
- Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch. 

- Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2021) 

- Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). 

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2021). 

- Tích cực hưởng ứng thực hiện “15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp”. 

- Tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
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ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   

  

Quan niệm của Hồ Chí Minh về thanh niên 

 

Hồ Chí Minh cho rằng, thanh niên là lớp người trẻ tuổi, có hoài bão, ước mơ, giàu nghị lực và 

rất khát khao với lý tưởng cao đẹp, có đức xả thân vì nghĩa lớn và lòng vị tha sâu sắc. Đó là lứa 

tuổi có tính nhạy cảm cao với những cái mới, đẹp và tiến bộ. Do vậy, nếu được giáo dục tốt, phù 

hợp với tâm lý và tính cách, giáo dục tiến hành trên cơ sở tạo ra những điều kiện vật chất, tinh 

thần cho sự phát triển của tâm lý, tính cách đó và biết định hướng, động viên đúng mức, thanh 

niên sẽ say sưa với lý tưởng sống cao đẹp, phát huy tài năng, tính sáng tạo, sẵn sàng hy sinh vì 

đại nghĩa. 

Trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc” (năm 1946), Hồ Chí Minh viết: “Một năm 

khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Ở đây, 

Người đã chỉ ra thanh niên là thời kỳ đẹp nhất, sống động nhất, như mùa xuân trăm hoa đua nở, 

tràn đầy nhựa sống. Đó là hình ảnh nói lên sức trẻ có thể dời núi, lấp biển, cả dân tộc luôn kỳ 

vọng, tin yêu. 

Trong nhiều bài nói, bài viết, mỗi khi đề cập tới thanh niên, Hồ Chí Minh cho rằng thanh niên là 

lớp người trẻ tuổi, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, nhưng còn thiếu kinh nghiệm do chưa từng 

trải, cần phải được xã hội quan tâm, chăm sóc, vun trồng để họ trở thành người công dân hữu ích 

cho đất nước. Khi nói về thanh niên với tính chất là một lực lượng xã hội, Hồ Chí Minh đã xác 

định, thanh niên là công dân của nước Việt Nam. Đó là lực lượng đông đảo, luôn hăng hái xung 

phong đi đầu trong mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ và có khả năng hoàn thành tốt những nhiệm 

vụ được giao. Ở một số bài nói, bài viết, Hồ Chí Minh chỉ rõ, thanh niên là nguồn xung lực mạnh 

mẽ của đất nước, là lực lượng quan trọng của cách mạng. 

Như vậy, khi nói về thanh niên, Hồ Chí Minh đều cho rằng thanh niên là một lực lượng năng 

động, sáng tạo, giàu nghị lực, có lý tưởng cao đẹp, có thể đảm trách và hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ khó khăn, gian khổ khi cách mạng giao phó. 

Bồi dưỡng thanh niên một cách toàn diện 

Trước hết, cần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Đây là một trong những định 



hướng giáo dục XHCN cơ bản và quan trọng. Bồi 

dưỡng thanh niên có nhận thức đúng đắn về CNXH, 

nâng cao ý chí phấn đấu vì lý tưởng cao cả là độc 

lập dân tộc và tiến lên xây dựng thành công CNXH 

trên đất nước ta. Lý tưởng cao đẹp mà chúng ta 

đang phấn đấu thực hiện đã được Hồ Chí Minh xác 

định khi gắn liền sự nghiệp giải phóng dân tộc với 

cách mạng vô sản, khi kết hợp chặt chẽ độc lập dân 

tộc với CNXH. Lý tưởng độc lập dân tộc, tự do và 

CNXH trở thành niềm tin, lẽ sống của nhiều thế hệ 

tiếp nối. Có giác ngộ lý tưởng cách mạng, thanh 

niên mới đảm đương được sứ mệnh đưa lá cờ bách 

chiến, bách thắng của Đảng và của dân tộc đến 

thắng lợi cuối cùng. 

Giáo dục thanh niên thấm nhuần sâu sắc lý tưởng 

giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, xây dựng 

một xã hội mới tốt đẹp, công bằng và hạnh phúc. Lý 

tưởng hướng tới của Hồ Chí Minh mang tư tưởng 

nhân văn, lấy hạnh phúc của con người làm nguyên 

tắc cao nhất. Người khẳng định: Học “để phụng sự 

Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, 

nước mạnh”. Đây chính là lý tưởng phấn đấu của 

thanh niên trong điều kiện mới. 

Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Hồ 

Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đạo 

đức cách mạng cho thanh niên. Trong mối quan hệ 

đức - tài, Hồ Chí Minh coi đạo đức là cái gốc của 

người cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa quyết định 

của việc xây dựng con người mới. Người yêu cầu 

thanh niên phải học tập, trau dồi đạo đức cách 

mạng. Bởi vì: “Cũng như sông thì có nguồn mới có 

nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có 

gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng 

phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi 

mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Người 

đã nêu những nội dung cụ thể về giáo dục, rèn luyện 

đạo đức cách mạng cho thanh niên như sau: 

- Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với 

Tổ quốc, với Đảng và hiếu với Nhân dân; 

- Đạo đức cách mạng là ra sức thực hiện cần, 

kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và khiêm tốn, giản 

dị; 

- Đạo đức cách mạng là tin tưởng vào sự lãnh đạo 

của Đảng, trí tuệ của tập thể, của Nhân dân và kiên 

quyết đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm phát triển sự 

nghiệp giáo dục - đào tạo để nâng cao trình độ văn 

hóa, khoa học - kỹ thuật và nghề nghiệp cho thế hệ 

trẻ. Chính vì thế, Hồ Chí Minh thường căn dặn 

thanh niên phải “ra sức học tập nâng cao trình độ 

chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và quân sự để 

cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho Nhân 

dân”. Vì thế, thanh niên phải học nữa, học mãi, bởi 

vì “nếu không chịu khó học tập thì không tiến bộ. 

Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công 

việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà 

không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào 

thải, tự mình đào thải mình”. 

Để việc học tập văn hóa, kỹ thuật và nghề nghiệp 

đạt hiệu quả tốt, Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi thanh 

niên phải xác định mục đích, động cơ học tập đúng 

đắn. Người cho rằng, học tập là công việc suốt đời 

của mỗi thanh niên, tấm gương học tập và những 

điều dạy bảo của Người là bài học cho thanh niên 

nước ta noi theo, làm theo. 

Tăng cường sức khỏe và thể chất cho thanh niên. 

“Nhân sinh vô bệnh thị chân tiên” (nghĩa là: Người 

không bệnh tật có khác gì tiên), đó là lời của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ tầm quan trọng của sức 

khỏe như là tài sản quý báu của con người. Thanh 

niên là lực lượng quan trọng của xã hội, do đó họ 

phải có sức khỏe và trí tuệ tốt thì mới có thể hoàn 

thành được nhiệm vụ. Vì vậy, Hồ Chí Minh luôn 

nhắc nhở thanh niên phải tích cực rèn luyện sức 

khỏe và thể chất. Người căn dặn đoàn viên thanh 

niên: “Phải rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh. Khỏe 

mạnh thì mới có đủ sức để tham gia một cách dẻo 

dai, bền bỉ những công việc ích nước lợi dân”. 

Phương châm, phương pháp bồi dưỡng thanh niên 

Quán triệt nguyên tắc học đi đôi với hành, lý luận 

gắn với thực tiễn, giáo dục gắn với lao động sản 

xuất 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích giáo dục 

của mọi thời đại không chỉ giúp học sinh nắm vững 

kiến thức mà còn biết áp dụng kiến thức vào thực 

tiễn, hình thành kỹ năng, kỹ xảo hoạt động, học để 

biết, học để làm. Người khuyên thanh niên: Phải 

gắng học, đồng thời học thì phải hành. Theo Người: 

“Người biết lý luận mà không thực hành thì cũng vô 

ích… Làm mà không có lý luận thì không khác gì đi 

mò trong đêm tối, vừa chậm chạp, vừa hay vấp 

váp”     

Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. Một 

nguyên tắc giáo dục quan trọng cho học sinh trong 

mọi thời đại là giáo dục cho lao động và bằng lao 

động. Lao động sản xuất vừa là môi trường, vừa là 

phương tiện giáo dục con người. Mọi phẩm chất 

nhân cách được hình thành trong lao động và trong 



hoạt động xã hội. Do vậy, tùy theo trình độ, lứa tuổi 

và ngành, nghề đào tạo mà các trường vận dụng tư 

tưởng này một cách sáng tạo để giáo dục cho hiệu 

quả. 

Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục của nhà trường, 

gia đình và xã hội 

Theo Hồ Chí Minh, giáo dục trong nhà trường chỉ 

là một phần, cần có giáo dục ngoài xã hội và trong 

gia đình để giúp cho giáo dục trong nhà trường 

được tốt hơn. Người cho rằng: “Giáo dục trong nhà 

trường dù tốt mấy nhưng thiếu giáo dục trong gia 

đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn 

toàn”. Từ đó, Người khuyên chúng ta phải kết hợp 

giữa giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. 

Xây dựng môi trường bình đẳng, dân chủ trong 

giáo dục để thanh niên phát huy tài năng 

“Ai cũng được học hành” là một trong những tư 

tưởng quan trọng nhất trong hệ thống Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về giáo dục. “Ai cũng được học hành” thể 

hiện mong ước ai cũng được học hành không phân 

biệt trai - gái, giàu - nghèo, già - trẻ… và suốt đời 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn phấn đấu vì mục 

tiêu duy nhất đó là vì con người. 

Dân chủ trong giáo dục là nguyên tắc được Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Bởi theo 

Người, muốn thực hiện dân chủ phải làm cho mọi 

người nhận thức về quyền hưởng dân chủ, nghĩa vụ 

đối với việc thực hiện quyền dân chủ và một trong 

những yếu tố quan trọng đầu tiên để thực hiện 

quyền dân chủ là giáo dục con người về dân chủ 

ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường - biểu hiện 

bằng quyền và nghĩa vụ học tập. 

Đa dạng hóa trong giáo dục và quản lý tốt công 

tác giáo dục trong thanh niên 

Theo Hồ Chí Minh, giáo dục phải thực hiện đa 

dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm tạo cơ hội học 

tập cho mỗi thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên 

phát triển toàn diện. Quản lý tốt công tác giáo dục 

có tác dụng làm cho các bộ phận cấu thành của hệ 

thống giáo dục vận hành đúng mục đích, cân đối, 

hài hòa, đạt hiệu quả cao. 

Tập hợp thanh niên trong các tổ chức chính trị - xã 

hội để bồi dưỡng và phát triển 

Tư tưởng nhất quán của Hồ Chí Minh và Đảng ta 

qua các thời kỳ cách mạng là đoàn kết, tập hợp thật 

rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào các loại hình tổ 

chức thích hợp. Nhiều năm qua, các tổ chức đoàn, 

tổ chức hội kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội 

tập hợp thanh niên hòa mình vào cuộc sống sản xuất 

và chiến đấu, nhận những công trình, phần việc 

thanh niên cộng sản. Đặc biệt, lực lượng thanh niên 

xung phong làm kinh tế do Đoàn tổ chức, qua nhiều 

năm tồn tại và phát triển đã bước đầu khẳng định 

đây là hướng đi đúng đắn. Các cấp bộ đoàn, hội đã 

kết hợp với nhà trường xây dựng và thu hút thanh 

niên tham gia các phong trào học tập, rèn luyện vì 

ngày mai lập nghiệp; vì dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh. 

Bồi dưỡng thế hệ trẻ bằng phương pháp nêu 

gương 

Người cho rằng người thầy giáo phải làm kiểu 

mẫu cho học trò. Đồng thời, Người còn nhắc nhở 

thanh niên luôn luôn trân trọng, lắng nghe, tìm hiểu, 

suy ngẫm các gương tốt, ý hay của nhân dân. 

Phát huy ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi 

thanh niên 

Người thường xuyên nhắc nhở thanh niên phải tự 

tu dưỡng, tự rèn luyện mình thành những người vừa 

có đạo đức tốt, vừa có trình độ văn hóa, nghiệp vụ 

chuyên môn để có thể nhận và hoàn thành mọi 

nhiệm vụ được giao. Người nói: “Thanh niên bây 

giờ là một thế hệ vẻ vang, vì vậy cho nên phải tự 

giác, tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của 

mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình”(8). 

Người quan niệm, về cách học phải lấy tự học làm 

cốt. 

Tóm lại, Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng 

thanh niên là những quan điểm vừa mang tính cách 

mạng, tính khoa học và thấm đượm triết lý nhân văn 

sâu sắc. Đó là cơ sở tư tưởng và lý luận để chúng ta 

vạch ra chiến lược giáo dục, bồi dưỡng thanh niên 

Việt Nam trong thế kỷ XXI nhằm đáp ứng yêu cầu 

của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước. 

Trích Tạp chí Xây dựng Đảng 

 

 

* Hoạt động của Hội LHPN phường 

Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Phường 1 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 

hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021, Hội LHPN 

phối hợp cùng Đoàn phường tổ chức Hội thi ảnh 

trực tuyến “Tôi yêu áo dài Việt Nam năm 2021” từ 

ngày 01/3 - 07/3/2021, và đã trao 5 giải thưởng bao 

gồm (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải 

khuyến khích) vào tối ngày 11/3/2021. 

Đồng thời phối hợp cùng Công Đoàn phường đã 

phát động toàn thể nữ cán bộ công chức phường 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 



cùng mặc áo dài 02 ngày trong tuần để hưởng ứng 

“Tuần lễ áo dài” năm 2021 từ ngày 01/3 -   

08/3/2021. 

 
Bên cạnh đó, chiều ngày 04/02/2021, Hội LHPN 

phường tổ chức họp mặt cuối năm và tổ chức tặng 

quà chăm lo Tết cho cán bộ Hội: trao tặng 64 phần 

quà cho 64 tổ trưởng phụ nữ và 12 phần quà cho 

Ban chấp hành Hội LHPN phường, Chi hội trưởng 

và Chi hội phó Chi hội phụ nữ khu phố với tổng số 

tiền gần 10.000.000 đồng. 

 
* Hoạt động của Đoàn phường 

Nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên 

năm 2021, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 

26/3/2021), nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, 

khó khăn của thanh niên, đoàn viên đang sinh hoạt 

tại các Chi đoàn trực thuộc Đoàn phường, vào tối 

ngày 11/3/2021 tại hội trường UBND phường, 

Đoàn Phường 1 đã tổ chức Diễn đàn đối thoại 

“Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng” với 

các ý kiến liên quan đến giải pháp củng cố và đẩy 

mạnh hoạt động Chi đoàn trực thuộc. 

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn 

Thuận An – Phó Bí thư Quận Đoàn Tân Bình; đồng 

chí Châu Văn Tình – Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch 

HĐND Phường; đồng chí Bùi Hoàng Lộc – Phó Bí 

thư Thường trực Đảng ủy Phường; đồng chí Hồ Thị 

Diễm Trinh – Phó Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND 

phường cùng các đồng chí đại diện cho các ban 

ngành đoàn thể, cấp ủy Đảng phụ trách Chi đoàn và 

các bạn đoàn viên thanh niên tại phường. 

Các ý kiến, kiến nghị được nêu ra trong diễn đàn 

được các cấp lãnh đạo giải quyết và tạo mọi điều 

kiện hỗ trợ với mong muốn tạo môi trường tốt nhất 

cho thanh niên, thiếu nhi phường nhà.  



Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân 

dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Chiều ngày 22 tháng 3 năm 2021, Hội đồng 

nhân dân Phường 1 tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt 

động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016—2021 tại 

hội trường Ủy ban nhân dân Phường 1. Đến tham 

dự hội nghị, đại diện lãnh đạo HĐND quận có Ông 

Trần Quốc Tuấn, Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân quận, tổ đại biểu HĐND 

quận đơn vị Phường 1 có Bà Lương Thị Kim Loan, 

Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận, 

Ông Nguyễn Thanh Bình, đại biểu Hội đồng nhân 

dân quận, lãnh đạo Phường có Ông Châu Văn Tình, 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

phường, cùng 19/23 đại biểu Hội đồng nhân dân 

phường và 15 đại biểu khách mời đại diện lãnh đạo 

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, Công an, Quân sự các tổ chức 

chính trị - xã hội phường, Đại diện cấp ủy chi bộ 

khu phố, Trưởng Ban công tác mặt trận 5 khu phố 

về tham dự. 

 
Đại biểu HĐND phường chụp hình lưu niệm cùng 

các đồng chí lãnh đạo quận 

Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân 

phường báo cáo hoạt động Hội động nhân dân 

phường, nhiệm kỳ 2016 -2021; Ủy ban nhân dân 

phường báo cáo công tác chỉ đạo và điều hành thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 

giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam phường thông báo về việc tham gia xây 

dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ông Trần Quốc Tuấn 

- Ủy viên Ban Thường vụ Quận Ủy, Phó chủ tịch 

Hội đồng nhân dân quận ghi nhận Hội đồng nhân 

dân phường đã hoàn xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và 

trong cả nhiệm kỳ 2016 -2021, trong thời gian tới 

các đại biểu Hội đồng nhân phường tích cực tham 

gia giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 

2021 - 2026 trên địa bàn phường và tiếp tục phát 

huy tinh thần trách nhiệm, bảo vệ thật tốt quyền lợi 

hợp pháp, chính đáng của Nhân dân đến khi kết 

thúc nhiệm kỳ.  

KINH TẾ 

* An toàn thực phẩm 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐU 

ngày 08/01/2021 của Đảng ủy Phường 1 về việc 

tăng cường lãnh đạo thực hiện Kết luận số 12-KL/

QU ngày 23/6/2016 của BTV Quận ủy về tăng 

cường lãnh đạo đảm bảo an toàn, vệ sinh thực 

phẩm, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường; 

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-BCĐLNATTP 

ngày 02/4/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành về An 

toàn thực phẩm quận Tân Bình về triển khai “Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 trên địa 

bàn Phường 1.  

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, giám sát 

hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa 

bàn, ngăn ngừa sự cố mất an toàn thực phẩm, phòng 

chống ngộ độc thực phẩm. Ủy ban nhân dân phường 

triển khai  “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

năm 2021 trên địa bàn phường với chủ đề: “Đảm 

bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực 

phẩm trong tình hình bình thường mới” để tăng 

cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản 

xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm và nâng cao 

nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng trong công 

tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

* Công tác lập lại trật tự lòng, lề đường  

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐU 

ngày 08/01/2021 của Đảng ủy phường 1 về tăng 

cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 01 - CT/QU 

ngày 20/3/2017 của BTV Quận ủy về tăng cường 

công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn và Kết 

luận số 04-KL/QU của BTV Quận ủy về tình hình 

phòng, chống tội phạm và lập lại trật tự lòng, lề 

đường trên địa bàn phường; 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 



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, Bùi 

Thị Xuân, Hẻm 281 Lê Văn Sỹ, Hẻm 309 Nguyễn 

Văn Trỗi... 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 phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm 

Thực hiện Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-UBND-

VX ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân 

Bình về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm trên địa bàn quận năm 2021; 

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

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

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

dân cư. 

UBND phường đề nghị bà con trên địa bàn 

phường tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các 

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

các cá nhân không kinh doanh gia súc, gia cầm 

sống. Thông tin phản ánh vui lòng liên hệ UBND 

Phường 1 (số 291 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân 

Bình, TPHCM, Điện thoại: 028.39913357).   

* 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 gỡ 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 UBND quận với Sở Công thương và 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh 

TPHCM về thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp của UBND TPHCM cũng như tạo 

cầu nối thông tin giữa doanh nghiệp với các Ngân 

hàng thương mại hoạt động trên địa bàn.  

Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn xin vui 

lòng liên hệ UBND Phường 1 (số 291 Lê Văn Sỹ, 

Phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM). 

Điện thoại: 028.39913357  

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

* Ứng dụng “Quận Tân Bình” 

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 25 

tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân 

Bình về tuyên truyền Ứng dụng “Quận Tân Bình”, 

nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá 

nhân và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường sử 

dụng ứng dụng “Quận Tân Bình” là công cụ tiện 

ích, cần thiết, thân thiện, thật sự hiệu quả; đảm bảo 

hướng đến mục tiêu chung “Chính quyền phục vụ 

người dân ngày càng tốt hơn” với ý nghĩa, mục tiêu 

hoạt động các tính năng của ứng dụng “Quận Tân 

Bình” gồm Thủ tục hành chính; Thông tin quy 

hoạch; Công dân phản ánh; Ưu đãi tiêu dùng; Du 

lịch; Thông tin cảnh báo; Y tế; Giáo dục; Góp ý 

chính quyền đảm bảo người lao động và nhân dân 

tiếp cận được các thông tin cần thiết. 

* Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 

gian, hàng giả  

Thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND-KT ngày 

31/12/2020 của Ủy ban nhân dân quận về cao điểm 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 trên địa bàn quận Tân Bình. 

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 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 

mailto:p1.tanbinh@tphcm.gov.vn


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 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: 

028.39913357).   

* Thông tin về bệnh tay chân miệng 

1. Triệu chứng của bệnh tay chân miệng 

Tay chân miệng là căn bệnh truyền nhiễm phổ 

biến do các loại virus khác nhau gây ra, thường gặp 

nhiều nhất là ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. 

Triệu chứng đặc trưng của bệnh là các cơn sốt nhẹ, 

đau họng, nổi ban có bọng nước và xuất hiện những 

vết loét ở bàn tay, bàn chân, bên trong khoang 

miệng, mông, bộ phận sinh dục… 

2. Trẻ bị tay chân miệng nên ăn gì? 

a. Những loại thức ăn dạng lỏng, mềm 

Trẻ bị tay chân miệng nên ăn những loại thực 

phẩm như cháo hoặc súp để dễ hấp thu cũng như 

tiêu hóa tốt hơn, không bị đau rát trong miệng. 

Ngoài ra, để giúp bé hấp thu đầy đủ dưỡng chất, mẹ 

nên kết hợp với nhiều loại củ, quả khác nhau như 

cháo lươn đậu xanh, cháo sườn nấu đậu, cháo tôm 

cà rốt,… 

b. Thực phẩm thanh mát, điều hòa cơ thể 

Cơ thể trẻ trong thời gian nhiễm bệnh sẽ bị nóng 

trong người. Do đó, mẹ nên kết hợp bột sắn dây vào 

khẩu phần ăn thường ngày của trẻ để làm dịu mát cơ 

thể hoặc cho trẻ ăn nhiều đu đủ vì vị ngọt, mềm 

cũng như giàu vitamin sẽ giúp giảm bớt các vết loét 

trong khoang miệng, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ 

trợ điều trị tay chân miệng ở trẻ. 

c. Cho trẻ dùng các món ăn từ trứng 

Những món ăn được chế biến từ trứng thường 

mềm, trẻ sẽ dễ nhai dễ nuốt hơn. Đồng thời, trẻ còn 

nhận được nhiều giá trị dinh dưỡng khác từ loại 

thực phẩm này như sắt, vitamin và khoáng chất. 

d. Uống nhiều nước 

Đảm bảo rằng trẻ phải được uống nhiều nước để 

giữ đủ nước cần thiết trong cơ thể, đặc biệt là thức 

uống từ cam, chanh, sữa chua,… để cung cấp hàm 

lượng vitamin C. Ngoài ra, nếu thấy trẻ có dấu hiệu 

mất nước như khô môi, mắt trũng hoặc lượng nước 

tiểu giảm đột ngột cần phải đưa trẻ đến gặp bác sĩ 

để được xử trí kịp thời. 

e. Ăn kem, hoặc uống đồ uống lạnh như sữa hoặc 

nước đá 

Những loại thực phẩm này giúp xoa dịu cơn đau 

của các vết loét xung quanh miệng. Bên cạnh đó, 

thức uống lạnh vào cơ thể trẻ sẽ cảm thấy giải nhiệt, 

mát mẻ trong người hơn. 

3. Bệnh chân tay miệng kiêng ăn gì 

a. Tránh các loại thực phẩm giàu arginine 

Arginine là một loại axit amin có thể làm virus sản 

sinh nhiều hơn, nên bé ăn những loại thực phẩm 

chứa chất này có thể tình trạng bệnh nghiêm trọng 

hơn. Do đó, mẹ không nên cho trẻ ăn những loại 

thực phẩm chứa nhiều arginine như socola, đậu 

phộng, nho khô, các loại hạt. 

b. Tránh các loại thức ăn cứng, cay nóng hay được 

nêm nếm quá mặn 

Trẻ bị tay chân miệng thường sẽ xuất hiện các vết 

loét trong khoang miệng và cổ họng. Nếu ăn những 

loại thức ăn cứng, cay nóng hoặc quá mặn sẽ khiến 

các vết loét bị kích ứng nặng làm bé cảm thấy khó 

chịu, đau rát, thậm chí khó lành hơn. 

c. Tránh các loại thực phẩm giàu chất béo bão hòa 

- Trẻ nên tránh ăn nhiều thịt và các thực phẩm 

giàu chất béo khác như phô mai, bơ vì sẽ làm cho 

da tiết dầu nhiều, khiến tình trạng phát ban trở nên 

trầm trọng hơn. 

- Mặt khác, khi bị bệnh chân tay miệng trẻ cũng 

cần kiêng một số điều sau: 

+ Kiêng đến những nơi đông người 

+ Trẻ khi nhiễm virus bệnh thường có thể bị sốt 

hoặc nổi mụn nước trên da và trong miệng. Do đó, 

nhằm ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tay chân 

miệng, hãy cho trẻ nghỉ học và ở nhà từ 7-10 ngày 

để theo dõi các biểu hiện. 

+ Không nên kiêng tắm 

+ Kiêng gãi hoặc chạm vào các vết ban 

+ Không nên sử dụng các loại thìa, dĩa sắc nhọn 

Chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV 

và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại diện của 

Nhân dân là các quyền cơ bản của công dân. Qua 

đó, người dân có thể tham gia vào quá trình quyết 

định các vấn đề quan trọng của địa phương và trong 

phạm vi cả nước. 

Quyền bầu cử và ứng cử đã được Hiến pháp qua 

các thời kỳ ghi nhận. Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ 

chức Quốc hội năm 2014 (được sửa đổi bổ sung 

năm  2020), Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 



nhân dân năm 2015 đã có những nội dung đổi mới 

quan trọng, tiếp tục đề cao và phát huy quyền của 

Nhân dân trong bầu cử, ứng cử để lập ra cơ quan đại 

diện, cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và 

địa phương là Quốc hội, Hội đồng nhân dân các 

cấp. 

Thông qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 

Hội đồng nhân dân, Nhân dân ta sẽ lựa chọn những 

đại biểu xứng đáng vào Quốc hội hoặc Hội đồng 

nhân dân để thực thi quyền làm chủ của mình. Vì 

vậy, việc lựa chọn những người bảo đảm tiêu chuẩn, 

xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia vào các 

cơ quan quyền lực nhà nước là yêu cầu quan trọng 

và có ý nghĩa chính trị to lớn. 

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23 tháng 

5 năm 2021. 

* Thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24 

tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân 

Bình về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 

XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 

phố nhiệm kỳ 2021-2026;  

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 11 

tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân quận Tân Bình 

về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử tại 

Phường 1 (gồm 05 khu vực từ số hiệu 001 đến 005); 

Thực hiện Công văn số 247/NV ngày 09 tháng 4 

năm 2021 của Phòng Nội vụ quận Tân Bình về việc 

thực hiện niêm yết danh sách cử tri, 

Ủy ban nhân dân Phường 1 tổ chức niêm yết 

danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV 

– Đơn vị số 5; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

Thành phố khóa X – Đơn vị số 22, cụ thể như sau: 

1. Thời gian niêm yết: từ 8 giờ 00 phút, ngày 

13 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 13 tháng 5 

năm 2021. 

2. Khu vực niêm yết danh sách cử tri gồm: 

- Chốt bảo vệ dân phố Khu phố 1: 314 Nguyễn 

Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình: Khu vực 

bỏ phiếu số 001 (Cử tri Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Khu phố 1).  

- Chốt bảo vệ dân phố Khu phố 2: Hẻm 15 Phạm 

Văn Hai, phường 1, quận Tân Bình (Cử tri Tổ dân 

phố 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Khu 

phố 2) 

- Chốt bảo vệ dân phố Khu phố 3: Hẻm 333 Lê 

Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình (Cử tri Tổ dân 

phố 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Khu 

phố 3) 

- Chốt bảo vệ dân phố Khu phố 4: 281/18 Lê 

Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình (Cử tri Tổ dân 

phố 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54 Khu phố 4) 

- Chốt bảo vệ dân phố Khu phố 5: 226/24 Lê 

Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình (Cử tri Tổ dân 

phố 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Khu phố 

5) 

- Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 

291 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình: Tổng 

danh sách cử tri toàn phường.  

Ủy ban nhân dân Phường 1 thông báo đến Ban 

điều hành 5 Khu phố và 64 Tổ dân phố triển khai 

rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

- 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, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. 

- In tại Công ty TNHH Thương mại  dịch vụ quảng cáo Khôi Nguyễn . 


