
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022) 

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tấm gương sáng 

ngời về đạo đức cách mạng 

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã cống hiến trọn đời 

mình cho sự nghiệp cách mạng, cho lý tưởng cao đẹp 

của Đảng và Nhân dân ta. Toàn bộ cuộc đời hoạt động 

cách mạng của Đồng chí là một tấm gương mẫu mực về 

phẩm chất cao quý của người cộng sản. 

Trước hết, phẩm chất cao quý ấy thể hiện ở tinh 

thần say sưa học tập, rèn luyện và vươn lên không 

ngừng. Từ lúc bắt đầu hoạt động cách mạng cho đến khi 

bị thực dân Pháp xử bắn, dù chưa được học ở trường lớp 

lý luận nào nhưng bằng niềm tin và nghị lực, Đồng chí 

đã trang bị cho mình những hiểu biết sâu rộng về khoa 

học chính trị và trở thành lãnh tụ cao nhất của Đảng. 

Không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, thông qua 

thực tiễn đấu tranh để rèn luyện, đồng chí Nguyễn Văn 

Cừ đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa thực tế phong phú với 

lý luận khoa học, giải quyết đúng đắn những yêu cầu của 

cách mạng đề ra, nhất là trong những hoàn cảnh khẩn 

trương, phức tạp. Trong cuộc vận động dân chủ 1936-

1939, Đảng ta gặp nhiều trở lực, khó khăn: kẻ thù luôn 

tìm cách đàn áp, bọn tờrốtkít khiêu khích, phá hoại, một 

số cán bộ, đảng viên của Đảng bộc lộ những khuynh 

hướng sai lầm “tả” khuynh, hữu khuynh trong chiến 

lược, sách lược, lệch lạc trong nhận thức… Nhưng dưới 

sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đoàn kết, tạo nên 

một cao trào cách mạng sôi nổi với hàng triệu quần 

chúng tham gia; đặt tiền đề cho cách mạng Việt Nam 

bước vào giai đoạn phát triển mới - cao trào vận động 

giải phóng dân tộc. Thành công đó có cống hiến to lớn 

về trí tuệ, tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. 

Không chỉ là tấm gương sáng về tinh thần tự học 

tập, rèn luyện trong thực tiễn, đồng chí còn là hình ảnh 

tiêu biểu của người cán bộ cách mạng liên hệ, gắn bó 

máu thịt với quần chúng. Bất kỳ ở đâu, sống giữa những 

người phu mỏ, hay bà con nông dân vùng miệt vườn 

Nam Bộ, khi đi “vô sản hóa”, khi mới là đảng viên, hay 

lúc đã giữ cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn 

Cừ luôn gương mẫu trong cuộc sống; gần gũi, tin tưởng 

ở quần chúng; có khả năng tập hợp, đoàn kết, động viên 

quần chúng tham gia cách mạng. Đồng chí cũng luôn 

nêu cao tinh thần bảo vệ Đảng, bảo vệ khối đoàn kết 

thống nhất trong Đảng, phát huy tự phê bình và phê bình 

để xây dựng Đảng vững mạnh, giữ vững vai trò tiên 

phong của Đảng, làm cho Đảng thống nhất về tư tưởng, 

tổ chức và hành động. 

Trước kẻ thù và những phần tử phản động, Đồng 

chí luôn kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng. Bị 

giặc bắt, qua nhiều trận đòn roi, tra tấn dã man của kẻ 

thù; mặc dù thể trạng không được khỏe, bệnh sốt rét biến 

chứng ngày càng nặng, nhưng Đồng chí vẫn tỏ rõ khí 

tiết, nêu cao tinh thần kiên trung. Hình ảnh Đồng chí 

hiên ngang, lẫm liệt bước ra pháp trường cùng với nhiều 

cán bộ lãnh đạo khác của Đảng đã trở thành tấm gương 

lớn về thái độ bất khuất trước kẻ thù và khí phách can 

trường của người cộng sản. 

Khi được hỏi vì sao Trung ương bầu đồng chí 

Nguyễn Văn Cừ làm Tổng Bí thư khi Đồng chí chỉ vừa 

26 tuổi, ít tuổi hơn nhiều so với các đồng chí khác, đồng 

chí Lê Duẩn trả lời: Bởi đồng chí Nguyễn Văn Cừ là 

một trí tuệ lỗi lạc của Đảng, rất sắc sảo và nhạy bén về 

chính trị, lại có khả năng đoàn kết, thuyết phục anh em, 

là một người cộng sản có phẩm chất đạo đức rất trong 

sáng, được mọi người kính phục. 

Tuy tuổi đời và sự nghiệp ngắn ngủi nhưng đồng 

chí Nguyễn Văn Cừ đã để lại cho Đảng và dân tộc ta 
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một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng; về 

lòng tin mãnh liệt ở lý tưởng cách mạng cao đẹp, tình 

thương yêu, quý mến giai cấp công nhân và Nhân dân 

lao động; sống giản dị, chan hòa cùng với Nhân dân, vì 

Nhân dân. 

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn 

Văn Cừ trong bối cảnh toàn Đảng đang nỗ lực thực hiện 

tốt các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết 

luận số 21-KL/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng lần thứ tư khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy 

lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 

tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với thực hiện Kết luận số 

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

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Đây là dịp để chúng ta học tập tấm gương đạo 

đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Văn Cừ, đó là, không ngừng nâng cao đạo đức 

cách mạng, luôn có niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cách 

mạng cao đẹp, yêu thương, gần gũi, hòa mình với giai 

cấp công nhân và nhân dân lao động; không quản ngại 

gian khổ, hiểm nguy, nỗ lực học tập, rèn luyện, nêu cao 

tinh thần bảo vệ Đảng, bảo vệ khối đoàn kết, thống nhất 

trong Đảng, phát huy vai trò tiên phong của Đảng. 

Thành kính và tri ân công lao, đóng góp của đồng 

chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đối với sự nghiệp cách 

mạng Việt Nam; mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng 

viên cần tiếp tục học tập, vận dụng tinh thần, tư tưởng tự 

phê bình và phê bình nêu trong tác phẩm “Tự chỉ trích” 

góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính 

trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ. Đó là: 

“Chúng ta phải biết nhìn nhận những khuyết điểm 

về chủ quan mà chính chúng ta gây ra, chúng ta phải 

hoàn toàn chịu trách nhiệm”. 

“…Không phải đặt cá nhân mình lên trên Đảng, 

đem ý kiến riêng - dù cho đúng - đối chọi với Đảng, vin 

vào một vài khuyết điểm mà mạt sát Đảng, phá hoại ảnh 

hưởng của Đảng, gieo mối hoài nghi, lộn xộn trong quần 

chúng, gây mầm phái chia rẽ trong hàng ngũ Đảng”. 

“Phải cần làm cho các đảng viên giác ngộ, rõ ràng 

và đầy đủ trách nhiệm của mình, biết xoay phương 

hướng trong những hoàn cảnh khó khăn, nghiêm 

trọng, biết tự chỉ trích đúng và kịp thời những khuyết 

điểm, sai lầm…”. 

“Thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động”. 

(Trích Tạp chí Tuyên giáo TW) 

 

 

 
 

* Phường 1 tổ chức Lễ khai mạc hè năm 2022 

với chủ đề “Thiếu nhi Thành ph  Hồ Chí Minh vui 

hè, an toàn, bổ ích” 

 

Ngày 18/6/2022, Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè Phường 

1 đã tổ chức lễ khai mạc hè tại Ủy ban nhân dân phường 

với hơn 160 em thiếu nhi tham dự. Đến tham dự lễ khai 

mạc hè, có sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo: đồng 

chí Võ Phạm Ý Nhi - Ủy viên Ban Thường vụ Quận 

Đoàn, Trưởng Ban tuyên giáo/Trưởng Ban công nhân 

lao động quận Đoàn Tân Bình; đồng chí Phan Hoàng 

Oanh - Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch UBND/Trưởng ban 

chỉ đạo sinh hoạt hè Phường 1 cùng các ông bà, đại diện 

các đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo hè và 5 trưởng 

khu phố. 

Tại buổi lễ khai mạc hè, Ban chỉ đạo hè phường đã 

tặng 160 phần quà cho các em thiếu nhi về tham dự. Bên 

cạnh đó, các em được tham gia các gian hàng trò chơi do 

các anh chị đoàn viên, thanh niên tổ chức và nhận về 

những phần quà vô cùng hấp dẫn; đặc biệt là được tham 

gia buổi tư vấn sức khoẻ hậu Covid-19 do các bác sĩ, 

chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng của Chi đoàn Bệnh 

viện Saigon ITO thực hiện. 

 

Lễ khai mạc hè đã mang lại không khí vui tươi, sôi 

động cho các em thiếu nhi các khu phố, hứa hẹn cho các 

em một mùa hè năm 2022 thật vui vẻ, an toàn, bổ ích./. 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 
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* Phường 1 đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi 

trường và lập lại trật tự lòng, lề đường 

Sáng ngày 04/6/2022, Ủy ban nhân dân Phường 1 

phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã tổ 

chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng ngày Môi trường 

thế giới 05/6/2022. 

Đến tham dự lễ phát động có các đồng chí Châu 

Văn Tình, Bí thư Đảng ủy phường; Tôn Nữ Hồng Châu, 

Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Đình Nghị, Phó Chủ 

tịch UBND phường,  cùng các đồng chí đại diện Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc, các Ban ngành, đoàn thể phường và 

Ban điều hành 05 khu phố, 64 Tổ dân phố, đoàn viên, 

hội viên của các đoàn thể và người dân trên địa bàn 

phường. 

 

Tại buổi lễ, đồng chí Châu Văn Tình đã phát động 

đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân phường 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh và 

tăng cường mảng xanh tại nơi sinh hoạt cộng đồng cũng 

như tại mỗi hộ gia đình từ những hành vi đơn giản trong 

sinh hoạt hằng ngày để giữ gìn vệ sinh môi trường trong 

cộng đồng dân cư, thực hiện các giải pháp quản lý chất 

thải nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường 

và tăng cường công tác quản lý trật tự lòng lề đường tại 

địa phương. 

Buổi lễ phát động đã tổ chức nhiều hoạt động như: 

ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng phong trào 

“15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp” và thực hiện 

cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh 

không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch 

và giảm ngập nước”, phát tờ bướm tuyên truyền về rác 

thải tại hộ gia đình, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

sốt xuất huyết trên địa bàn 05 khu phố. 

Dịp này, UBND phường cũng đã phát động chuyên 

đề chuyển hóa về thực hiện lập lại trật tự lòng lề đường 

trên địa bàn phường năm 2022 và tổ chức đăng ký thực 

hiện chuyển hóa về trật tự lòng lề đường giữa chính 

quyền, Công an, các Ban ngành, đoàn thể phường và 

Ban điều hành 05 khu phố./. 

* Phường 1 tổ chức Ngày hội Hiến máu tình 

nguyện năm 2022 

 
 

“Hiến máu” là một hoạt động thể hiện nghĩa cử cao 

đẹp với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời 

ở lại", hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét 

đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn 

xã hội, là loại thuốc điều trị đặc biệt quý, chỉ có thể được 

hiến tặng từ những trái tim nhân ái, với tình cảm và trách 

nhiệm cao cả của mọi người với cộng đồng. Với ý nghĩa 

đó, sáng ngày 08/6/2022, tại Bệnh viện Phụ sản Mê 

Kong, Ủy ban nhân dân Phường 1 phối hợp cùng Bệnh 

viện Phụ sản Mê Kong tổ chức chương trình ngày hội 

“Hiến máu tình nguyện” năm 2022. 
 

 
 

Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2022 đã thu 

hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên, tăng ni, 

người dân tham gia. Kết quả thu về 76 đơn vị máu các 

loại, góp phần đáp ứng kịp thời nhau cầu máu cho công 

tác điều trị, cấp cứu người bệnh tại các bệnh viện. 

Nguồn máu này sẽ được chuyển đến Trung tâm hiến 

máu thành phố Hồ Chí Minh. 

Đây là hoạt động thường niên của Ủy ban nhân dân 

Phường 1 trong công tác nhân đạo, hiến máu tình 

nguyện hướng về cộng đồng, mang ý nghĩa hết sức thiết 

thực, đậm tính nhân văn sâu sắc, đồng thời thể hiện nét 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần tương thân 

tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau./. 
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* Chi bộ 3, Phường 1 tổ chức Đại hội lần thứ 

XV, nhiệm kỳ 2022 – 2025 

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/ĐU ngày 16/5/2022 

của Đảng ủy phường về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 

Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022  - 2025. Sáng 

02/6/2022, Chi bộ 3, Phường 1 tổ chức Đại hội lần thứ 

XV, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là đơn vị tổ chức Đại 

hội điểm của Đảng bộ Phường 1. 

 
Đến tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hồng 

Tiến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Hồ 

Thị Diệp, Phó Chánh Văn phòng Quận ủy, các đồng chí 

đại diện Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Quận ủy, các 

đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc phường và 29 Đảng 

viên của Chi bộ được triệu tập. 

 
 

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại 

hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ; 

đánh giá những việc làm được, những mặt còn hạn chế 

chưa làm được; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, 

nguyên nhân và kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội đã 

đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hết sức quan 

trọng; không chỉ quyết định những nhiệm vụ cấp bách 

mà còn là nền tảng trong công tác lãnh đạo của Chi bộ 

cho những năm tiếp theo nhằm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết của Chi bộ và của Đảng bộ Phường 1 nhiệm kỳ 

2020 – 2025. Đại hội đã đề ra 07 chỉ tiêu trọng tâm thực 

hiện trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 chủ yếu tập trung vào 

công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị và công tác 

xây dựng hệ thống chính trị tại đơn vị. 

 
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Châu Văn 

Tình, Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận những kết quả 

đã đạt được của Chi bộ 3 trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. 

Đồng thời, đề nghị Chi bộ cần tập trung một số nội dung 

trọng tâm trong công tác chính trị tư tưởng gắn với việc 

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh", chủ động đề ra các giải pháp khắc phục 

hạn chế, khuyết điểm của chi bộ theo tinh thần Kết luận 

số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử 

lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự 

chuyển hoá", quan tâm công tác tạo nguồn và phát triển 

đảng viên trong khu vực địa bàn dân cư. Từ đó, thực 

hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng chi bộ hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ hàng năm. 

 
 

Theo Kế hoạch của Đảng ủy Phường, đến cuối 

tháng 6 năm 2022, tất cả các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ 

phường sẽ lần lượt hoàn thành công tác tổ chức Đại hội 

Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 nhằm đảm bảo đúng theo 

tiến độ đề ra./. 
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* Phường 1 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 

 
Nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của 

gia đình Việt Nam; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội 

viên, phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng 

xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội đến việc xây 

dựng gia đình hạnh phúc, bền vững góp phần thực hiện 

có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 

không, 3 sạch”; ngày 27/6/2022, Ủy ban nhân dân - Hội 

Liên hiệp Phụ nữ - Hội Liên hiệp Thanh niên và Công 

đoàn cơ sở Phường 1 phối hợp tổ chức họp mặt kỷ niệm 

“Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Tham dự ngày hội có 

đồng chí Bùi Thị Hải Hà – Phó Chủ tịch Hội LHPN 

Quận; đồng chí Phan Hoàng Oanh – Phó chủ tịch 

UBND/Trưởng Ban chỉ đạo Công tác gia đình phường; 

các ông bà đại diện cho các Ban ngành, đoàn thể 

phường, các ông bà đại diện cấp ủy, Ban điều hành, Chi 

hội Phụ nữ, Chi hội Liên hiệp thanh niên 5 khu phố và 

đặc biệt là các gương gia đình văn hóa – hạnh phúc tiêu 

biểu và gương Người con hiếu thảo năm 2022. 

 
Ngày hội diễn ra với các hoạt động như: Hội thi nấu 

ăn “Bữa cơm yêu thương”, Hội thi “Gia đình yêu 

thương”; tuyên dương 10 gia đình văn hóa – hạnh phúc, 

gia đình “5 không – 3 sạch” tiêu biểu năm 2022 và tuyên 

dương 09 gương “Người con hiếu thảo” năm 2022; triển 

lãm Inforgraphic tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong 

gia đình, Bộ tiêu chí Xây dựng gia đình hạnh phúc trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./. 

* Phường 1 tổ chức “Gian hàng bình ổn giá” 

trên địa bàn phường năm 2022. 

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho người sản xuất, kinh 

doanh xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, quảng bá sản phẩm hàng hóa có 

chất lượng để mở rộng thị trường trong nước; đẩy mạnh 

việc đưa hàng Việt Nam chất lượng cao, tập trung phục 

vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa với dịch vụ khuyến mại 

hấp dẫn cho người dân trên địa bàn phường.  

 
 

Ngày 25/06/2022, Ủy ban nhân dân phường phối 

hợp cùng ban ngành đoàn thể phường tổ chức “Gian 

hàng bình ổn giá” tại hẻm 337/2 Lê Văn Sỹ với sự tham 

gia của công ty các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống 

như: thực phẩm, thực phẩm chế biến và các ngành hàng 

khác phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày… với 270 

lượt người tham gia mua sắm. 

 
Đây cũng là hoạt động nhằm đẩy mạnh hơn nữa 

công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam” và là cầu nối để góp phần giới thiệu, quảng 

bá về hình ảnh, chất lượng các sản phẩm hàng hóa của 

Việt Nam; qua đó tuyên truyền, vận động và nâng cao 

nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân về các sản phẩm, hàng hoá chất lượng do Việt 

Nam sản xuất. 
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* Hỗ trợ v n vay ưu đãi cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn phường 
Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 

triển khai nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc 

hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương 

trình; 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 

* 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. 

 * 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).    

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 
 

mailto:p1.tanbinh@tphcm.gov.vn
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* Ch ng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 

gian, hàng giả  

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND-KT ngày 

06 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận 

Tân Bình về công tác đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quận 

Tân Bình năm 2022; 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 

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. 

* Triển khai thực hiện Tổng điều tra trình độ 

văn hóa các hộ dân đang cư ngụ trên địa bàn 

Phường 1 đ i với độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi, giai 

đoạn 2022 - 2026. 

1. Đ i tượng điều tra: các hộ dân có độ tuổi từ 

0 đến 60 tuổi cư ngụ thực tế trên địa bàn phường. 

2. Thời gian điều tra: Từ ngày 04 tháng 7 năm 

2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. 

3. Thời gian nhập liệu: Nhập liệu, chỉnh sửa, 

hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu, phiếu điều tra từ ngày 

05/9/2022 đến 05/10/2022. 

4. Quy trình tổ chức điều tra 

Điều tra thực tế: Điều tra viên đến từng hộ dân 

đối chiếu thông tin cư trú, ghi đầy đủ các nội dung 

các thành viên trong gia đình có độ tuổi từ 0 đến 60 

tuổi vào phiếu điều tra, cụ thể: 

- Nếu hộ không có ở nhà hoặc cho thuê thì ghi vào 

mục ghi chú của phiếu điều tra để điều tra bổ sung. 

- Nếu trong hộ có thêm hộ ghép thì điều tra viên 

(Tổ trưởng Tổ dân phố) phải bổ sung phiếu điều tra 

cho hộ ghép đó. 

- Điền đầy đủ thông tin vào phiếu điều tra. Phiếu 

điều tra có giá trị pháp lý khi có đầy đủ chữ ký của 

điều tra viên, chữ ký chủ hộ (điều tra viên không 

được ký thay chủ hộ) và chữ ký của Trưởng ban 

Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ phường. 

Chuyên trách phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

phường nhận phiếu điều tra, phân loại theo thứ tự 

tổ, khu phố và tổng hợp số liệu thực tế hộ dân cư 

ngụ trên địa bàn phường. 

* Một s  điều cần biết về tiêm vaccine phòng 

Covid-19 mũi nhắc lần 2. 
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* 25 Dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06 của 

Chính phủ. 

Ngày 06 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính 

phủ ký ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt 

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 

2030 (gọi tắt là Đề án 06). 

Theo kế hoạch, đến tháng 5/2022, 25 thủ tục 

hành chính thiết yếu ưu tiên được tích hợp, chia sẻ 

lên Cổng dịch vụ công Quốc gia (Website: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-

cong-truc-tuyen.html) và hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, tạo điều 

thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

 

 
 

Để thực hiện được các dịch vụ công trực tuyến, 

công dân cần đáp ứng các điều kiện sau: 

- Công dân phải được cấp số định danh cá nhân; 

- Có thuê bao điện thoại di động chính chủ; 

- Tài khoản ngân hàng (không bắt buộc); 

- Sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh 

có kết nối Internet. 

Đối với công dân dưới 14 tuổi thì cấp định danh 

điện tử theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. 

   

 

 

 

 

- 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 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html

