
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu 

(05/5/1902 – 05/5/2022) 

Đồng chí Phan Đăng Lưu - tấm gương sáng ngời 

về đạo đức cách mạng 

Cuộc đời của đồng chí Phan Đăng Lưu đã để lại 

tấm gương đạo đức sáng ngời của một con người tận 

trung với nước, tận hiếu với dân, không màng danh lợi. 

Ở Đồng chí luôn có niềm tin tuyệt đối với Đảng, niềm 

tin mãnh liệt vào sự thắng lợi tất yếu của cách mạng 

dưới sự lãnh đạo của Đảng và Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 

Phẩm chất đạo đức đó đã nuôi dưỡng chí khí chiến đấu, 

thôi thúc đồng chí Phan Đăng Lưu luôn đứng trên thế 

tiến công cách mạng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, từ khi 

còn là một thanh niên yêu nước đến khi trở thành đảng 

viên Đảng Cộng sản trong lao tù đế quốc và đến tận 

những giây phút cuối cùng hy sinh anh dũng trên pháp 

trường dưới làn đạn của kẻ thù. 

Bảo đảm cho sự trường tồn và phát triển của Đảng 

là mệnh lệnh mà đồng chí Phan Đăng Lưu luôn nghiêm 

chỉnh chấp hành, dù phải hy sinh lợi ích cá nhân. Hành 

động tiêu biểu cho đức hy sinh ấy là việc Đồng chí góp 

phần tiến cử đồng chí Trường Chinh vào chức vụ cao 

nhất trong Đảng mặc dù khi đó đồng chí Trường Chinh 

mới chỉ là Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ. Đó là minh chứng rõ 

nét cho tấm gương đạo đức cao cả hết lòng vì Đảng, vì 

dân, chí công vô tư của đồng chí Phan Đăng Lưu. 

 
Khu lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu ở xã Hoa Thành  

(Yên Thành). 

Ở đồng chí Phan Đăng Lưu, lòng yêu nước và tình 

thương yêu Nhân dân thống nhất với nhau. Lòng yêu 

nước xuất phát từ lòng thương yêu những con người 

nghèo khổ, cơ hàn và tâm niệm cứu Nhân dân thoát khỏi 

cảnh lầm than, nô lệ. Khi được giác ngộ cách mạng, 

đồng chí Phan Đăng Lưu đã nhận thức rõ trách nhiệm 

của mình phải gần gũi Nhân dân, hiểu được tâm tư, 

nguyện vọng của Nhân dân để từ đó mở mang trí óc cho 

Nhân dân, hướng dẫn họ đi theo con đường cách mạng. 

Khi còn ở Vinh, Đồng chí luôn tìm dịp để gần gũi, giác 

ngộ con đường cách mạng cho những người nông dân, 

công nhân, thanh niên, trí thức. Ở Nhà tù Buôn Ma 

Thuột, Đồng chí tận dụng mọi cơ hội để tuyên truyền 

trong các bạn tù, cảm hóa lính gác ngục người Êđê. Ở 

Huế, Đồng chí thường xuyên tiếp xúc, thâm nhập, tìm 

hiểu đời sống và nguyện vọng của Nhân dân lao động. 
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Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hoạt động bí mật, 

công khai hay trong nhà lao đế quốc, Đồng chí luôn đặt 

công tác đào tạo, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ 

cho Đảng lên hàng đầu. Việc đào tạo cán bộ của Đồng 

chí rất linh hoạt, toàn diện: dạy chữ quốc ngữ, khoa 

học, văn học, báo chí đến lý luận Mác - Lênin, đường 

lối, chủ trương của Đảng và phương pháp hoạt động 

cách mạng… tùy trình độ của mỗi lớp, mỗi người mà 

có chương trình, cách thức phù hợp. Trong đó, nhiều 

đồng chí đã trưởng thành và trở thành những cán bộ có 

uy tín của Đảng, như Phan Đăng Tài, Nguyễn Oanh, 

Nguyễn Vịnh (Nguyễn Chí Thanh), Tố Hữu, Thôi 

Hữu, Hồng Chương… 

Đồng chí Phan Đăng Lưu cũng thường xuyên gặp 

gỡ các tầng lớp trí thức, thanh niên, học sinh, công chức, 

các nhân sĩ, các nhà khoa bảng, tu hành để thuyết phục 

họ đi theo con đường cách mạng của Đảng. Với học vấn 

sâu rộng, đức tính khiêm tốn, đạo đức cách mạng trong 

sáng, lối sống giản dị, Phan Đăng Lưu có uy tín lớn và 

nhận được sự quý trọng của các bậc trí thức, nhân sĩ dân 

chủ khi đó, như Ngô Đạm (Quảng Nam), Đậu Văn Bính 

(Hà Tĩnh), Nguyễn Đan Quế (Thanh Hóa), Phan Triệu 

Khanh (Quảng Trị)… Họ thường trao đổi, tham khảo ý 

kiến của Phan Đăng Lưu mặc dù biết đồng chí là một 

người cộng sản đã từng thụ án ở Buôn Ma Thuột. Nhiều 

nhà tư sản dân tộc, như Võ Đình Thụy, Võ Đình Dung 

(Quảng Ngãi)… cũng tìm đến Phan Đăng Lưu trao đổi ý 

kiến về thời cuộc, coi Đồng chí như “nhà cố vấn” chính 

trị của mình. Những cống hiến to lớn của đồng chí Phan 

Đăng Lưu cho Đảng, cho cách mạng là kết quả tất yếu 

của việc cần kiệm tích lũy vốn hiểu biết sâu rộng trên cơ 

sở miệt mài học tập, lao động và hoạt động cách mạng. 

Ở đồng chí Phan Đăng Lưu, tấm gương đạo đức 

cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư luôn thống nhất 

và là sự biểu hiện toàn diện, cụ thể của tấm gương đạo 

đức tận trung với nước, tận hiếu với dân. Những ngày 

cuối đời trong xà lim án chém, đồng chí Phan Đăng Lưu 

vẫn linh hoạt, sáng tạo, tổ chức trao đổi, đúc rút kinh 

nghiệm về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ với các đồng chí 

trong tù; vẫn hết lòng chăm sóc, thương yêu những đồng 

chí bị kẻ thù tra tấn dã man, tàn bạo; vẫn truyền và khơi 

dậy ý chí bất khuất, kiên cường với niềm lạc quan tin 

tưởng vào ngày toàn thắng của cách mạng cho những 

đồng chí còn ở lại. 

Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng 

chí Phan Đăng Lưu tuy ngắn ngủi nhưng những đóng 

góp của Đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng 

và dân tộc rất quan trọng và to lớn. Nhắc đến Phan 

Đăng Lưu là nhắc đến người chiến sĩ cộng sản kiên 

cường, mẫu mực, có lòng yêu nước, thương dân sâu 

sắc, một nhà lãnh đạo cách mạng có tầm nhìn xa trông 

rộng, đầy mưu lược, khôn khéo, dũng cảm, kiên cường; 

một nhà báo, nhà văn, nhà lý luận tiên phong xuất sắc, 

tiêu biểu của Đảng và cách mạng nước ta. Những cống 

hiến to lớn và tấm gương cộng sản sáng ngời của đồng 

chí Phan Đăng Lưu được toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân ta và các thế hệ mai sau đời đời trân trọng, ghi 

nhớ, biết ơn sâu sắc. 

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng 

Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022) là dịp để chúng ta ôn lại 

cuộc đời, tấm gương chiến đấu, hy sinh và những cống 

hiến to lớn của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng 

của Đảng và dân tộc; đồng thời, qua đó tuyên truyền, 

giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, tấm gương đạo đức 

cách mạng sáng ngời của các cán bộ tiền bối tiêu biểu để 

các thế hệ hôm nay học tập, noi theo. Tưởng nhớ và biết 

ơn sâu sắc những cống hiến to lớn của đồng chí Phan 

Đăng Lưu, chúng ta nguyện noi gương Đồng chí và các 

nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, phát huy tinh 

thần yêu nước, ra sức học tập, lao động, công tác và 

chiến đấu, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách 

thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần sớm hiện 

thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc./. 

 (Trích Tạp chí Tuyên giáo TW)  

 

 
 

* Phường 1 ra quân vệ sinh môi trường chào 

mừng kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 

 

Thiết thực chào mừng  kỷ niệm 47 năm ngày giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2022) và 136 năm ngày Quốc tế lao động 

(01/5/1886 - 01/5/2022), sáng ngày 24/4/2022, UBND 

Phường 1 phối hợp cùng 05 khu phố tổ chức ra quân vệ 

sinh môi trường trên địa bàn toàn phường, đồng thời 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 
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thiết thực hưởng ứng phong trào “Mỗi tuần 15 phútt vì 

thành phố văn minh - sạch đẹp”. 

Hoạt động ra quân vệ sinh môi trường nhằm tạo 

chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, cảnh quan 

đô thị, nếp sống văn minh đô thị, làm mất cảnh quan và 

nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn 

và bảo vệ môi trường, tạo được sự lan tỏa trong phong 

trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn 

phường, đã thu hút được trên 150 người tham gia thực 

hiện vệ sinh môi trường tại các Tổ dân phố; các cơ quan 

đơn vị trên địa bàn tạo cảnh quan sạch đẹp chào mừng 

các ngày lễ lớn của đất nước. Qua đó, tuyên truyền vận 

động người dân trên địa bàn nêu cao ý thức giữ vệ sinh 

môi trường, không vứt rác bừa bãi, góp phần xây dựng 

thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh.. 

* Phường 1 tổ chức Hội nghị Tuyên truyền 

Luật nghĩa vụ quân sự, các văn bản hướng dẫn 

thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và công tác 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 

Ngày 07/4/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân 

Phường , Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường 1 tổ chức 

Hội nghị Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, các văn 

bản hướng dẫn thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và công 

tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tham 

dự Hội nghị, có các ông, bà đại diện Đảng ủy – UBND 

phường, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, 

Ban điều hành 5 khu phố và 60 thanh niên và gia đình 

cũng tham dự Hội nghị. 

 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn 

Kháng - báo cáo viên - triển khai tóm tắt Luật Nghĩa vụ 

Quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện 

Luật Nghĩa vụ quân sự như Nghị định 83/2001/NĐ-CP 

ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ 

quân sự, Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của 

Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi 

nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi 

gọi nhập ngũ.… Đồng thời, nêu những điểm mới, những 

vấn đề cơ bản và trọng tâm của Luật Nghĩa vụ Quân sự 

năm 2015 như: đối tượng, độ tuổi gọi nhập ngũ; đối 

tượng được miễn thực hiện Nghĩa vụ Quân sự; đối 

tượng không được đăng ký Nghĩa vụ Quân sự, đối 

tượng được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ; các chế 

độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký 

Nghĩa vụ Quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của công dân, 

các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện Nghĩa vụ 

Quân sự và các Điều khoản xử lý vi phạm… 

 Hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về 

Luật Nghĩa vụ quân sự đến với nhân dân trên địa bàn 

phường, đặc biệt là các thanh niên và gia đình thanh niên 

trong độ tuổi gọi khám tuyển, qua đó giúp họ thấy được 

nghĩa vụ của mình đối với đất nước, hăng hái tình 

nguyện lên đường nhập ngũ thực hiện quyền và nghĩa 

vụ thiêng liêng của công dân với Tổ quốc. 

* Phường 1 tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân 

sự cho thanh niên tuổi 17 

Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh 

niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh 

niên trong độ tuổi thi hành NVQS, đồng thời làm cơ sở 

cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập 

ngũ chính xác, công bằng đúng luật định. 

 
 

 Sáng ngày 16/4/2022, Ban chỉ huy quân sự Phường 

1 phối hợp với các ngành liên quan tổ chức khám sức 

khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh 

niên tuổi 17 trên địa bàn phường. Trong đợt khám sức 

khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 

17 của phường lần này có 48/59 thanh niên tới tham gia 

khám sức khỏe và đăng ký, đạt 81,3% kế hoạch. 

Hội đồng NVQS phường đã tiến hành kiểm tra lý 

lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, sơ 

khám sức khỏe về mắt, cân nặng, chiều cao… của các 

thanh niên. Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 

thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng 

thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS, đồng thời làm 

cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên 

nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định./. 
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* Phường 1 tổ chức Hội nghị nhân dân 

tháng 4 năm 2022 

Ngày 26/4/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 

1 phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) tổ chức Hội nghị 

nhân dân tháng 4/2022. Đến dự có đồng chí Phan Hoàng 

Oanh, Phó Chủ tịch UBND Phường; đồng chí Phan 

Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Phường; các ông, 

bà đại diện các Ban ngành đoàn thể, đại diện 05 khu phố 

và 64 tổ dân phố trên địa bàn phường. 

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 4/2022, tình 

hình kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của Phường 

tiếp tục được giữ vững; Công tác trật tự đô thị được thực 

hiện thường xuyên, xuyên suốt, nâng cao quản lý việc 

xây dựng, hạn chế việc xây dựng sai phép, không phép. 

 
Tại hội nghị, đã nhận được các ý kiến phản ánh liên 

quan đến công tác trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, 

nâng cấp các tuyến đường, tiếng ồn tại khu dân cư… 

Đồng chí Nguyễn Đình Nghị, Phó Chủ tịch UBND 

Phường đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của người dân, 

đồng thời, trả lời các ý kiến, kiến nghị của người dân 

theo thẩm quyền xử lý của Phường. 

 

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân Phường đã trao 

tặng Giấy khen của UBND Quận Tân Bình cho 01 đơn 

vị khu phố và 05 tổ dân phố đạt thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua yêu nước năm 2021./. 

* Phường 1 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật 

Ngày 26/4/2022, Ủy ban nhân dân Phường đã tổ 

chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho đối tượng là cán bộ công chức phường, Ban điều 

hành khu phố và tổ dân phố phường. Tham dự Hội nghị 

có bà Lê Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam quận Tân Bình; ông Nguyễn Khương Ninh - Kiểm 

dịch viên động vật thuộc Trạm chăn nuôi và thú y liên 

quận Tân Bình - Tân Phú - Bình Tân. 

 

Tại Hội nghị, bà Lê Thị Thu Trà đã giới thiệu 

những nét cơ bản về Đề án số 06-ĐA/TU ngày 

20/8/2021 của Thành ủy TPHCM với các mục tiêu: 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành 

động trong hệ thống chính trị về công tác giám sát của 

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; tăng 

cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, 

phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân trong 

góp ý, hiến kế để xây dựng đảng, chính quyền thật sự 

trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả chính 

quyền đô thị tại TPHCM. 

 

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Khương Ninh - Kiểm 

dịch viên động vật thuộc Trạm chăn nuôi và thú y liên 

quận Tân Bình - Tân Phú - Bình Tân cũng đã trình bày 

một số nội dung về phòng, chống các dịch bệnh trên địa 

bàn thành phố như: phòng, chống bệnh và xây dựng 

vùng an toàn bệnh dại trên địa bàn thành phố hiện nay./. 
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* Đảng ủy Phường 1 tổ chức Hội nghị quán 

triệt, triển khai các văn bản của Đảng. 

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/ĐU ngày 15/4/2022 

của Đảng ủy phường, ngày 27/4/2022, Đảng ủy Phường 

1 tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của 

Đảng đến cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm góp phần thực hiện có hiệu quả các quy 

định của Đảng. 

Đến tham dự và báo cáo các nội dung tại hội nghị 

có đồng chí Phạm Thị Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, 

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc 

Phú - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Quận ủy cùng các đồng chí là Đảng ủy viên, 

Trưởng/Phó Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội phường, cấp ủy; Đảng viên phụ trách công tác 

kiểm tra, giám sát của đảng bộ bộ phận khu phố 1, khu 

phố 2 và 10 chi bộ trực thuộc.  

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thị Thành - 

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy 

báo cáo các nội dung quy định của Trung ương, Quận 

uỷ về công tác dân vận: Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 

30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban 

hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; 

Chương trình số 12-CTr/QU của Quận ủy về nâng cao 

hiệu quả công tác tập hợp nhân dân giai đoạn 2020-

2025, Chương trình số 21-CTr/QU của Quận ủy về thực 

hiện Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU về 

nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân 

giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của 

chính quyền các cấp; Kế hoạch số 71-KH/QU ngày 

30/12/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường 

công tác dân vận trong điều kiện thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi phát 

triển kinh tế. Song song đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Phú 

– Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra 

Quận ủy đã báo cáo các nội dung trọng tâm của Quy 

định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 

đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 

thực hiện nội dung Quy định số 22-QĐ/TW về công tác 

kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

 

Hội nghị đã góp phần trang bị các kiến thức cơ bản 

về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 

Đảng cũng như kỹ năng công tác dân vận cho đội ngũ 

cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của Phường. 

 

 

* Hướng dẫn các thủ tục đăng ký cư trú 

trực tuyến, trực tiếp 

I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ 

1. Đối với trường hợp nhà ở chính chủ (Điều 20 

khoản 1, Luật cư trú): 

1.1. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú 

1.2. CMND hoặc CCCD 

1.3. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp 

- Đối với nhà phố: 

+ Chủ quyền nhà ở.  

- Đối với chung cư: 

+ Hợp đồng mua bán nhà ở. 

+ Biên bản bàn giao nhà ở, căn hộ. 

+ Văn bản chuyển nhượng. (Nếu có) 

+ Xác nhận chuyển nhượng của chủ đầu tư. (Nếu có) 

+ Chứng nhận số nhà (Bản sao). (Nếu có) 

+ Nếu nhà ở thế chấp ngân hàng: Hợp đồng thế 

chấp nhà ở và Hợp đồng tín dụng (Bản sao và công 

chứng). (Nếu có) 

2. Đối với trường hợp nhập khẩu theo mối quan 

hệ được Luật cư trú quy định tại Điều 20: 

2.1. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 
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2.2. CMND hoặc CCCD của chủ nhà và người cần 

nhập khẩu 

2.3. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp 

- Đối với nhà phố: 

+ Chủ quyền nhà ở.  

- Đối với chung cư: 

+ Hợp đồng mua bán nhà ở. 

+ Biên bản bàn giao nhà ở, căn hộ. 

+ Văn bản chuyển nhượng. (Nếu có) 

+ Xác nhận chuyển nhượng của chủ đầu tư. (Nếu có) 

+ Chứng nhận số nhà (Bản sao). (Nếu có) 

+ Nếu nhà ở thế chấp ngân hàng: Hợp đồng thế 

chấp nhà ở và Hợp đồng tín dụng (Bản sao và công 

chứng). (Nếu có) 

2.4. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ: Cha mẹ, con 

cái, anh chị em… (Giấy khai sinh), vợ chồng (Giấy đăng 

ký kết hôn) 

3. Đối với trường hợp nhà thuê, mượn, ở nhờ 

(Điều 20 khoản 3, Luật cư trú): 

3.1. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú 

3.2. CMND hoặc CCCD của chủ nhà và người cần 

nhập khẩu 

3.3. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp 

- Đối với nhà phố: 

+ Chủ quyền nhà ở.  

- Đối với chung cư: 

+ Hợp đồng mua bán nhà ở. 

+ Biên bản bàn giao nhà ở, căn hộ. 

+ Văn bản chuyển nhượng. (Nếu có) 

+ Xác nhận chuyển nhượng của chủ đầu tư. (Nếu có) 

+ Chứng nhận số nhà (Bản sao). (Nếu có) 

+ Nếu nhà ở thế chấp ngân hàng: Hợp đồng thế 

chấp nhà ở và Hợp đồng tín dụng (Bản sao và công 

chứng). (Nếu có) 

3.4. Hợp đồng cho thuê, mượn, ở nhờ được công 

chứng hoặc chứng thực tại UBND. Lưu ý: Nội dung hợp 

đồng thể hiện rõ diện tích, mục đích thuê,… 

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ 

1. Trường hợp nhà ở chính chủ (Đơn thân): 

1.1. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú 

1.2. CMND hoặc CCCD của chủ nhà và người cần 

nhập khẩu 

1.3. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp 

- Đối với nhà phố: 

+ Chủ quyền nhà ở.  

- Đối với chung cư: 

+ Hợp đồng mua bán nhà ở. 

+ Biên bản bàn giao nhà ở, căn hộ. 

+ Văn bản chuyển nhượng. (Nếu có) 

+ Xác nhận chuyển nhượng của chủ đầu tư. (Nếu có) 

+ Chứng nhận số nhà (Bản sao). (Nếu có) 

+ Nếu nhà ở thế chấp ngân hàng: Hợp đồng thế 

chấp nhà ở và Hợp đồng tín dụng (Bản sao và công 

chứng). (Nếu có) 

2. Trường hợp nhà ở chính chủ (Hộ gia đình: 

Cha mẹ, vợ chồng, con cái…): 

2.1. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú 

2.2. CMND hoặc CCCD của chủ nhà và người cần 

nhập khẩu 

2.3. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp 

- Đối với nhà phố: 

+ Chủ quyền nhà ở.  

- Đối với chung cư: 

+ Hợp đồng mua bán nhà ở. 

+ Biên bản bàn giao nhà ở, căn hộ. 

+ Văn bản chuyển nhượng. (Nếu có) 

+ Xác nhận chuyển nhượng của chủ đầu tư. (Nếu có) 

+ Chứng nhận số nhà (Bản sao). (Nếu có) 

+ Nếu nhà ở thế chấp ngân hàng: Hợp đồng thế 

chấp nhà ở và Hợp đồng tín dụng (Bản sao và công 

chứng). (Nếu có) 

2.4. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ: Cha mẹ, con 

cái, anh chị em… (Giấy khai sinh), vợ chồng (Giấy đăng 

ký kết hôn) 

3. Trường hợp ở nhờ, thuê, mượn nhà ở: 

3.1. Đối với chủ nhà cho ở nhờ, thuê, mượn nhà ở: 

- CMND hoặc CCCD 

- Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp 

+ Đối với nhà phố: 

+ Chủ quyền nhà ở.  

+ Đối với chung cư: 

+ Hợp đồng mua bán nhà ở. 

+ Biên bản bàn giao nhà ở, căn hộ. 

+ Văn bản chuyển nhượng. (Nếu có) 

+ Xác nhận chuyển nhượng của chủ đầu tư. (Nếu có) 

+ Chứng nhận số nhà (Bản sao). (Nếu có) 

+ Nếu nhà ở thế chấp ngân hàng: Hợp đồng thế 

chấp nhà ở và Hợp đồng tín dụng (Bản sao và công 

chứng). (Nếu có) 
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- Hợp đồng cho thuê, mượn, ở nhờ 

3.2. Đối với người ở nhờ, thuê, mượn nhà ở 

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú 

- CMND hoặc CCCD 

- Giấy tờ minh mối quan hệ: Cha mẹ, con cái, anh chị 

em… (Giấy khai sinh), Vợ chồng (Giấy đăng ký kết hôn) 

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ: 

CMND, CCCD của chủ nhà và người cần nhập khẩu 

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM VẮNG: 

Đối với các trường hợp: Thanh niên trong độ tuổi 

NVQS từ 18 – 27; Người đang chấp hành cho hưởng án 

treo… Điều 31 khoản 1 Luật cư trú 2020 cần: CMND 

hoặc CCCD của người cần đăng ký 

V. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: 

Hiện tại có 02 hình thức đăng ký “TRỰC TIẾP” và 

“TRỰC TUYẾN” cho 04 loại đăng ký cư trú: Thường 

trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng. 

1. Trực tiếp: Công dân trực tiếp đến cơ quan thực 

hiện đăng ký cư trú (Công an phường, xã, thị trấn) nơi 

công dân đang thực tế cư trú và xuất trình đầy đủ các 

giấy tờ tương ứng với 01 trong 04 loại hình đăng ký cư 

trú theo nhu cầu. 

2. Trực tuyến: Truy cập vào Website: 

http://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn 

Chọn loại hình đăng ký cư trú:Thường trú, Tạm trú, 

Lưu trú, Tạm vắng theo nhu cầu và thực hiện thao tác 

trên giao diện như sau: 

+ Hướng dẫn tạm thời về việc đăng ký thường trú 

trên Cổng Dịch Vụ Công trực tuyến . 

+ Hướng dẫn tạm thời về việc đăng ký tạm trú trên 

Cổng Dịch Vụ Công trực tuyến. 

+ Hướng dẫn tạm thời về việc đăng ký lưu trú trên 

Cổng Dịch Vụ Công trực tuyến. 

+ Hướng dẫn tạm thời về việc đăng ký tạm vắng 

trên Cổng Dịch Vụ Công trực tuyến. 

Thông tin liên hệ: 

Trụ sở Công an Phường 1: số 291 Lê Văn Sỹ, 

Phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

Số điện thoại: 028.3844.4870 

* Một s  nội dung chính của Đại hội đại biểu 

Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NCT lần thứ sáu 

được tiến hành từ ngày 13/01/2022 đến ngày 

14/01/2022. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội 

gồm 93 ủy viên. 

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình Ủy viên Ban chấp 

hành TW Đảng, nguyên Phó trưởng Thường trực Ban tổ 

chức TW được bầu làm Chủ tịch Hội.  

Và bầu 03 phó chủ tịch gồm các đồng chí: 

- Ông Trương Xuân Cừ 

- Ông Phan Văn Hùng 

- Ông Huỳnh Thành Lập (Phó Chủ tịch không 

chuyên trách) 

Đại hội đã đề ra ba nhiệm vụ trọng tâm, ba 

chương trình công tác và một s  chỉ tiêu phấn đấu 

như sau: 

* Ba nhiệm vụ trọng tâm của Hội: 

- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh 

- Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc Người cao tuổi 

- Phát huy mạnh mẽ vai trò NCT tham gia xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. 

* Ba chương trình công tác: 

- Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, 

NCT cô đơn không nơi nương tựa. 

- Người cao tuổi tích cực tham gia bảo vệ biên giới, 

biển đảo và phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn 

xã hội. 

- Người cao tuổi xây dựng gia đình văn hóa, gia 

đình kiểu mẫu. 

* Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao: 

- Nâng cao hiệu quả “Tháng hành động vì Người 

cao tuổi Việt Nam” 

- Nâng rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. 

* Chỉ tiêu: 

1/ Tập hợp trên 90% NCT vào tổ chức Hội. 

2/ 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, cấp huyện, trên 90% 

cán bộ Hội NCT cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về 

kỹ năng công tác Hội. 

3/ Tham mưu, đề xuất đảm bảo 100% Người cao 

tuổi trong độ tuổi theo quy định của pháp luật được tổ 

chức chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, có 

Bảo hiểm Y tế. 

4/ Phấn đấu 95% trở lên số xã, phường, thị trấn 

thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên Quỹ chăm 

sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi. 

5/ 90% trở lên Hội NCT cơ sở có các loại hình Câu 

lạc bộ của NCT. 

6/ 90% các tỉnh, thành phố có Câu lạc bộ Liên thế 

hệ tự giúp nhau, phấn đấu trong nhiệm kỳ tăng thêm 

3.500 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. 

http://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/
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- 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. 

- Điện thoại UBND Phường 1 - Q.Tân Bình: (028)3.9.913.357 

- Điện thoại Công an Phường 1 - Q.Tân Bình: (028)3.8.444.870 

- Hộp thư điện tử: p1.tanbinh@tphcm.gov.vn 

Trang thông tin điện tử: http://phuong1tanbinh.gov.vn 


