nhiễm. Sởi có thể dẫn đến tử vong trong những 

trường hợp biến chứng nặng, nhất là ở những bệnh 

nhi có sẵn bệnh lý nền mạn tính khác (ví dụ như 

bệnh tim bẩm sinh, Suy giảm miễn dịch…). 

 

\Sử dụng vắc xin để chủ động phòng ngừa bệnh 

sởi 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, để 

chủ động bảo vệ trẻ khỏi bệnh sởi, phụ huynh cần 

cho trẻ tiêm ít nhất 02 mũi sởi trong 2 năm đầu đời. 

Vắc xin phòng ngừa sởi là một trong số vắc xin 

tiêm chủng bắt buộc đối với trẻ dưới 2 tuổi, được 

quy định tại Thông tư 38 năm 2017 của Bộ Y 

tế  ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi 

và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế 

bắt buộc. Và theo lịch tiêm chủng của Bộ Y tế,  trẻ 

được tiêm vắc xin phòng sởi theo lịch như sau: 

 

-  Mũi 1: khi trẻ 9 tháng tuổi (Vắc xin sử 

dụng là vắc xin sởi) 

-  Mũi 2: khi trẻ 18 tháng tuổi (Vắc xin sử 

dụng là Sởi – Rubella) 

 

Qua báo cáo và qua điều tra tiêm chủng, tỷ lệ trẻ 

được tiêm 1 mũi vắc xin sởi của trẻ tại TPHCM 

luôn đạt tỷ lệ trên 95%, đạt chỉ tiêu của Bộ Y tế. 

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 60% trẻ tham gia tiêm 

mũi sởi thứ 2 lúc 18 tháng, chưa đạt theo chỉ tiêu 

của BYT là 90% trẻ 18 tháng phải được tiêm nhắc 

vắc xin sởi. Qua điều tra cho thấy có tiêm nhắc vắc 

xin sởi.  

Qua điều tra cho thấy có nhiều lý do như: 

+ Phụ huynh không nhớ mũi tiêm nhắc: mất sổ 

tiêm chủng, trẻ bị bệnh lúc tiêm nên hoãn tiêm và 

sau đó phụ huynh quên đưa trẻ trở lại tiêm, phụ 

huynh chờ đợi mũi tiêm dịch vụ lúc 3-5 tuổi, di 

chuyển nơi ở nên không tiếp cận được các thông 

tin về tiêm chủng 

+ Phụ huynh không quan tâm đến mũi tiêm 

chủng nhắc lại sau khi trẻ hơn 1 tuổi đã được tiêm 

các mũi tiêm chủng cơ bản lúc đầu đời. 

+ Thông tin tiêm chủng từ các cớ sở y tế địa 

phương, cộng tác viên y tế không đến được với 

người dân 

Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella 

(MR) cho trẻ từ 1-5 tuổi nhằm tăng miễn dịch 

cộng đồng, phòng ngừa bệnh sởi lây lan và bùng 

phát: 

Về mặt lý thuyết, hàng năm vẫn còn khoảng 

5% số trẻ vẫn chưa có được miễn dịch đối với sởi 

do chưa được tiêm chủng, tuy nhiên các trẻ này có 

thể không mắc bệnh do mầm bệnh không xuất 

hiện trong môi trường nhờ miễn dịch cộng đồng 

tạo ra. Khi số trường hợp chưa được tiêm chủng 

này đủ lớn do tích lũy qua nhiều năm và cộng với 

điều kiện mầm bệnh xuất hiện trong cộng đồng, 

có thể xảy ra các trường hợp mắc bệnh lẻ tẻ hoặc 

chùm ca bệnh hoặc các ổ dịch lớn tùy thuộc số cá 

nhân chưa được miễn dịch ở cộng đồng đó. 

Nhận thức được vấn đề này, Sở Y tế, Trung 

tâm Y tế dự phòng thành phố đã chỉ đạo các 

Trung tâm Y tế quận/huyện thường xuyên rà soát 

và mời các gia đình cho con em mình tiêm vét 

mũi vắc xin sởi còn thiếu theo lịch tiêm chủng. 

Ngay trong cuối năm 2017 và đầu năm 2018, 

trước tình hình các ca mắc bệnh sởi xuất hiện 

ngày càng nhiều ở các tỉnh phía Bắc và các nước 

trên Thế giới, trong đó có cả các nước Châu Âu, 

Thành phố đã chỉ đạo các quận huyện tổ chức 

tiêm vét cho trẻ dưới 1 tuổi và dưới 2 tuổi chưa 

tiêm hoặc tiêm chư đủ vắc xin sởi. 

Đồng thời, thực hiện Quyết định 6193 ngày 

15/10/2018 của Bộ Y tế, TPHCM đã triển khai 

chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella (MR) 

cho trẻ 1-5 tuổi sống trên địa bàn thành phố, nhằm 

khống chế không để sởi lây lan, bùng phát tại địa 

bàn TPHCM. Chiến dịch đã được triển khai bắt 

đầu tiêm cho trẻ từ đầu tháng 12/2018 và sẽ kéo 

dài đến hết tháng 01/2019. 



Đến nay, 24 quận/huyện  đã tổ chức tiêm 

cho 2187 trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm 

trẻ gia đình trên thành phố. Tổng số trẻ đã được tiêm 

bổ sung mũi vắc xin MR là 163.699 trẻ, trong đó 

có 131.211 trẻ được tiêm tại trường học. Tất cả các 

điểm tiêm chủng tại trường đều được tổ chức đúng 

quy định, đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ, chỉ có 

04 trẻ có phản ứng nhẹ thông thường sau tiêm là sốt 

nhẹ, đau tại chỗ tiêm. Không có trường hợp phản 

ứng nặng sau tiêm. 

 

Qua đánh giá ban đầu, cho thấy vẫn còn khoảng 

15% số trẻ trong độ tuổi chiến dịch không được phụ 

huynh cho tham gia tiêm bổ sung mũi vắc xin MR 

nhưng cũng không cung cấp bằng chứng cho thấy trẻ 

đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng bệnh sởi. Nếu 

thật sự những trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng 

bệnh sởi thì đây là nhóm đối tượng nguy cơ rất cao, 

có thể mắc bệnh sởi nếu tiếp xúc với mầm bệnh. 

Chiến dịch tiếp tục được thực hiện đến hết tháng 

01/2019 nhằm rà soát, vận động và tiêm vét các trẻ 

bị hoãn tiêm, chưa tham gia tiêm trong đợt vừa rồi, 

nhằm đảm bảo độ bao phủ 2 mũi vắc xin phòng bệnh 

sởi trên 90%. 

 

Khuyến cáo phòng bệnh sởi 

Vắc xin sởi là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng 

bệnh sởi và rất an toàn. Do đó, ngành y tế khuyến 

cáo người dân cần đưa con em mình đến cơ sở Y tế 

để được tư vấn tiêm vắc xin sởi phòng bệnh cho trẻ 

theo lịch tiêm chủng quốc gia đã được Bộ Y tế ban 

hành. 

Đồng thời, để tăng cường miễn dịch cộng đồng, 

khống chế không để dịch sởi quay trở lại, phụ huynh 

cần đưa con em mình trong độ tuổi của chiến dịch (1

-5 tuổi) đến tiêm bổ sung 1 mũi vắc xin MR tại trạm 

y tế địa phương. Chiến dịch còn kéo dài đến hết 

tháng 01/2019. 

Bệnh sởi rất dễ lây, không cho trẻ đến gần, tiếp 

xúc với người nghi mắc sởi. Thường xuyên rửa tay 

bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ và đảm bảo các biện 

pháp vệ sinh, tăng cường dinh dưỡng cho trẻ. 

Khi phát hiện trẻ hoặc người lớn có các dấu hiệu sốt, 

ho, chảy nước mũi, phát ban cần sớm đưa trẻ đến các 

cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám, điều trị phòng 

các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi. Tuy 

nhiên, không cần thiết đưa trẻ hoặc người bệnh sởi 

đến các bệnh viện trung tâm thành phố để hạn chế 

tình trạng quá tải không cần thiết và làm tăng 

nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện. 

 

Chế độ ăn giảm muối trong tăng huyết áp 
Dựa theo bài viết của TS. BS. Nghiêm Nguyệt 

Thu - Viện Dinh dưỡng Quốc gia 

Muối là chất khoáng cần thiết cho cơ thể. 

Trong cơ thể, thận sẽ điều hòa lượng muối, và 

muối giúp kiểm soát cân bằng dịch, dẫn truyền 

thần kinh, và chức năng khối cơ. Theo khuyến 

nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mục tiêu chế 

độ ăn là mỗi người chỉ nên <5g muối/ngày. Tuy 

nhiên trên thực tế, theo số liệu điều tra, người Việt 

Nam đang tiêu thụ trung bình 9,4g/ngày,. Có ý 

kiến cho rằng thận có chức năng thải muối nếu 

chúng ta ăn thừa so với nhu cầu của cơ thể, như 

vậy nếu thận hoạt động bình thường thì có thể ăn 

muối thỏa thích. Thực ra không phải như vậy, khi 

ăn thừa muối, sẽ kéo nước vào lòng mạch, làm 

tăng thể tích dòng máu, làm huyết áp tăng lên, 

thậm chí còn gây  bệnh tăng huyết áp. Ngoài ra, 

khi ăn quá nhiều muối, các loại thuốc điều trị 

huyết áp như thuốc lợi tiểu sẽ không hoạt động 

tốt. Khi huyết áp tăng lên, gây rất nhiều nguy cơ 

cho sức khỏe như đột quỵ và các biến chứng khác. 

Do vậy, khi bị tăng huyết áp, ăn chế độ kiểm soát 

muối (< 5 gram mỗi ngày) là cách nên làm để giúp 

hạ huyết áp. Người ta nhận thấy rằng nếu lượng 

muối trong bữa ăn cả ngày không vượt quá 5-6gr 

thì huyết áp giảm được từ 2-8 mmHg. 

 



Tăng huyết áp thường xuất hiện khi tuổi tăng dần 

lên. Và nếu chế độ ăn thừa muối thì có thể gây ra 

tăng huyết áp ở tất cả các lứa tuổi. Do đó chúng ta 

luôn cần thực hành chế độ ăn hạn chế muối ngay từ 

khi còn trẻ để phòng ngừa nguy cơ tăng huyết áp sau 

này.  

Một số cách hạn chế lượng muối ăn vào, đầu tiên 

là giảm dần gia vị khi nấu ăn như lựa chọn thực 

phẩm, khi đó có thể dùng các loại gia vị khác như vị 

chua, cay, hoặc các loại rau thơm để phối hợp chế 

biến, tăng vị ngon của thực phẩm.  

Thứ 2, là hạn chế ăn những thực phẩm chế biến 

sẵn như giò, chả, xúc xích, bơ mặn... vì những thực 

phẩm này đã sử dụng muối trong quá trình chế biến. 

Vì vậy, khi ăn những loại thực phẩm này, hoặc các 

món ăn sử dụng các loại thực phẩm này khi chế biến, 

phải nhớ kiểm soát lượng muối trong bữa ăn đó.  

Thứ 3 là hạn chế dùng gia vị có muối khi chấm 

trực tiếp trên bàn ăn như nước mắm, các loại mắm 

tôm, tép, tương cà chua, hoặc các loại nước sốt pha 

sẵn, tất cả các loại đó đều có chứa muối, vì vậy cần 

nếm trước, hoặc xem lượng muối trên nhãn mác thực 

phẩm khi sử dụng. Ngoài ra, khi đi ăn ở các quán ăn, 

nhà hàng, luôn nhớ kiểm soát lượng muối, vì thường 

dân ta vẫn có thói quen ăn mặn, nên các quán ăn 

thường nấu hơi đậm, do vậy, lượng muối ăn vào sẽ 

cao.  

Tóm lại, bạn nên lưu ý kiểm soát lượng muối để 

giúp có chế độ ăn lành mạnh, giúp phòng và kiểm 

soát bệnh tăng huyết áp. 

 

 

THÔNG BÁO 

1. Trạm y tế phường 01 tổ chức tiêm ngừa: 

- Bạch hầu- ho gà- uốn ván, viêm gan B, viêm 

màng não Hib, bại liệt cho trẻ 2,3,4 tháng tuổi 

  - Tiêm Vaccine IPV (vaccine phòng bệnh bại 

liệt) cho trẻ từ 5 tháng tuổi 

  - Sởi cho trẻ 9 tháng tuổi, mũi nhắc lại sởi- 

Rubella lúc 18 tháng tuổi  

 - Viêm não Nhật Bản B cho trẻ 12 tháng tuổi  

 - Bạch hầu- ho gà- uốn ván (DPT) mũi 4 cho trẻ 

18 tháng đến 48 tháng  

 - Và một số vaccine khác. 

 Tất cả vaccine trong chương trình tiêm chủng 

mở rộng quốc gia đều miễn phí 

 

Các vaccine khác không nằm trong chương 

trình tiêm chủng mở rộng phải đóng phí và tất 

cả vaccine tại trạm y tế sử dụng có chất lượng 

và hiệu quả phòng bệnh tương đương tất cả 

vaccine có trong các cơ sở tiêm chủng khác. 
Lịch tiêm chủng được thông tin thông qua bảng 

thông báo trước cửa trạm y tế. 

 

 

2. Hiện nay ở trạm y tế đang triển khai dự án 

“Sức khỏe dồi dào” nhằm phát hiện sớm và ngăn 

ngừa các biến chứng xấu xảy ra do bệnh tăng 

huyết áp và đái tháo đường. Cụ thể: Trạm y tế sẽ 

triển khai đo đường máu và đo huyết áp miễn phí 

cho các đối tượng trên 60 tuổi hoặc các đối tượng 

đang nghi ngờ bản thân đang mắc tăng huyết áp 

hoặc đái tháo đường (các triệu chứng tăng huyết 

áp: nhức đầu, buồn nôn, chóng mặt, đau ngực, 

đau lưng, khó thở, nhìn mờ… hoặc sử dụng nhiều 

muối, thừa cân béo phì, gia đình có người mắc 

tăng huyết áp.. Các triệu chứng của đái tháo 

đường: ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân 

không rõ lý do… tiền sử dùng nhiều thức ăn ngọt, 

có người thân bị đái tháo đường….) 

Mỗi người dân trên 60 tuổi hoặc trên 40 tuổi 

có các yếu tố nguy cơ cao của bệnh đái tháo 

đường sẽ được đo đường máu, đo huyết áp và tư 

vấn để phòng chống tăng huyết áp, đái tháo 

đường miễn phí 1 lần ( tối đa 400 người) 

Liên hệ trạm y tế phường 1 (địa chỉ 337/5 Lê 

Văn Sỹ) để được giải đáp các thắc mắc. 

 

HỘI KHUYẾN HỌC 

8h sáng ngày 17 tháng 01 năm 

2019, Hội khuyến học phường 

1 tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác khuyến học – khuyến 

tài, xây dựng xã hội học tập 

năm 2018. 

Đến dự hội nghị có ông Bùi Hoàng Lộc 

Đảng ủy viên, phó chủ tịch UBND phường, các 

ông, bà đại diện cấp Ủy chi bộ, Ban điều hành của 

5 khu phố. Đại diện trường học có Bà Phạm Thị 

Ngọc Liên phó hiệu trưởng trường tiểu học Lê 

Văn Sỹ. 

 



Chủ tịch Hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của 

Phó chủ tịch để đưa vào kế hoạch công tác hội 

năm 2019. Phát động phong trào tiết kiệm nuôi 

heo đất khuyến học cho các chi hội và tổ hội trong 

năm 2019. 

Trong năm 2018, nhân dân phường, mạnh 

thường quân, các đơn vị kinh tế  đóng trên địa bàn 

phường đã cùng  đồng hành với Hội Khuyến học 

phường thực hiện tốt chương trình “Khuyến học – 

Khuyến tài – Xây dựng xã hội học tập”.  
Hội Khuyến học phường phối hợp với Mặt trận 

tổ quốc phường tổ chức trao 86 suất học bổng cho 

các em học sinh – sinh viên thuộc diện gia đình hộ 

nghèo, cận nghèo, các em có hoàn cảnh gia đình 

gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống… 

Đồng thời động viên, khuyến khích các em đạt 

thành tích cao trong các kỳ thi cấp thành phố và 

toàn quốc. Với kinh phí 81 triệu đồng và tặng quà 

cho học sinh giỏi 3 năm liền của 5 khu phố với 

kinh phí 10 triệu đồng. 

Với kết quả  trên đã  đẩy mạnh phong trào học 

tập, bảo đảm các em ở độ tuổi đi học được tới 

trường và góp phần giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. 

Năm 2018, phường 1 được công nhận phường 

không còn hộ nghèo với mức thu nhập từ 16 triệu 

đến 28 triệu/năm. 

Sự đóng góp, ủng hộ của quý vị là nguồn động 

viên tinh thần lớn lao, giúp đỡ các em học sinh - 

sinh viên hiếu học có hoàn cảnh gia đình khó khăn 

được tiếp tục đến trường, góp phần vào sự nghiệp 

“Trăm năm trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. 

 

Thay mặt Hội khuyến học phường 01, chúng 

tôi xin gủi đến quý vị lời cảm ơn chân thành nhất 

cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thắng lợi trong 

công tác và thành đạt trong kinh doanh. Hội rất 

mong được nhân dân trong phường, các Mạnh 

thường quân, các đơn vị kinh tế trên địa bàn 

phường tiếp tục ủng hộ kinh phí để Hội làm tròn 

nhiệm vụ “Khuyến học – Khuyến tài – Xây dựng 

xã hội học tập” từ nay đến năm 2020. 

 

Trân trọng kính chào đoàn kết và thân ái. 

Đến dự Hội nghị còn có các ông bà là cán 

bộ chi hội, tổ hội khuyến học của 10 chi hội và 64 

tổ hội, đại diện các mạnh thường quân đã ủng hộ 

cho quỹ hội trong nhiều năm nay. 

Bà Nguyễn Thị Minh Ngà, Chủ tịch Hội đã 

thông qua báo cáo tổng kết trong hội nghị với 

những kết quả nổi bật của Hội trong năm 2018. 

Đó là công tác tuyên truyền các văn bản 

của các cấp Đảng, chính quyền tới đội ngũ cán bộ 

Hội và nhân dân về nội dung xây dựng xã hội học 

tập.Công tác vận động xây dựng quỹ Hội đã được 

mạnh thường quân và các hộ dân ủng hộ với số 

tiền là 102 triệu đồng,số tiền trên đã chi cấp học 

bổng cho 71 cháu – khen thưởng cho các cháu học 

sinh giảo tích cực tham gia công tác đoàn, đội ở 

địa phương với tổng kinh phí 81 triệu đồng 

Hội đã ủng hộ xây dựng thư viện xanh cho 

trường tiểu học của xã Bình Khánh tây huyện Mỏ 

Cày nam Tỉnh Bến Tre trong buổi về nguồn cùng 

Đảng ủy UBND phường. 

Trong năm Hội cũng đã hoàn thành nhiều 

nội dung công tác đã triển khai trong bản ký kết 

thi đua năm 2018 – Hội khuyến học Quận đã xét 

thi đua năm 2018 – Hội khuyến học phường 1 đạt 

loại hoàn thành xuất sắc công tác Hội và được 

UBND quận tặng giấy khen cho phường và chi 

hội khuyến học khu phố 2. 

Trong Hội nghị Chủ tịch UBND phường 

cũng xét và tặng giấy khen cho 16 tập thể và 13 cá 

nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác Hội năm 

2018. 

Ông Bùi Hoàng Lộc đã phát biểu chỉ đạo 

cho công tác Hội năm 2019 với các nội dung 

chính đó là: 

- Hội cần tăng cường công tác tuyên truyền 

sâu rộng trong nhân dân về nội dung xây dựng xã 

hội học tập, tăng cường vận động quỹ hội để chăm 

lo cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

về kinh tế không  bị bỏ học  

- Hoạt động khuyến tài của phường, cũng 

cố xây dựng đội ngủ cán bộ có tâm, có năng lực, 

trình độ đảm nhiệm công tác Hội. 

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

 - Số lượng bản tin được in 2.600 bản, mỗi bản 12 trang, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. In tại Công ty 

TNHH  in ấn và quảng cáo Phương Nam. 


