
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, 

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng  

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(11/6/1912-11/6/2022) 

Đồng chí Phạm Hùng - Nhà lãnh đạo tài năng và 

có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta 

Đồng chí Phạm Hùng là một trong những nhà lãnh 

đạo có những cống hiến quan trọng, góp phần làm nên 

các chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX. 

Với ý chí kiên cường, tư duy sáng tạo và nhiệt tình cách 

mạng, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao 

phó nhiều trọng trách trong cuộc đấu tranh giải phóng 

dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong thời kỳ tái 

thiết, xây dựng đất nước trong hòa bình. Trong công tác, 

thời chiến cũng như trong thời bình, Đồng chí luôn thể 

hiện phong cách làm việc có chương trình, kế hoạch, có 

nguyên tắc nhưng không máy móc, thể hiện rõ tư duy 

độc lập, tự chủ của một nhà lãnh đạo tài năng. 

Sau gần 15 năm bị giam cầm trong lao tù đế quốc 

(từ năm 1931 đến năm 1945), sau khi được Đảng đón từ 

nhà tù Côn Đảo về đất liền, đồng chí Phạm Hùng tham 

gia ngay vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở 

Nam bộ. Đồng chí được bầu vào Xứ ủy lâm thời Nam 

bộ, đến đầu năm 1946, khi đồng chí Lê Duẩn được điều 

ra Hà Nội, Đồng chí được bầu làm Bí thư Xứ ủy Nam 

Bộ kiêm Giám đốc Quốc gia Tự vệ cuộc (Giám đốc Nha 

Công an Nam bộ). Trên cương vị Bí thư Xứ ủy, Đồng 

chí luôn năng nổ, nhiệt huyết, làm việc có kế hoạch, có 

nguyên tắc và dân chủ, bám sát các nghị quyết của Đảng 

và những chỉ đạo của Bác Hồ, cùng tập thể Xứ ủy góp 

phần quan trọng vào việc chỉ đạo cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp của quân và dân Nam Bộ, lập 

được nhiều chiến thắng vẻ vang, được Bác Hồ tặng danh 

hiệu Nam Bộ Thành Đồng. Với tài năng và uy tín của 

mình, đồng chí đã xây dựng, củng cố khối đoàn kết 

thống nhất các lực lượng kháng chiến và kiện toàn bộ 

máy lãnh đạo của Xứ ủy trong những năm đầu cuộc 

kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ.  

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951), 

đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và 

được chỉ định tham gia Trung ương Cục miền Nam; là 

Phó Bí thư Trung ương Cục kiêm Bí thư Phân Liên khu 

ủy miền Đông (3/1952). Đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo 

quân dân miền Đông kháng chiến chống thực dân Pháp, 

củng cố và phát triển cơ sở kháng chiến, từng bước tạo 

ra thế và lực đưa cuộc kháng chiến của quân dân miền 

Đông phát triển lên đỉnh cao, góp phần phối hợp với 

chiến trường chính buộc địch phải ký Hiệp định Giơ-ne-

vơ (21/7/1954) chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 

Việt Nam và Đông Dương. Tháng 9/1954, Trung ương 

Đảng họp và khẳng định nhiệm vụ cách mạng giải 

phóng dân tộc chưa hoàn thành cuộc đấu tranh cứu quốc 

và điều chỉnh phương châm đấu tranh, bảo đảm việc thi 

hành Hiệp định Giơ-ne-vơ…; đồng chí Phạm Hùng 

được phân công làm Trưởng đoàn Quân đội nhân dân 

Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến ở Nam Bộ, 

Trưởng phái đoàn liên lạc Quân đội nhân dân Việt Nam 

bên cạnh Ủy ban quốc tế ở Sài Gòn có nhiệm vụ giám 

sát và đấu tranh buộc đối phương thi hành Hiệp định ở 

vùng Nam Bộ. 

Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược, Đồng chí đã cùng với Xứ ủy Nam Bộ, 

Trung ương Cục miền Nam vận dụng sáng tạo đường 

lối của Đảng vào điều kiện cụ thể Nam Bộ, đề ra nhiều 

chủ trương quan trọng: Tổ chức tiến hành chiến tranh 

Nhân dân; thực hiện dân chủ ở nông thôn; chỉ đạo 

phong trào đấu tranh ở đô thị; giải quyết thành công 

vấn đề tôn giáo, làm tốt công tác vận động nhân sỹ, trí 
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thức, tăng cường và mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống 

nhất; đặc biệt là tăng cường công tác xây dựng Đảng. 

Nhờ giải quyết tốt vấn đề nông dân và liên minh công - 

nông - trí, nên cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ 

không ngừng được đẩy mạnh, vùng giải phóng ngày 

càng được mở rộng, góp phần quan trọng vào thắng lợi 

chung của quân và dân cả nước trong cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược. 

Sau khi miền Bắc được giải phóng, trên cương vị 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 

ban Thống nhất Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, 

Đồng chí đã tham gia tổ chức biên soạn và hoàn thiện dự 

thảo Đề án về hòa bình thống nhất nước nhà và cách 

mạng miền Nam, làm cơ sở cho Hội nghị Trung ương 

lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II 

xây dựng Nghị quyết 15 về cách mạng miền Nam; góp 

phần to lớn tạo ra bước ngoặt cho cách mạng miền Nam 

từ thế cầm cự giữ gìn lực lượng, chuyển sang thế tấn 

công và giành thắng lợi. 

Ngày 29/4/1958, tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa 

I đã bầu đồng chí Phạm Hùng làm Phó Thủ tướng Chính 

phủ. Đồng chí đã dành hết tâm trí, nỗ lực thực hiện 

nhiệm vụ lãnh đạo lĩnh vực phát triển kinh tế, trực tiếp đi 

cơ sở động viên các phong trào sản xuất nông nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh tế; kiểm tra, chỉ đạo thực tiễn ở địa 

phương; chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản điều 

hành kinh tế vĩ mô và tổ chức các nhiệm vụ phát triển 

trên các mặt trận kinh tế - xã hội đạt những thành tựu 

quan trọng, thúc đẩy phát triển toàn diện, làm cơ sở hậu 

phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam. 

Năm 1967, Đồng chí được Đảng giao nhiệm vụ Bí 

thư Trung ương Cục miền Nam và Chính ủy các lực 

lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là 

thời điểm quân và dân miền Nam đang bí mật gấp rút 

chuẩn bị và tiến hành đòn tiến công chiến lược Tết Mậu 

Thân (1968). Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu 

Thân của quân và dân ta nổ ra đồng loạt trên khắp miền 

Nam, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh bại ý chí xâm 

lược của kẻ thù, buộc chúng phải thay đổi chiến lược 

chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán với Chính phủ ta 

tại Hội nghị Paris. 

Từ cuối năm 1968 đến tháng 4/1975, dưới sự chỉ 

đạo của đồng chí Phạm Hùng, Trung ương Cục đã ban 

hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo phong trào đấu 

tranh của quân và dân miền Nam trên cả ba vùng chiến 

lược. Tháng 4/1975, sau thắng lợi của các chiến dịch 

Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Bộ Chính trị quyết định 

mở chiến dịch giải phóng Sài Gòn, mang tên Chiến dịch 

Hồ Chí Minh, chỉ định đồng chí Văn Tiến Dũng làm Tư 

lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm Chính ủy Bộ Chỉ huy 

Chiến dịch. Với tư cách là Bí thư Trung ương Cục, Bí 

thư Quân ủy Miền, Chính ủy Chiến dịch, đồng chí Phạm 

Hùng đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức và lãnh 

đạo quân và dân ta, nhất là cổ vũ, động viên lực lượng 

vũ trang chớp thời cơ để hoàn thành thắng lợi Chiến dịch 

Hồ Chí Minh lịch sử. Sáng 30/4/1975, khi nghe tin Tổng 

thống Sài Gòn đề nghị với phía cách mạng ngừng bắn 

để thương lượng, Chính ủy Phạm Hùng đã ký và cho 

phát ngay bức điện hỏa tốc gửi các đơn vị trên chiến 

trường: “Địch đang dao động tan rã. Các cánh quân hãy 

đánh mạnh, tiến nhanh chiếm các mục tiêu đúng quy 

định. Hội quân tại Dinh Độc lập ngụy. Địch không còn 

có gì để thương lượng bàn giao. Chúng phải đầu hàng 

vô điều kiện. Tiến lên! Toàn thắng!” - 11 giờ 30 phút 

ngày 30 tháng 4 năm 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh 

toàn thắng. Là một trong những người lãnh đạo cao nhất 

của cách mạng miền Nam, đồng chí Phạm Hùng đã tỏ rõ 

tinh thần kiên cường, dũng cảm, mưu trí, vượt qua gian 

khổ và ác liệt của đạn bom, góp phần vào sự nghiệp giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện thành 

công tâm nguyện của Bác Hồ, thu non sông Việt Nam 

về một mối. Sau khi đất nước thống nhất, đồng chí 

Phạm Hùng được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng 

trách: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ 

trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trên mọi cương vị 

công tác, đặc biệt trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

đồng chí chú trọng xây dựng đạo đức người công an 

cách mạng, phát động trong toàn lực lượng công an 

phong trào học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện 

nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy; góp phần xây dựng lực 

lượng công an nhân dân trưởng thành lớn mạnh, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, làm 

thất bại hoàn toàn các âm mưu bạo loạn, lật đổ của các 

thế lực thù địch và phản cách mạng thời hậu chiến, giữ 

gìn sự bình yên cho đất nước. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 

(12/1986), đồng chí Phạm Hùng tiếp tục được bầu làm 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Ủy viên Bộ 

Chính trị; tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII 

(17/6/1987), được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Thủ tướng 

đầu tiên của nước ta thời kỳ đổi mới. 

Những cống hiến và hoạt động không mệt mỏi của 

đồng chí Phạm Hùng trong những năm tháng chèo 

chống con thuyền cách mạng vượt qua khó khăn thời kỳ 

đầu đổi mới đã để lại dấu ấn sâu đậm, khẳng định tài 

năng và tinh thần trách nhiệm của một nhà lãnh đạo chủ 

chốt với những quyết sách của Đảng và Nhà nước, đưa 

đất nước ta thoát khỏi đói nghèo, từng bước phát triển. 

(Trích Tạp chí Tuyên giáo TW)  



 

3 

 

 
 

* Khánh thành công trình “Không gian văn hóa 

Hồ Chí Minh” kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về 

phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu 

quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. 

Nhằm ghi nhớ công ơn của Bác Hồ kính yêu đối với Tổ 

quốc và dân tộc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố 

Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác 

định: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây 

dựng thành phố trở thành một không gian văn hóa Hồ 

Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự 

nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường 

xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc 

trưng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân của thành phố 

mang tên Bác”. Đây là một trong các nhiệm vụ, giải 

pháp quan trọng của công tác xây dựng Đảng về tư 

tưởng, chính trị, đạo đức... 

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

Thành phố lần thứ XI, thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Quận ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo 

Quận ủy, Đảng ủy Phường 1 đã triển khai xây dựng 

công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại trụ sở 

Phường 1. Sau hơn 02 tháng triển khai và thực hiện, 

sáng ngày 17/5/2022, Đảng ủy Phường 1 đã tổ chức lễ 

cắt băng khánh thành công trình “Không gian văn hoá 

Hồ Chí Minh”. 

Đến tham dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn 

Xuân Tiến - UV.BTVQU, Trưởng Ban Tuyên giáo 

Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hải - Chuyên viên Ban 

Dân vận Quận ủy; đồng chí Châu Văn Tình - Bí thư 

Đảng ủy phường; đồng chí Bùi Hoàng Lộc - Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Tôn Nữ Hồng 

Châu - Phó Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường, 

cùng các đồng chí Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị, 

xã hội phường, các đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí 

thư Chi bộ khu phố trực thuộc Đảng bộ phường. 

 

Công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đã 

được triển khai khảo sát, lên phương án và tổ chức thi 

công từ tháng 3 đến tháng 5/2022 đến nay đã hoàn thiện, 

việc đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa hết sức to 

lớn trong công tác giáo dục truyền thống, từng bước 

hình thành không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại 

Phường. Đảng ủy Phường mong muốn công trình sẽ là 

nơi để cán bộ, đảng viên và nhân dân có thể tìm hiểu về 

những tư liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những cột mốc lịch sử 

của tổ chức Đảng và của đất nước. Bên cạnh đó, Ủy ban 

nhân dân Phường cũng tiến hành xây dựng góc không 

gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại khu vực sảnh Ủy ban 

nhân dân phường để góp phần tuyên truyền không gian 

văn hóa Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân 

dân. Đặc biệt, là đội ngũ cán bộ công chức về việc thực 

hiện “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” trong thực 

thi công vụ./. 

* Phường 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm 

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

19/5/2022) và sơ kết 01 năm thực hiện kết luận 

01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách 

mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân 

và cả dân tộc Việt Nam; là chiến sĩ Cộng sản xuất sắc, 

nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng 

sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Cuộc đời 

và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô 

cùng vĩ đại và cao cả, đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân 

dân ta và non sông đất nước ta. Kỷ niệm ngày sinh của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để cán bộ, đảng viên Đảng 

bộ Phường 1 thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn vô 

hạn đối với Bác Hồ kính yêu. 

Với ý nghĩa đó, sáng ngày 17/5/2022, Đảng ủy 

Phường 1 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 
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sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị.  

 
Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân 

Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ/Trưởng Ban Tuyên giáo 

Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hải - Chuyên viên Ban 

Dân vận Quận ủy; đồng chí Châu Văn Tình - Bí thư 

Đảng ủy phường; các đồng chí Thường trực Đảng ủy - 

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

phường; cùng các đồng chí đảng ủy viên và đại diện các 

tổ chức chính trị - xã hội phường, các đồng chí đại diện 

cấp ủy đảng bộ bộ phận Khu phố, chi bộ trực thuộc.  

Tại buổi lễ, đồng chí Châu Văn Tình – Bí thư Đảng 

ủy phường đã đọc diễn văn kỷ niệm 132 năm ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022). Đồng 

thời, Đảng ủy phường đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 

năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị 

ngày 18/5/2021 giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2022 nhằm 

đánh giá những mặt làm được, xác định những hạn chế, 

nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá 

trình lãnh đạo, chỉ đạo; trên cơ sở đó đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới. 
  

 
 

Qua đó, Đảng ủy Phường đã biểu dương, khen 

thưởng cho 5 tập thể, 15 cá nhân điển hình thực hiện 

tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2021 – 2022); 

khen thưởng 03 tổ chức đảng, 34 đảng viên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021./. 

* Phường 1 tổ chức Hội nghị nhân dân 

tháng 5 năm 2022 

 
 

Ngày 26/5/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường 1 tổ chức 

Hội nghị nhân dân tháng 5 năm 2022 với chủ đề “Phát 

huy vai trò các hội quần chúng gắn với phong trào xây 

dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. 

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Tôn Nữ Hồng Châu, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và đồng chí Phan 

Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường; sự tham dự của Trưởng, phó các tổ chức đoàn 

thể chính trị - xã hội Phường 1, cùng trên 90 đoàn viên, 

hội viên và nhân dân trên địa bàn phường. 

Hội nghị đã nhận được 05 lượt phát biểu với 09 ý 

kiến phản ánh liên quan đến các vấn đề về môi trường, 

hạ tầng cơ sở và quản lý xây dựng. 
 

 
 

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban nhân dân phường đã 

trả lời 06 ý kiến, đồng thời ghi nhận 03 ý kiến để đôn 

đốc giải quyết. Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến 

đóng góp của hội viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt 

động của các hội quần chúng trên địa bàn./. 
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* Phường 1 tổ chức tuyên truyền pháp luật 

trực quan bằng phiên tòa giả định 

 
Nhằm tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật cho người dân, đoàn viên, hội viên, thanh niên; nâng 

cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc 

phòng, chống tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, đổi mới, đa 

dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật trên cơ sở 

lựa chọn hình thức mang lại hiệu quả cao nhất. Ban chỉ 

đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Phường 1 

phối hợp với Hội Luật gia Quận, Chi đoàn Viện kiểm sát 

nhân dân Quận, Chi hội Luật gia Toà án, Chi hội Luật 

gia Phường 1 và các tổ chức chính trị - xã hội phường 

thực hiện Chương trình: Phiên tòa giả định với chuyên 

đề “Xét xử hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma 

túy” vào sáng ngày 21 tháng 5 năm 2022 với sự tham 

gia của 120 đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu nhi, 

nhân dân đang học tập, làm việc và cư trú tại phường. 

 
Bên cạnh việc tái diễn lại vụ án xét xử tại phiên toà 

giả định, ban tổ chức còn tổ chức chương trình tập huấn 

các kiến thức cần biết để phòng, chống ma tuý và cách 

xử lý tránh phát sinh các tệ nạn xã hội. Thông qua buổi 

tập huấn, chương trình “Vui cùng Pháp luật” cũng đã 

đón nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các thành 

viên tham gia bằng những câu hỏi đố vui nhận quà hấp 

dẫn từ chương trình./. 

* Phường 1 tổ chức Ngày hội an toàn giao 

thông năm 2022 

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp 

hành pháp luật giao thông của người dân, đoàn viên, 

thanh niên khi tham gia giao thông, xây dựng thói quen 

ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, xây dựng 

nếp sống văn minh đô thị trong người dân, đoàn viên, 

thanh niên đang sinh sống trên địa bàn phường, qua đó 

tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn 

giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật 

khi tham gia giao thông. Sáng ngày 19/5/2022, Ủy ban 

nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội Phường 1, quận Tân Bình phối 

hợp cùng với Ban giám hiệu, Phòng công tác sinh viên 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố 

Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày Hội an toàn giao thông 

năm 2022 cho đối tượng là đoàn viên, hội viên, thanh 

niên và nhân dân trên địa bàn phường. 

 
Đến tham dự ngày hội có đồng chí Phan Lê Huy 

Hoàng – QUV/Bí thư Quận Đoàn/Chủ tịch Hội LHTN 

Việt Nam quận Tân Bình; Thiếu tá Nhã Thị Thu Hà – 

Đội phó Đội phong trào Công an quận Tân Bình; đồng 

chí Bùi Hoàng Lộc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

phường; đồng chí Tôn Nữ Hồng Châu – QUV/Phó Bí 

thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường và các đồng chí là 

trưởng các tổ chức chính trị - xã hội phường, các thầy cô 

đang công tác, giảng dạy tại trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường, các ông bà đại diện Ban điều hành các 

khu phố, Tổ dân phố trên địa bàn phường và 250 lượt 

đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia. 

Trong ngày hội, Thiếu tá Nhã Thị Thu Hà – Phó 

Đội Phong trào Công an quận Tân Bình tuyên truyền về 

Luật giao thông đường bộ; đại diện đơn vị VISACOOP 

cũng đã tiến hành hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn 

khi tham gia giao thông. Đồng thời, Ban tổ chức cũng đã 

thực hiện chương trình thay nhớt miễn phí cho các thành 

viên tham gia ngày hội./. 
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* Hội Cựu chiến binh phường tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 5 

      Nhân kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên 

phủ (07/5/1954 – 07/5/2022), Câu lạc bộ nữ Cựu chiến 

binh phối cùng Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn thanh 

niên Phường 1 đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng 

đồng chí Phùng Thị Nga, là chiến sỹ đã từng tham gia 

chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

 

       Ngoài ra, vào ngày 18 và 19/5/2022, Hội Cực chiến 

binh phối hợp với Hội Người cao tuổi Phường 1 tổ chức 

Chương trình về nguồn tại căn cứ Minh Đạm; Tại đây 

đoàn đã tiến hành dâng hương và tưởng niệm các anh 

hùng liệt sỹ, đồng thời sơ kết phong trào thi đua đợt 1 (từ 

01/01/2022 - 19/5/2022) và phát động phong trào thi đua 

đợt 2 (từ 19/5/2022 – 02/9/2022). 

 
Qua buổi sơ kết, đồng chí Nguyễn Hữu Thuần - 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường đã phát động toàn 

Hội tích cực thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị tiếp 

tục  đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ Hội viên, phải 

thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh “về ý chí tự lục tự 

cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc”, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao./. 

* Hội Khuyến học Phường 1 tổ chức Hội thu 

heo đất  năm 2022 

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Hội Khuyến học 

Phường 1 đã tổ chức Hội thu 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. 

 
Trong những năm qua, công tác vận động nuôi heo 

đất được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên, hằng 

năm của tổ chức Hội, là một trong những biện pháp tích 

cực xây dựng Quỹ Khuyến học tự nguyện, có hiệu quả 

cao, hợp lòng dân được dân ủng hộ. Đặc biệt, năm nay 

có hai mạnh thường quân đã mang heo của cá nhân gia 

đình đến ủng hộ cho quỹ khuyến học là Ông Nguyễn 

Trung Thuận, địa chỉ 185 Bùi Thị Xuân với số tiền là 

1.500.000 đồng và ông Lê Bảo Thắng, địa chỉ 325 Lê 

Văn Sỹ với số tiền là 3.000.000 đồng. 

 

 Kết quả Hội thu heo đất năm 2022 tại Hội Khuyến 

học Phường 1 đã thu được là 86.214.000 đồng, trong 

tổng số 256 con heo đất được vận động tại các Chi hội 

và sẽ được Hội Khuyến học đưa vào Quỹ Khuyến học 

phường để thực hiện các chương trình trao tặng học 

bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học 

sinh giỏi liên tuc nhiều năm, gia đình hiếu học. Hội 

khuyến học phường mong các tổ chức, cá nhân và hộ 

dân tiếp tục hưởng ứng phong trào “Tiết kiệm nuôi heo 

đất khuyến học” và tiết kiệm gây quỹ học tập trong gia 

đình để “Hội thu heo đất” đạt kết quả cao hơn./. 
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* Hỗ trợ v n vay ưu đãi cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn phường 
Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia năm 2022.  

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 

Ủy ban nhân dân 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” 

Tiếp tục 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 đường  

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
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 * Công tác phòng, ch ng 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).    

* Ch ng 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. 

* Khuyến cáo phòng bệnh SXH, Tay chân 

miệng 

1. Sốt xuất huyết: Thời kỳ ủ bệnh từ 3 - 6 ngày; 

một số trường hợp có thể kéo dài đến 15 ngày. 

- Sốt dengue: Triệu chứng thường xuất hiện đột 

ngột với sốt cao, người mệt mỏi rũ rượi, nhức đầu, 

đau sau hốc mắt, đau cơ (đau thắt lưng và đôi khi 

đau chân), thường kèm theo đau họng, buồn nôn, 

nôn mửa, đau vùng thượng vị và tiêu chảy. 

Ở trẻ em, đau họng và đau bụng thường là 

những triệu chứng nổi trội. Hạ sốt xuất hiện vào 

ngày thứ 3 đến ngày thứ 8 thường kèm biểu hiện 

xuất huyết nhẹ (chấm xuất huyết dưới da, nốt xuất 

huyết và chảy máu mũi). Sau khi hạ sốt thường 

xuất hiện ban dạng dát sẩn đa hình thái, đôi khi gây 

ngứa, đầu tiên ở thân mình và lan rộng theo hướng 

ly tâm đến các chi, mặt, lòng bàn tay và lòng bàn 

chân. Một số trường hợp có thể bệnh có thể tiến 

triển đến xuất huyết tiêu hóa và sốc. Như vậy biểu 

hiện xuất huyết không chỉ sốt xuất huyết dengue 

mới có. 

- Sốt xuất huyết dengue: Giai đoạn sớm của 

bệnh không thể phân biệt được với sốt dengue. Tuy 

nhiên thường sau từ 2 đến 5 ngày, tức là vào giai 

đoạn hạ sốt, một số trường hợp nhiễm trùng đầu 

tiên và đa số các nhiễm trùng thứ phát sau khi đã 

nhiễm một loại huyết thanh khác có biểu hiện hạ 

tiểu cầu (< 100.000/mm³) và cô đặc máu. Thường 

thì giảm tiểu cầu xảy ra trước cô đặc máu. Biểu 

hiện xuất huyết có thể xảy ra hoặc không. Các biểu 

hiện xuất huyết thường gặp trong sốt xuất huyết 

dengue gồm xuất huyết dưới da tự phát hoặc sau 

tiêm chích, chảy máu chân răng, chảy máu mũi và 

xuất huyết tiêu hóa. Lá lách thường không lớn. Nếu 

gan lớn và đau thì đây là những dấu hiệu bệnh 

nặng. Các biểu hiện khác có thể gồm tràn dịch 

màng phổi, giảm protein máu, bệnh lý não với dịch 

não tủy bình thường. 

Tính thấm mao mạch gia tăng, với hậu quả 

thoát huyết tương ra ngoài khoang dịch kẽ với 

lượng lớn, là nguyên nhân của tình trạng cô đặc 

máu. Khi bệnh nhân có đồng thời hai dấu hiệu 

giảm tiểu cầu và cô đặc máu thì được chẩn đoán là 

sốt xuất huyết dengue và được phân loại theo 

WHO: 

- Độ I: giảm tiểu cầu kèm cô đặc máu nhưng 

không có chảy máu tự phát. 

- Độ II: giảm tiểu cầu và cô đặc máu kèm theo 

chảy máu tự phát. 

- Độ III: giảm tiểu cầu và cô đặc máu, huyết 

động không ổn định: mạch lăn tăn, huyết áp kẹp 
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(hiệu số huyết áp tâm thu – huyết áp tâm trương 

<20 mm Hg), tay chân lạnh, tinh thần lú lẫn. 

- Độ IV: giảm tiểu cầu và cô đặc máu, sốc biểu 

hiện rõ: bệnh nhân không có mạch ngoại biên, 

huyết áp = 0 mm Hg. 

Nếu được điều trị thoát sốc thì bệnh nhân lành 

bệnh nhanh chóng và rất hiếm có di chứng. 

 2. Tay chân miệng 

Bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm vi rút cấp 

tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở 

trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Dấu 

hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau họng, tổn 

thương niêm mạc miệng và da chủ yếu ở dạng 

phỏng nước thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn 

chân, đầu gối, mông. Hầu hết các ca bệnh đều diễn 

biến nhẹ. Tuy nhiên ở một số trường hợp, bệnh có 

thể diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm có 

thể dẫn đến tử vong. Do đó bệnh cần được phát 

hiện sớm, điều trị kịp thời.  

Để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, 

chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau: 

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi 

nước chảy nhiều lần trong ngày ở cả người chăm 

sóc trẻ và trẻ. 

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

- Vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch 

sẽ trước khi sử dụng. 

- Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ 

tiếp xúc hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất 

tẩy rửa thông thường. 

- Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc 

nghi ngờ mắc bệnh. 

- Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc 

bệnh cần đưa trẻ đi khám bệnh. 

* Những điều cần biết về bệnh tăng huyết áp, 

đái tháo đường 

1. Tăng huyết áp: 

Huyết áp là áp lực máu tác động lên thành mạch 

của cơ thể. Tăng huyết áp là khi huyết áp quá cao. 

Đây là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng làm 

tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về tim, não, 

thận và các bệnh lý khác. Theo Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO), ước tính có khoảng 1,28 tỷ người 

trưởng thành từ 30-79 tuổi trên toàn thế giới bị tăng 

huyết áp. Trong đó, hầu hết (2/3) sống ở các nước 

có thu nhập thấp và trung bình. Mặt khác, ước tính 

có khoảng 46% người lớn bị tăng huyết áp không 

biết mình mắc bệnh. Ít hơn một nửa số người lớn 

(42%) bị tăng huyết áp được chẩn đoán và điều trị. 

Ngoài ra, chỉ khoảng 1/2 số người lớn bị tăng huyết 

áp đã được kiểm soát. Tăng huyết áp là nguyên 

nhân chính gây tử vong sớm trên toàn thế giới. 

Tăng huyết áp có thể bao gồm các triệu chứng 

như: đau đầu vào sáng sớm, chảy máu cam, nhịp 

tim không đều, thay đổi thị lực và ù tai. Tăng huyết 

áp nghiêm trọng có thể gây ra mệt mỏi, buồn nôn, 

nôn mửa, lú lẫn, lo lắng, đau ngực và run cơ. Tuy 

nhiên, hầu hết những người bị tăng huyết áp không 

biết mình mắc bệnh vì nó có thể không có dấu hiệu 

hoặc triệu chứng cảnh báo và được mệnh danh là 

“kẻ giết người thầm lặng”. Cách duy nhất để phát 

hiện bệnh tăng huyết áp là nhờ chuyên gia y tế đo 

huyết áp. Vì lý do này, điều cần thiết là phải đo 

huyết áp thường xuyên. Đây là cách phát hiện 

nhanh chóng và không gây đau đớn. 

2. Đái tháo đường 

 Bệnh "Đái tháo đường" là do tình trạng thiếu 

Insulin tuyệt đối hoặc tương đối. Bệnh đặc trưng 

bởi tình trạng tăng đường huyết, cùng với rối loạn 

chuyển hóa quan trọng của các chất đường, đạm, 

mỡ, chất khoáng. 

 Biến chứng: Bệnh "Đái tháo đường" có thể gây 

biến chứng cấp tính, tình trạng cơ thể dễ bị nhiễm 

trùng, về lâu dài gây biến chứng mạn tính, ảnh 

hưởng lên các cơ quan trong cơ thể. 

a. Biến chứng cấp tính: 

- Hôn mê nhiễm ceton acid. 

- Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu máu. 

- Hôn mê hạ đường huyết. 

- Nếu không điều trị kịp thời → TỬ VONG. 

b. Biến chứng mạn tính: 

- Trên mắt: Bệnh võng mạc do "Đái tháo 

đường" → MÙ LÒA. 

- Trên thận: suy thận giai đoạn cuối → CHẠY 

THẬN NHÂN TẠO. 

- Trên tim mạch: nguy cơ cao bị Tai biến mạch 

máu não, nhồi máu cơ tim → TỬ VONG, TÀN 

PHẾ. 

- Trên thần kinh ngoại biên: loét chân → CẮT 

CỤT CHI. 
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* Công an thành ph  Hồ Chí Minh cảnh báo 

chiêu lừa đảo mới nhất, yêu cầu người dân cẩn 

thận trước những cuộc gọi "lạ". 

Theo đó, chỉ một thời gian ngắn sau khi Bộ 

Công an triển khai việc cấp tài khoản định danh 

điện tử, đã xuất hiện những kiểu lừa đảo với chiêu 

bài kiểm chứng thông tin.  

Cụ thể, thông qua câu chuyện cấp, xác thực tài 

khoản Định danh điện tử, các đối tượng tự xưng là 

công an sẽ đọc chính xác tên, số định danh, ngày 

tháng năm sinh (dữ liệu này của nạn nhân đã bị lộ, 

lọt trên mạng do nhiều nguyên nhân) để yêu cầu 

nạn nhân thực hiện nhiều điều. Ví dụ như yêu cầu 

nạn nhân đăng nhập vào webstie giả mạo giao diện 

cơ quan nhà nước để điền thông tin cá nhân, cung 

cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP gửi về 

số điện thoại...  

Sau đó, đối tượng dùng những thông tin trên 

đăng nhập các ứng dụng ngân hàng online, momo, 

zalopay... của nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản. 

Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc 

cấp số định danh điện tử thì người dân cần liên hệ 

trực tiếp cơ quan Công an cấp huyện, Thành phố, 

Tỉnh để thực hiện theo quy trình. Tuyệt đối không 

thực hiện theo yêu cầu từ các cuộc gọi "lạ" tự xưng 

cơ quan nhà nước, lực lượng công an mà cung cấp 

thông tin cá nhân, tài khoản số, mã OTP... cho họ. 

* Một s  điều cần biết về Luật Nghĩa vụ 

quân sự năm 2015: 

1. Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự  

Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự vẫn là từ đủ 

18 tuổi đến hết 25 tuổi. Riêng trường hợp công dân 

được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được 

tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến 

hết năm 27 tuổi. Đây là quy định tại Điều 30 của 

Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành. 

Lưu ý, độ tuổi nhập ngũ được tính từ ngày 

tháng năm sinh ghi trên giấy khai sinh của công 

dân cho đến ngày giao quân. 

2. Tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự  

Theo Điều 31 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, 

ngoài đáp ứng điều kiện về độ tuổi nêu trên, công 

dân được gọi nhập ngũ phải đáp ứng 04 điều kiện 

sau: 

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

- Có đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ; 

- Có trình độ văn hóa phù hợp. 

Trong đó, tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ 

văn hóa được quy định tại Thông tư 148/2018/TT-

BQP (có hiệu lực từ ngày 28/11/2018) như sau: 

Về tiêu chuẩn sức khỏe: Phải có sức khỏe loại 

1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

16/2016/TTLT-BYT-BQP, riêng những công dân 

có sức khỏe loại 3 bị cận thị 1,5 điop trở lên, viễn 

thị ở các mức độ, bị nghiện ma túy, nhiễm HIV, 

AIDS cũng sẽ không được gọi nhập ngũ; 

Về trình độ văn hóa: Chỉ gọi nhập ngũ những 

công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên. 

Riêng những địa phương khó đảm bảo đủ chỉ tiêu 

giao quân thì được tuyển chọn công dân trình độ 

lớp 7.  

 3. Thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự là 

bao lâu? 

Bên cạnh quy định về độ tuổi tham gia nghĩa vụ 

quân sự và tiêu chuẩn để được tham gia nghĩa vụ 

quân sự, thì thời gian tham gia phục vụ nghĩa vụ 

quân sự bao lâu cũng là thông tin được rất nhiều 

người quan tâm. 

Thông tin này được nêu tại Điều 21 của Luật 

Nghĩa vụ quân sự mới nhất. Theo đó, thời hạn phục 

vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 

24 tháng. Quy định này đã được áp dụng từ năm 

2016 và tiếp tục được thực hiện cho đến khi có quy 

định mới. 

Trong trường hợp cần bảo đảm nhiệm vụ sẵn 

sàng chiến đấu hoặc thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn thì thời 

hạn có thể được kéo dài thêm tối đa 06 tháng. 

Thời gian phục vụ tại ngũ được tính từ ngày 

giao, nhận quân đến ngày được cấp có thẩm quyền 

quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian 

chấp hành hình phạt tù tại trại giam không được 

tính vào thời gian phục vụ tại ngũ. 

4. Các trường hợp được miễn, hoãn nghĩa vụ 

quân sự 

Dù nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của 

mọi công dân, nhưng theo Điều 5 của Luật Nghĩa 



 

11 

vụ quân sự, có một số trường hợp công dân được 

miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự. 

* Tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với 

các đối tượng: 

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ; 

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi 

dưỡng người thân không còn khả năng lao động 

hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt 

hại nặng nề do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy 

hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận; 

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da 

cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; 

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ 

đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện 

nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; 

- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 

năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn; 

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên 

xung phong được điều động đến công tác, làm việc 

ở vùng đặc biệt khó khăn; 

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang 

học đại học, cao đẳng hệ chính quy. 

* Miễn nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng: 

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1; 

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; 

- Một con của thương binh hạng hai; một con 

của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% 

trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam 

suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân 

nhân, Công an nhân dân; 

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên 

xung phong được điều động đến làm việc ở vùng 

đặc biệt khó khăn từ 24 tháng trở lên. 

5. Điều kiện nữ giới được tham gia nghĩa vụ 

quân sự 

Khoản 2 Điều 6 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 

quy định: Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện 

nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và 

quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ. 

Để được phục vụ tại ngũ, nữ giới phải đáp ứng 

một số điều kiện nhất định như sau: 

- Đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; 

- Có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định 

của Bộ Y tế, Bộ Quốc Phòng; không bị cận thị 1,5 

điop trở lên, viễn thị, nghiện ma túy, nhiễm HIV. 

- Có trình độ từ lớp 8 trở lên. 

6. Thân nhân của người tham gia nghĩa vụ 

quân sự được hưởng quyền lợi gì ? 

Theo Nghị định 27/2016/NĐ-CP, nếu cha mẹ, 

vợ/chồng, con của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ bị ốm 

đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 lần tại bệnh 

viện từ 07 ngày trở lên thì được trợ cấp 500.000 

đồng/thân nhân/lần. 

Trong trường hợp người thân của hạ sĩ quan, 

binh sĩ tại ngũ không may bị hy sinh, từ trần hoặc 

mất tích thì gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ được hưởng 

một khoản trợ cấp có mức 02 triệu đồng/người. 

Thân nhân của hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội 

đang tại ngũ là một trong những đối tượng tham 

gia bảo hiểm y tế do ngân sách Nhà nước đóng, tức 

là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí hàng năm 

(Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP). 

(còn tiếp) 
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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 – quận Tân Bình: (028)3.9.913.357 

- Điện thoại Công an Phường 1 – quận 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 


