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Vào dịp tháng Ba âm lịch hằng năm, người Việt ở trong nước cũng như cộng đồng người Việt 

Nam ở nước ngoài lại cùng hướng về quê hương, nguồn cội để tưởng nhớ, thành kính, biết ơn tổ 

tiên, ông bà và những người đã hy sinh bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc, gây dựng cơ đồ đất 

nước.  

Với những giá trị nhân văn, nhân bản, độc đáo, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở Di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hướng về ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3, mỗi người 

dân Việt Nam lại ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm cá nhân với Tổ quốc, non sông để tiếp tục kế 

tục sự nghiệp vĩ đại của cha anh, xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. 



Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt 

Nam trải qua bao trận binh đao khói lửa, chống lại 

âm mưu, dã tâm xâm lược của kẻ thù đến từ phương 

Bắc, phương Tây để bảo vệ, gìn giữ nền độc lập, tự 

do, xây nền thái bình muôn thuở. Lý giải về nguyên 

nhân làm nên những chiến công vĩ đại của quân dân 

Việt Nam, nhiều học giả, nhà nghiên cứu trong và 

ngoài nước đều chung một nhận định, đó là nhờ sức 

mạnh của truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn 

kết, nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, 

sự cần cù, thông minh, sáng tạo của người dân Việt 

Nam. Những đức tính, phẩm chất tốt đẹp đó được 

sản sinh, hình thành và tôi luyện qua thử thách thời 

gian, được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, lắng 

đọng, chưng cất trở thành hệ giá trị, bản sắc văn 

hóa, chuẩn mực con người Việt Nam. 

 Trong các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu 

của người Việt, lòng yêu nước là một giá trị mang 

tính bất biến, luôn đứng ở vị trí cao nhất trong thang 

bậc giá trị, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt dòng chảy lịch 

sử dân tộc. Tinh thần ấy luôn được bồi đắp, bổ sung 

thêm nội hàm, tính chất, ý nghĩa mới và được nâng 

lên thành một thứ chủ nghĩa mà người Việt luôn tự 

hào - chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: 

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một 

truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi 

khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, 

nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, 

nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn 

chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. 

Việt Nam có vị trí địa chính trị đặc biệt quan 

trọng, ở ngã ba đường thông thương quốc tế, cửa 

ngõ đi vào khu vực Đông Nam Á, nơi có nguồn tài 

nguyên, thiên nhiên khoáng sản dồi dào. Vị trí đó có 

nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhưng đồng 

thời cũng luôn phải đối diện với những khó khăn, 

thử thách trước sự nhòm ngó, xâm lăng của các thế 

lực hung hãn bên ngoài. Từ thuở vua Hùng khai mở 

cơ đồ, dựng xây nước Văn Lang đã từng phải đối 

diện với những hiểm hoạ từ giặc ngoại xâm. Và đến 

nay, sau hơn bốn nghìn năm, việc gìn giữ, bảo vệ 

toàn vẹn biên cương lãnh thổ vẫn luôn là nhiệm vụ 

chính trị thường xuyên, trọng yếu của toàn thể nhân 

dân Việt Nam. Bởi sự thật và chân lý khách quan: 

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, 

và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn 

thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và 

lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền 

tự do, độc lập ấy”. 

Thật hiếm có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam, 

trong suốt chiều dài lịch sử luôn phải vùng lên đánh 

đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập, tự do, kiến 

thiết, xây dựng cuộc sống mới. Nhưng cũng chính 

điều kiện, hoàn cảnh lịch sử đó đã hun đúc và thắp 

sáng truyền thống yêu nước nồng nàn, anh hùng, 

dũng cảm, kiên cường.  

Trong điều kiện, hoàn cảnh chiến tranh, yêu nước 

thể hiện ở tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết 

sinh, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự 

do; ở hành động, việc làm, lời nói khảng khái, dõng 

dạc của những người bình dị, khiêm nhường nhưng 

anh hùng, bất khuất: Còn cái lai quần cũng đánh; 

Cuộc đời đẹp nhất là ở trận tuyến đánh quân thù... 

Khi đất nước trở lại cuộc sống hoà bình, tinh thần 

yêu nước lại được biểu hiện đa dạng qua những 

mong ước, khát vọng, cống hiến thầm lặng để dựng 

xây nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, 

sánh vai với các cường quốc năm châu.  

Bên cạnh giá trị thiêng liêng là lòng yêu nước thì 

tinh thần đoàn kết cũng là một giá trị tiêu biểu, nổi 

bật trong văn hóa truyền thống của người Việt. 

Người Việt thường gọi nhau là “đồng bào” - tiếng 

gọi thân thương, quen thuộc nhưng rất đỗi thiêng 

liêng, tự hào, gợi nhắc tình nghĩa anh em keo sơn, 

gắn bó, thủy chung. Nghĩa tình sâu nặng ấy được 

truyền thuyết hoá qua câu chuyện “Con Rồng cháu 

Tiên” như nhắc nhở những thế hệ mai sau về nguồn 

cội, tổ tông, khi cùng chung mẹ Âu Cơ, là con cháu 

vua Hùng, nên tất cả đều là anh em một nhà (Tứ hải 

giai huynh đệ).  

Chung một cội nguồn nên tình thương yêu, quan 

tâm, gắn bó, cưu mang, giúp đỡ lẫn nhau là những 

phẩm chất mà người Việt trân trọng, gìn giữ, đúc 

kết trong những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ dân 

gian: Máu chảy ruột mềm; Nhiễu điều phủ lấy giá 

gương, người trong một nước phải thương nhau 

cùng; Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác 

giống nhưng chung một giàn; Thương người như 

thể thương thân; Lá lành đùm lá rách; Lá rách ít 

đùm lá rách nhiều; Một con ngựa đau, cả tàu không 

ăn cỏ; Anh em như thể chân tay,… 

Mặt khác, là cư dân của nền văn hóa, văn minh 

nông nghiệp lúa nước, người Việt từ sớm đã biết tập 

hợp, cố kết cộng đồng, hình thành lên những bản 

làng, thôn xóm với lũy tre xanh và con đê thân 

thuộc bao quanh. Họ kết nối, gắn bó với nhau bởi 

sợi dây huyết thống, dòng họ; bởi truyền thống văn 



hóa lâu đời với những mối quan hệ vai vế thứ bậc 

được quy định chặt chẽ nhằm gia tăng trách nhiệm 

của cá nhân với gia đình, cộng đồng, tạo sức mạnh 

của tình đoàn kết, gắn bó keo sơn. Đoàn kết là một 

yêu cầu mang tất yếu, khách quan, tạo sức mạnh 

cộng đồng để ứng phó tốt với những thử thách khắc 

nghiệt của thiên nhiên, thời tiết và những bất trắc, 

khó lường của cuộc sống xã hội. Mỗi khi Tổ quốc 

lâm nguy, lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết 

dân tộc lại trỗi dậy, tạo sức mạnh tinh thần to lớn, 

tiếp thêm niềm tin, động lực và nguồn năng lượng 

dồi dào để dân tộc vượt qua những ghềnh thác khó 

khăn, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do, xây 

dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. 

Vào dịp tháng Ba âm lịch hằng năm, người Việt 

ở khắp mọi miền Tổ quốc cũng như cộng đồng 

người Việt Nam ở nước ngoài luôn trào dâng cảm 

xúc thiêng liêng, bâng khuâng, mong nhớ, cùng 

hướng về nguồn cội để bày tỏ niềm thành kính, tri 

ân công đức tổ tiên, của các bậc vua Hùng đã có 

công khai mở cơ đồ, dựng xây đất nước: “Dù ai đi 

ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3. 

Dù ai buôn bán gần xa, nhớ ngày giỗ Tổ tháng 3 

mùng 10”.  

Với ý nghĩa và giá trị độc đáo, tiêu biểu, thấm 

đẫm tinh thần nhân văn, nhân bản, tác động mạnh 

mẽ đến đời sống tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của 

cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Tín ngưỡng thờ 

cúng Hùng Vương (hay còn gọi là Tín ngưỡng thờ 

cúng tổ tiên) của người Việt được UNESCO ghi 

danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện của nhân loại (2012). Năm 2017, Chủ tịch 

nước ký Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung Điều 

73 của Bộ luật Lao động (2004), theo đó người lao 

động được nghỉ làm trong Ngày Giỗ Tổ Hùng 

Vương, mùng 10 tháng 3 âm lịch. Những sự kiện đó 

cho thấy Ngày Giỗ Tổ càng trở nên quan trọng, có ý 

nghĩa đặc biệt sâu sắc trong đời sống văn hóa cộng 

đồng. Đây là dịp để mỗi người cùng ý thức sâu sắc 

hơn về trách nhiệm của bản thân với gia đình, quê 

hương, với cội nguồn, tổ tiên, ông bà, cha mẹ.  

Hướng về quá khứ với những trang sử hào hùng, 

oanh liệt của cha ông, mỗi cá nhân cần phát huy 

mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, đạo 

lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước 

nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, từ đó 

có nhiều cống hiến tích cực vào công cuộc xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc./. 
Trích Tạp chí Tuyên giáo TW 

 

 

* Hoạt động của Hội LHPN phường 

Nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội 

đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 

2022 - 2027; chào mừng kỷ niệm 1982 năm cuộc 

khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 112 năm ngày Quốc tế 

Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2022), Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Phường 1 tổ chức họp mặt kỷ niệm 1982 năm cuộc 

khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 112 năm ngày Quốc tế 

Phụ nữ 8/3; đồng thời tổ chức các hoạt động như: 

Tham quan Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ; Thắp hương 

tại tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo; Hành trình 

trải nghiệm tuyến buýt sông Bạch Đằng; Phát động 

cán bộ, hội viên, phụ nữ nhắn tin ủng hộ chương 

trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương"; phát 

động hội viên, người dân đem rác thải nguy hại tại 

hộ gia đình đổi cây xanh về trồng tại nhà. 

Với những hoạt động trên, cán bộ, hội viên, phụ 

nữ càng thêm tự hào về Người phụ nữ Việt Nam 

qua các thời kỳ lịch sử với những dấu ấn vẻ vang, 

góp phần làm nên thắng lợi của các cuộc đấu tranh 

và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới ngày càng 

phát triển, vững mạnh./. 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 



* Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 

1, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp 

 

Ngày 27/3, Ban Chấp hành Đoàn Phường 1 đã tổ 

chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 1, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 để tổng kết, đánh giá kết quả 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm 

kỳ 2017 – 2022, đề ra phương phướng nhiệm vụ 

hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 

2022 – 2027. 

Dự Đại hội, có các đồng chí: Nguyễn Thuận An, 

Phó Bí thư Quận Đoàn, Giám đốc Nhà thiếu nhi 

quận; Châu Văn Tình, Bí thư Đảng uỷ phường; Bùi 

Hoàng Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

phường, Trưởng Khối vận phường; Tôn Nữ Hồng 

Châu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường; lãnh 

đạo UBND phường, cùng với sự hiện diện của các 

đồng chí là cán bộ Quận Đoàn, đại diện các Ban 

ngành, Đoàn thể phường, Đại diện Cấp ủy Đảng bộ 

Bộ phận, Cấp ủy các Chi bộ cùng với 50 đại biểu 

chính thức đến từ 13 Chi đoàn trực thuộc đại diện 

cho 65 đoàn viên của phường đến tham dự Đại hội. 

Đại hội còn đón tiếp các đơn vị kết nghĩa với 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 1 gồm: Đoàn 

Bệnh viện Phụ sản Mê Kông; Đoàn Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ Công ích Quận Tân Bình; Đoàn 

trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường 

TP.HCM; Chi đoàn Tiểu đoàn D40; Chi đoàn Bảo 

tàng, Nhà văn hoá Quân khu 7. 

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Đoàn 

Phường 1 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đổi mới 

phương thức hoạt động phù hợp với tình hình dịch 

COVID-19. Qua đó, lãnh đạo phong trào Đoàn 

phường đã đạt được những kết quả quan trọng và 

hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, các hệ 

thống chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch so với Nghị 

quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra, góp phần 

xây dựng hệ thống chính trị của đơn vị ngày càng 

vững mạnh. Đại hội cũng đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới tiếp tục xây dựng, 

củng cố tổ chức Đoàn và phong trào Thanh thiếu 

niên ngày càng vững mạnh, tập trung nâng cao chất 

lượng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

thanh niên thực hiện đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đề ra 

02 công trình thanh niên, 09 chỉ tiêu và 03 công 

trình trọng điểm. 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Quận Đoàn 

Nguyễn Thuận An, Giám đốc Nhà thiếu nhi Quận 

ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả 

mà Đoàn Phường 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa 

qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề 

nghị Ban Chấp hành Đoàn trường tiếp tục đẩy 

mạnh, triển khai các hoạt động công tác giáo dục 

nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo 

đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; xây dựng 

tổ chức Đoàn tại địa phương vững mạnh hơn nữa, 

tích cực phối hợp, tham gia có hiệu quả với các 

phong trào thanh niên của Quận; tích cực tuyên 

truyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tại địa phương; đẩy mạnh các hoạt động 

an sinh xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, 

giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, kịp thời nắm 

bắt tình hình và dư luận xã hội tại địa phương. Đồng 

thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có 

nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm, giỏi kỹ năng, gắn 

bó và có uy tín, tín nhiệm trong thanh niên.  

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành  

nhiệm kỳ mới gồm 07 đồng chí và đồng chí Ngô 

Nam Việt tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí 

thư Đoàn Phường 1, nhiệm kỳ 2022 - 2027./. 



* Phƣờng 1 tổ chức triển lãm sách hƣởng ứng 

“Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”  

Sáng ngày 27/3/2022, Ủy ban nhân dân Phường 

1 phối hợp cùng Trung tâm văn hóa và Thể thao 

quận Tân Bình tổ chức triển lãm sách với chủ đề 

“Tự hào màu áo thanh niên”, hưởng ứng "Ngày 

Sách và Văn hóa đọc Việt Nam" theo Quyết định số 

1862/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

Triển lãm sách được tổ chức với nhiều đầu sách 

có nội dung liên quan đến Bác Hồ, thanh niên, thiếu 

nhi… đã thu hút đông đảo các bạn đoàn viên, thanh 

niên tham dự; qua đó đã khẳng định vị trí, vai trò và 

tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nâng cao 

kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và 

rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và 

phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo 

dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói 

quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, 

tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. 

Bên cạnh đó, tôn vinh người đọc, người sáng 

tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu 

tầm và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho 

phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; nâng cao 

trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan 

chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây 

dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam./. 

* Hội thao chào mừng các ngày kỷ niệm trong 

tháng 3 năm 2022 

Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2022,  Ủy ban nhân 

dân Phường 1 phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể đã tổ chức thành công Giải thể 

thao chào mừng các ngày lễ trong tháng 3 năm 2022 

như: kỷ niệm 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà 

Trưng, 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 91 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, 76 

năm ngày Thể thao Việt Nam 27/3, hưởng ứng ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20/3.  

Tham gia Hội thao là đoàn viên, hội viên các 

đoàn thể đang tham gia sinh hoạt tại 5 khu phố trên 

địa bàn phường, các cán bộ, công chức, chiến sĩ lực 

lượng vũ trang và người lao động tại Ủy ban nhân 

dân phường, chia làm 06 đội thi đấu ở 5 nội dung 

bao gồm các môn thi đấu: nhảy bao bố, xe đạp 

chậm, kéo co, nhảy dây tập thể, chạy tiếp sức. Đặc 

biệt, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - Ủy ban nhân 

dân phường cũng đã ủng hộ nhiệt tình cho giải bằng 

cách tham gia trực tiếp các nội dung thi đấu với tư 

cách vận động viên. 

Hội thao đã diễn ra hết sức sôi nổi, hào hứng, 

mang lại nhiều cảm xúc cho các vận động viên tham 

gia và nhân dân trên địa bàn phường. 

Giải thể thao là một trong các hoạt động thiết 

thực hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 

2021-2030 do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình phát 

động; qua đó, duy trì và đẩy mạnh phong trào tập 

luyện thể thao, tổ chức các hoạt động văn hóa thể 

thao trên địa bàn phường. Kết thúc hội thao, Ban tổ 

chức đã tổng kết, trao giải cho các nội dung thi đấu 

cho các đơn vị đạt thành tích trong thi đấu./. 



 

 

* 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 Ủy ban nhân dân quận với Sở Công 

thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi 

nhánh TP. HCM 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. 

* Công tác lập lại trật tự lòng, lề đƣờng  

Thực hiện Nghị quyết số 69-NQ/ĐU ngày 

21/02/2022 của Đảng ủy Phường 1 về tăng cường 

lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông, trật tự lòng lề đường trên địa bàn 

phường năm 2022. 

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. 

Ủy ban nhân dân 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 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. 

* An toàn thực phẩm 

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-BCĐLNATTP 

ngày 22/02/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về An 

toàn thực phẩm quận Tân Bình về công tác đảm bảo 

an toàn thực phẩm năm 2022. 

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. 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

mailto:p1.tanbinh@tphcm.gov.vn


* Thực hiện kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh biển 

hiệu và bảng quảng cáo trên địa bàn phƣờng  

Theo quy định tại Điều 34, Luật Quảng cáo ngày 

21/6/2012, quy định về biển hiệu của tổ chức, cá 

nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh như sau:  

1. Nội dung các biển hiệu phải thể hiện đầy đủ 

tên cơ quan chủ quản (nếu có); tên cơ sở sản xuất, 

kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh; địa chỉ, số điện thoại. 

2. Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân 

thủ quy định tại Điều 18 của Luật Quảng cáo 

3. Kích thước biển hiệu: biển hiệu ngang thì 

chiều cao tối đa là 02m, chiều dài không vượt quá 

chiều ngang mặt tiền nhà; biển hiệu dọc thì chiều 

ngang tối đa là 01m, chiều cao tối đa là 04m nhưng 

không vượt quá chiều cao của tầng nhà  

4. Biển hiệu không được che chắn không gian 

thoát hiểm, cứu hỏa, không được lấn ra vỉa hè, lòng 

đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng. Việc 

đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật 

Quảng cáo và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có 

thẩm quyền ban hành  

Quy định về mức phạt:  

Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của 

Chính phủ về quy định (tại Điều 48): 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ 

quan chủ quản trực tiếp; tên cơ sở sản xuất kinh 

doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh; địa chỉ, điện thoại; 

b) Sử dụng biển hiệu có kích thước không đúng 

theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên 

gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu; 

b) Không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết 

bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu; 

c) Thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch 

quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên tên bằng 

chữ tiếng Việt trên biển hiệu; 

d) Thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch 

quốc tế bằng chữ nước ngoài có khổ chữ quá ba 

phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu; 

đ) Chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá chiều cao 

của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu che chắn không 

gian thoát hiểm, cứu hỏa; 

b) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng 

đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng; 

c) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo dỡ 

biển hiệu đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 

2 và 3 Điều này. 

* Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND-VX ngày 

18/3/2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về 

triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm, thủy cầm trên địa bàn quận năm 2022; 

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 dân phường đề nghị người dân 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, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 

028.39913357).    

* Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 

gian, hàng giả  

Thực hiện Kế hoạch số 319/KH-UBND-KT ngày 

09/12/2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về 

cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

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

Nhâm Dần năm 2022 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, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người 

dân. 

Ủy ban nhân nhân phường đề nghị nhân dân 

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. 



 

 

- 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, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. 

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


