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Muôn vàn tình thương yêu Bác Hồ dành cho thiếu niên và nhi đồng 

 

Chúng ta ai cũng qua tuổi thiếu niên, hẳn không bao giờ quên tình cảm yêu thương, những 

lời ân tình của Bác Hồ. Trong muôn vàn tình thương yêu dành cho thiếu niên, nhi đồng, 

Người từng nói: “Tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại gia 

đình của tôi. Tất cả trẻ em Việt Nam đều là con của tôi”. Tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc, 

giáo dục của Người qua những bức thư, lời dạy, bài viết gửi đến thiếu niên, nhi đồng cả nước 

nhân dịp Tết Thiếu nhi, Ngày khai trường, Tết Trung thu… mãi mãi khắc sâu, trở thành tài 

sản vô giá đối với các thế hệ măng non Việt Nam.  

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc cho các cháu 

thiếu niên, nhi đồng. Với Người, “trẻ em như búp trên cành” cần được chăm sóc tận tình, chu đáo 

về mọi mặt. Tình yêu thương của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng là tình cảm yêu thương 

vô bờ bến, là một tình cảm sâu sắc, rộng lớn xuất phát từ niềm tin rằng các cháu sẽ trở thành lớp 

người tiếp tục sự nghiệp của cha ông, những người trực tiếp xây dựng đất nước ngày một giàu 

mạnh, văn minh. Niềm tin, sự quan tâm của Bác được thể hiện phần nào qua những vần thơ, bức 

thư chan chứa tình cảm Người viết cho thiếu niên, nhi đồng, với lời lẽ ân cần, trìu mến, chí tình. 

Người căn dặn các cháu phải ngoan ngoãn, đoàn kết, thi đua, học tập, lao động, chú ý rèn luyện 

cả về nhân cách và thể lực để trở thành công dân có sức khỏe và tiến bộ. Người đã đặt niềm tin 

yêu vào những chủ nhân tương lai của đất nước, rằng: 

“… Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh 

quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công 

học tập của các cháu…”. 

Trong mỗi giai đoạn của cách mạng cũng như của cuộc đời đầy cống hiến và hy sinh của mình, 

trẻ em luôn là lớp “công dân đặc biệt” được Bác dành sự quan tâm sâu sát. Chăm lo cho thế hệ 

trẻ, cho trẻ em thể hiện trong phong cách sống, trong đạo đức, trong tầm nhìn chiến lược và khoa 

học của Người. Trong Di chúc của mình, Bác Hồ 2 lần nhắc đến nhi đồng. Đoạn mở đầu, Bác 

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  
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viết: 

“Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp 2 miền 

Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và 

chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các 

cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng 

ta”. 

Ở đoạn kết, Bác lại viết: 

“Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu 

cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho 

các cháu thiếu niên và nhi đồng”. 

Tình thương yêu trẻ luôn thường trực trong Bác. 

Xúc động biết bao khi đọc bài viết của Bác trước 

lúc từ biệt thế giới này để gặp cụ Các Mác, cụ       

Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác, Bác viết: 

“Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của 

nước nhà. Vì vậy chăm sóc giáo dục tốt các cháu là 

nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải 

làm kiên trì, bền bỉ... Vì tương lai của con em ta, 

dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm 

chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt”.  

Là một nhà giáo dục vĩ đại, Bác Hồ coi trọng việc 

giáo dục thế hệ trẻ không chỉ ở nội dung mà cả 

phương pháp dạy học và giáo dục. Nói chuyện với 

lớp cán bộ đào tạo mẫu giáo, Bác nhắc nhở: 

“... Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn 

làm thế thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay 

quấy, phải bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các 

cháu. Dạy trẻ như trồng cây non. Trồng cây non 

được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì 

sau này cháu trở thành người tốt”. Bà Lê Thu Trà kể 

rằng: Trong một lần bà chuẩn bị cho Bác một bài 

báo về tình hình công tác thiếu nhi, có đoạn: “... 

Song còn một số ít cháu hư vì chưa được chăm sóc, 

dạy dỗ đến nơi đến chốn” đọc đến đây Bác dừng lại, 

nét mặt đăm chiêu, Bác nói: “Nói các cháu hư thì nó 

sẽ hư mãi. Với các cháu không nên khẳng định là 

các cháu hư mà nói là các cháu chậm tiến. Chậm 

tiến tức là chưa tiến bộ, mà chưa tiến bộ, được sự 

chỉ bảo dìu dắt, giúp đỡ, các cháu sẽ tiến bộ”. 

Còn nhớ trong thư Bác Hồ gửi Hội nghị cán bộ 

phụ trách thiếu nhi tháng 11-1949, Bác căn dặn: 

“Giáo dục các cháu… phải giữ toàn vẹn tính cách 

vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của 

chúng, chớ nên làm cho chúng hoá ra những người 

“già sớm”. “Trong lúc học cũng cần làm cho chúng 

vui, trong lúc vui cũng cần cho chúng học, ở trong 

nhà, ở trường học, ở xã hội chúng đều vui, đều 

học... Giáo dục thiếu nhi là một khoa học. Vậy các 

bạn phải cố gắng học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh 

nghiệm để tiến bộ mãi”. 

Về nội dung giáo dục ở các cấp học, Bác nhắc nhở 

nhiều lần: 

“Cần chú trọng hơn nữa về mặt đức dục; Dạy cho 

các cháu đạo đức cách mạng, biết yêu Tổ quốc, yêu 

chủ nghĩa xã hội, yêu khoa học, yêu lao động và 

người lao động, thật thà, dũng cảm, sẵn sàng tham 

gia lao động và bảo vệ Tổ quốc”. 

Ngày 15-5-1961, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập 

đội Thiếu niên Tiền phong, Bác Hồ gửi thư chúc 

mừng các cháu, trong thư Bác âu yếm dạy các cháu 

thực hiện 5 điều: 

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; 

 Học tập tốt, lao động tốt; 

 Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; 

 Giữ gìn vệ sinh; 

 Thật thà, dũng cảm”. 

Bác căn dặn: Mai sau, các cháu sẽ là chủ của nước 

nhà, cho nên ngay từ lúc này các cháu cần phải rèn 

luyện đạo đức cách mạng để chuẩn bị trở nên người 

công dân tốt, người cán bộ tốt của nước Việt Nam 

hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 

mạnh. 

Năm 1964 sau khi Bác nghe bà Lê Thu Trà báo 

cáo về tình hình thiếu nhi, Bác nói: “Thời gian qua 

các cháu làm được nhiều việc tốt, nhiều cháu được 

Bác khen thưởng huy hiệu của Bác. Động viên khen 

thưởng các cháu là việc nên làm, cần phải làm. 

Nhưng được khen nhiều các cháu cũng dễ sinh tự 

kiêu, tự mãn, vì vậy Bác muốn thêm hai chữ “khiêm 

tốn” vào điều 5, thành: Khiêm tốn, thật thà, dũng 

cảm”. Bác nói tiếp: “Ba điều trên 6 chữ, hai điều 

dưới chỉ có 4 chữ, nay thêm hai chữ khiêm tốn và 



điều 5, còn điều 4 chỉ có 4 chữ: “giữ gìn vệ sinh” 

mới giữ gìn vệ sinh thôi chưa đủ, với các cháu cần 

phải giữ gìn vệ sinh thật tốt. Bác thêm hai chữ “thật 

tốt” vào điều 4”. Như vậy 5 điều của Bác đều có 6 

chữ, đủ nghĩa và để các cháu dễ nhớ. 

Những điều Bác dạy về nhi đồng, về việc chăm 

sóc và giáo dục thế hệ trẻ toát lên chủ nghĩa nhân 

văn Hồ Chí Minh. 

Thực hiện tư tưởng và Di chúc của Bác Hồ về vị 

trí, vai trò của thiếu niên, nhi đồng trong đời sống 

xã hội, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành 

Hiến pháp, Luật, hàng trăm văn bản để bảo vệ 

quyền trẻ em. Các văn bản trên tạo thành hệ thống 

cơ sở pháp lý quan trọng không chỉ khẳng định vai 

trò chủ thể độc lập của trẻ em trong xã hội, dành 

cho trẻ em mọi ưu tiên, mọi sự che chở, bảo vệ cao 

nhất, mà còn là cơ sở để gia đình, các cơ quan, tổ 

chức có liên quan và Nhà nước có những hoạt động, 

chính sách phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của 

trẻ em. Nhà nước đã chi những khoản tiền rất lớn để 

chăm sóc, giáo dục trẻ em từ khi còn trong bào thai 

cho đến khi trưởng thành, việc chăm sóc, giáo dục 

trẻ em còn là một phong trào xã hội rộng lớn mang 

lại hiệu quả thiết thực và vô cùng quan trọng 

Trong giai đoạn 2011-2020, có nhiều tổ chức, cá 

nhân hiến đất để xây dựng trường mầm non. “Nhiều 

già làng, trưởng bản xem việc phổ cập giáo dục 

mầm non trẻ em là một niềm tự hào. Nhiều bà con ở 

vùng sâu, vùng xa, tuy kinh tế không phải tốt lắm 

nhưng đã bán cả nhà và đất để xây trường. Hay nhờ 

sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, phụ huynh tổ 

chức nấu ăn ở những nơi không có cô cấp dưỡng, để 

cố gắng huy động các cháu học được 2 buổi/ngày ở 

vùng khó khăn”. Tổng kết đề án giáo dục mầm non 

cho trẻ 5 tuổi được Chính phủ phê duyệt năm 2010, 

đến nay mạng lưới trường lớp mầm non được củng 

cố, mở rộng và phân bố đến hầu hết các địa bàn dân 

cư xã, phường, thôn, bản. Mỗi phường xã có ít nhất 

1 trường mầm non công lập. Cả nước hiện có 

15.461 nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non. 

Trong đó, 12.281 trường công lập (tỷ lệ 79,4%), 

3.180 trường ngoài công lập (tỷ lệ 20,6%) với 

200.262 nhóm/lớp. Tổng số trường tăng khoảng trên 

2.600 trường so với năm 2010. Tổng số trẻ mầm 

non được đến trường là 5.306.501 trẻ em, đạt tỷ lệ 

66,2% (tăng 1.535.018 trẻ so với năm học 2010-

2011). Trong đó có 873.654 trẻ nhà trẻ, đạt tỷ lệ huy 

động 28% (tăng 297.845); 4.432.847 trẻ mẫu giáo, 

đạt 90,5% (tăng 1.271.418), 1.637.266 trẻ mẫu giáo 

5 tuổi, đạt tỷ lệ 99,6% (tăng 333.489). 

Đội ngũ giáo viên mầm non (GVMN) được nâng 

cao cả về số lượng và chất lượng, chế độ chính sách 

được bảo đảm. Toàn ngành hiện có 364.776 GV, 

tăng 148.072 GV so với trước; tỷ lệ giáo viên/lớp 

đạt 1,82 GV/lớp. Sự đổi mới của chương trình 

GDMN, sự nâng cao về chất lượng nuôi dưỡng, 

chăm sóc giáo dục đã chuẩn bị cho trẻ về thể chất, 

tâm lý, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm, kỹ năng xã 

hội. Nhờ đó, trẻ vào lớp 1 mạnh dạn, tự tin, ham 

hiểu biết, thích đi học. 

Ngoài ra, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em trong 

các cơ sở giáo dục mầm non giảm dần qua các năm, 

tỷ lệ thừa cân béo phì được khống chế. Trẻ em mẫu 

giáo có hoàn cảnh khó khăn được Nhà nước hỗ trợ 

tiền ăn trưa. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ 

khuyết tật được quan tâm phát hiện sớm, can thiệp 

sớm và học hòa nhập, góp phần nâng cao tỷ lệ huy 

động trẻ em đến trường. 

Xã hội ta luôn dành những điều kiện tốt nhất để 

trẻ em vui chơi, học hành. Hằng năm nước ta có 

tháng hành động vì trẻ em, trong đó có chứa những 

thông điệp của chương trình “Bảo vệ trẻ em; an toàn 

hôm nay, bền vững tương lai”;  Trẻ em tham gia các 

diễn đàn “Trẻ em với quyền trẻ em”... Thực tế có rất 

nhiều em đã trưởng thành và có nhiều đóng góp 

trong phong trào “Cháu ngoan Bác Hồ” mà điển 

hình là những tấm gương được biểu dương, tôn vinh 

trong Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” hằng năm. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn 

những yếu kém trong công tác chăm sóc và bảo vệ 

trẻ em. Thật đau lòng khi còn nhiều nguy cơ như trẻ 

em chưa được chăm sóc sức khỏe tốt; trẻ em bị bóc 

lột và lạm dụng kể cả lạm dụng tình dục; trẻ em 

lang thang, hư hỏng vì bị bạo hành, ngược đãi và 

những bất hạnh khác… 

Bác đã đi xa, nhưng lòng yêu thương và những lời 

dạy của Người vẫn luôn đồng hành cùng thiếu niên, 

nhi đồng mọi thời đại. Lời dạy “Vì lợi ích mười 

năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người” 

của Bác Hồ đã, đang và sẽ tiếp tục được toàn Đảng, 

toàn dân ta học tập, làm theo với phương châm “trẻ 

em hôm nay, thế giới ngày mai”! Nhớ ơn Bác, toàn 

thể thiếu niên, nhi đồng Việt Nam nguyện cố gắng 

học tập, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt, trở thành 

con ngoan, trò giỏi để xứng đáng với danh hiệu 

“Cháu ngoan Bác Hồ” như sinh thời Người hằng 

mong. 

   Trích Tạp chí Xây dựng Đảng 



 

 

* Đảng ủy Phường 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 131 

năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 

- 19/5/2021) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5. 

Hòa chung không khí tươi vui, phấn khởi chào 

mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), chào mừng bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 18/5/2021, tại 

Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Đảng ủy 

Phường 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 131 năm Ngày sinh 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng Huy hiệu 

Đảng đợt 19/5/2021. 

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung 

Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận Tân Bình;    

đồng chí Nguyễn Thị Hồng Tiến – Phó Trưởng Ban 

tổ chức Quận ủy; đồng chí Châu Văn Tình – Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đại 

diện Thường trực Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - 

Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 

ban ngành đoàn thể phường; đại diện cấp ủy các chi 

bộ và các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 

Đảng trong đợt này. 

Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe đồng chí 

Châu Văn Tình - Bí thư Đảng ủy Phường đọc diễn 

văn kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, đồng thời đồng chí cũng đã gửi lời chúc 

mừng đến các đồng chí nhận huy hiệu Đảng đợt 

19/5 năm nay. 

Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã trao tặng Huy 

hiệu Đảng cho 05 đồng chí, cụ thể: 

- Đồng chí Trần Thị Vầy – Đảng viên chi bộ 2B 

- Huy hiệu 65 năm. 

- Đồng chí Đinh Nho Chương – Đảng viên chi 

bộ 2B - Huy hiệu 55 năm. 

- Đồng chí Đỗ Ánh Nguyệt - Đảng viên chi bộ 

2B - Huy hiệu 50 năm. 

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng - Đảng viên chi 

bộ 1B - Huy hiệu 45 năm. 

- Đồng chí Thái Thị Kim Chung - Đảng viên chi 

bộ 2A Huy hiệu 40 năm. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường cũng đã tổ chức 

trao huy hiệu Đảng tại nhà cho 02 đồng chí Đảng 

viên vì lý do sức khỏe không tham dự buổi lễ, gồm 

đồng chí Dương Văn Keng - đảng viên chi bộ 1C - 

Huy hiệu 70 năm và đồng chí Nguyễn Thị Hồng - 

đảng viên chi bộ 3 huy hiệu 40 năm. 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 



* Phường 1 thăm, tặng quà các cơ sở Phật giáo 

trên địa bàn phường dịp Lễ Phật Đản năm 2021. 

Nhân dịp Lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565, 

ngày 19/5/2021, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân -   

Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cùng các ban ngành đoàn thể phường đã đến 

thăm, tặng quà, chúc mừng chùa Viên Giác và chùa 

Phước Quang trên địa bàn phường. 

Đồng chí Bùi Hoàng Lộc - Phó Bí thư Thường 

trực Đảng uỷ phường đại diện lãnh đạo phường tặng 

quà và gửi lời chúc mừng tới các vị chức sắc, tăng 

ni, phật tử đón Lễ Phật đản năm 2021 trong không 

khí an lạc, hạnh phúc. Đồng thời, đánh giá cao sự 

đóng góp của cộng đồng Phật giáo trong công cuộc 

xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, bên cạnh đó mong muốn các cơ sở Phật 

giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử 

thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch Covid-19 

và tích cực tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội 

Khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 

phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Đại diện các cơ sở Phật giáo đã gửi lời cảm ơn 

sự quan tâm, giúp đỡ của phường trong thời gian 

qua; các cơ sở Phật giáo sẽ tiếp tục phát huy những 

truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, tích cực tham gia 

các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh 

xã hội, để xây dựng phường nhà ngày càng phát 

triển, văn minh, hiện đại. 

* Tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Nhằm cung cấp kiến thức, nghiệp vụ phục vụ 

cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026, Ban chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026  Phường 1, đã 

tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Tổ bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 

– 2021; Phương án ứng phó với tình huống dịch 

bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19; Công tác chuẩn bị phương tiện chữa cháy và 

xử lý tình huống khi có cháy xảy ra ở các điểm 

bầu cử cho cán bộ, công chức, thành viên 5 Tổ 

bầu cử trực tiếp làm công tác bầu cử tại các 

điểm vào tối ngày 11/5/2021.  

Tham dự hội nghị có Kỹ sư Nguyễn Trung Hiếu 

– Trung tâm Y tế quận Tân Bình, Đại úy Lê Quốc 

Thanh - Cán bộ Đội Phòng cháy chữa cháy Công an 

quận Tân Bình làm báo cáo viên hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí 

Phan Hoàng Oanh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, như: lập 

và niêm yết danh sách cử tri, thẻ cử tri, phiếu bầu 

cử, hòm phiếu bầu cử, về sử dụng dấu của các tổ  

bầu cử; việc kiểm đếm số phiếu bầu đối với từng 

người ứng cử; các công việc thực hiện trước, trong 

ngày bầu cử; các loại biên bản, biểu mẫu mà các tổ 

chức bầu cử phải thực hiện trong công tác bầu cử. 

Hội nghị cũng đã giúp thành viên các Tổ bầu cử 

của khu phố được trang bị kỹ năng, nghiệp vụ, nắm 

chắc nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình; nâng cao ý 

thức, trách nhiệm của các thành viên trong triển 

khai công tác bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử thực sự 

dân chủ, đúng luật và thành công tốt đẹp./. 



Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026: Ngày hội non song 

Chủ nhật (ngày 23/5/2021) là ngày hội lớn toàn 

dân. Mọi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên sẽ thực hiện quyền và 

nghĩa vụ thiêng liêng của mình bầu ra đại biểu Quốc 

hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Đúng 7g00, tại 5 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn 

Phường 1 đã đồng loạt tiến hành tổ chức cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong không khí vui 

tươi phấn khởi của các tầng lớp nhân dân. Tại các 

khu vực bầu cử, lễ khai mạc diễn ra trọng thể bảo 

đảm giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19, cử 

tri trên địa bàn phường nô nức đi bầu cử.  

Tại các Tổ bầu cử, tình hình an ninh trật tự được 

bảo đảm; các điểm bỏ phiếu đều nghiêm túc thực 

hiện nguyên tắc 5K, bố trí đầy đủ dụng cụ đo thân 

nhiệt, khẩu trang dự phòng, nước rửa tay, sát khuẩn; 

thành viên Tổ bầu cử tăng cường bổ sung nhân viên 

Trạm y tế hướng dẫn cử tri thực hiện nghiêm các 

quy định về an toàn phòng, chống dịch đảm bảo 

không để lây nhiễm dịch bệnh tại các điểm bầu cử. 

Đến 19h, Tổ trưởng 5 tổ bầu cử tuyên bố kết 

thúc việc bỏ phiếu, đồng thời tiến hành kiểm đếm 

phiếu bầu theo quy định. Công tác tổ chức bầu cử 

đã diễn ra thành công tốt đẹp, có 98,2% cử tri 

Phường 1 tham gia bỏ phiếu. Trong bối cảnh dịch 

bệnh diễn biến phức tạp, tỷ lệ cử tri đi bầu như trên 

là một thành công lớn của cuộc bầu cử.  

*Hội khuyến học phường tổ chức Hội thu Heo 

đất năm 2021 

Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (ngày 19/5), Hội Khuyến học tổ chức 

Hội thu khui heo đất khuyến học, qua đó nhằm xác 

định và đánh giá lại kết quả sau một năm thực hiện, 

đồng thời tiếp tục phát động phong trao nuôi heo 

đất cho năm tiếp theo. 

Tuy nhiên trong năm 2021 do tình hình dịch 

bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và đang diễn biến 

phức tạp trong cả nước, thực hiện theo chủ trương 

về phòng chống dịch bệnh, để tránh tập trung đông 

người, Thường trực Hội Khuyến học Phường đã đề 

nghị các Chi hội trực thuộc tổ chức hội thu heo đất 

tại Chi hội và báo cáo kết quả về Thường trực 

Phường hội để tổng hợp báo cáo về Quận hội. Kết 

quả Hội thu heo đất năm 2021 tại Hội Khuyến học 

Phường 1 thu được là 78,242,000 đồng, như sau:             

Chi hội cơ quan: 2,500,000 đồng.              

Chi hội trường học: 22,187,000 đồng.        

Chi hội khu phố: 53,555,000 đồng.          



 

 

*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; 

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-BCĐLNATTP ngày 

02/3/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn 

thực phẩm quận Tân Bình về công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm năm 2021.  

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  

yêu cầu: 

- Người dân phải đảm bảo trong việc lựa chọn, sơ 

chế, chế biến bảo quản và sử dụng thực phẩm an 

toàn, không sử dụng các loại thực phẩm đã hết hạn 

sử dụng. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng gia súc, 

gia cầm chết bệnh, chết không rõ nguyên nhân làm 

thức ăn hoặc chế biến thực phẩm; thực hiện ăn chín, 

uống chín, nước sử dụng để ăn uống, chế biến thực 

phẩm phải khử trùng. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải 

đảm bảo quy định an toàn thực phẩm. Đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn 

đường phố tại các trường học, bệnh viện... Yêu cầu 

các cơ sở tuyệt đối không sử dụng các nguyên liệu 

thực phẩm, sản phẩm đã bị ôi thiu, hỏng, mốc, 

không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng để chế biến, 

kinh doanh. 

* 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; 

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 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 



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 

* 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 

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).   

*Biện pháp phòng cháy điện đối với hộ gia 

đình 

1. Phải lắp cầu dao, aptomat hoặc thiết bị ngắt 

nhanh ở phía sau điện kế, đầu dây điện và ở đầu 

mỗi nhánh dây phụ cũng như lắp cầu chì ở phía 

4. Không đặt các chất gây cháy (gas, xăng, dầu, 

giấy…) gần các thiết bị, dụng cụ tiêu thụ điện. 

5. Không lắp đặt ổ cắm điện trong nhà vệ sinh, 

phòng tắm vì dễ gây chạm điện do độ ẩm cao. 

6. Khi sửa chữa điện trong nhà phải cắt cầu dao 

điện. 

7. Trường hợp khi ra khỏi nhà phải tắt tất cả các 

thiết bị tiêu thụ điện, đồ dùng điện. 

8. Sử dụng loại ấm đun nước có còi hú báo động 

khi nước sôi. Khi đun nấu bếp điện phải có người 

trông coi. 

9. Không để trẻ nhỏ, người bị bệnh tâm thần… sử 

dụng các thiết bị điện, đồ dùng điện. 

* Thông tin về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

trên địa bàn Phường 1 

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 

26/02/2021 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 

và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 quận Tân 

Bình về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn 

quận, Ủy ban nhân dân Phường 1 thông tin đến Ban 

điều hành 5 khu phố và 64 Tổ dân phố nội dung về 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 như sau: 

- Đối tượng điều tra không bao gồm: 

1. Các cơ quan hành chính, Đảng đoàn thể; 

2. Cơ sở sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

của hộ; 

3. Cơ sở hoạt động thuộc lĩnh vực ngoại giao (các 

đoàn ngoại giao, Đại sứ quán, Lãnh sự quán của 

nước ngoài). 

- Thời điểm điều tra: đối với cơ sở SXKD cá thể, 

cơ sở tôn giáo: thời điểm điều tra từ ngày 

01/7/2021. 

- Thời kỳ điều tra: Những chỉ tiêu thu thập theo 

thời kỳ được lấy thông tin theo số liệu phát sinh 

trong năm 2020 hoặc các tháng năm 2021 tùy theo 

từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ 

thể trong từng loại phiếu điều tra. 

- Thời gian thu thập thông tin: Đối với cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng: Thời gian chuẩn bị thu thập thông 

từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 15/6/2021; thời 

gian thu thập thông tin từ ngày 01/7/2021 đến hết 

ngày 30/7/2021. 

- 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 . 
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