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- 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 
- NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG 

(19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(02/9/1945 - 02/9/2022) 

- KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945 - 

19/8/2022) VÀ 17 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (2005 - 2022) 

- KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (20/8/1888 - 20/8/2022) 

- KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA THÔNG TIN (28/8/1945 - 

28/8/2022) 
 

 

* Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành 

Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2022)  

Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của 

Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - 

Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngày 5/6/1911, người 

thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi 

tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng 

cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng 

có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến 

với Chủ nghĩa Mác - Lênin, mà sự kiện tạo ra bước ngoặt 

căn bản trong việc hình thành con đường cứu nước của 

dân tộc là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất 

những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của 

Lênin vào tháng 7/1920. 

Những nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ 

cách mạng tiền bối trong việc truyền bá hệ tư tưởng Mác 

xít và tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ, xây dựng lực 

lượng…  đã góp phần tích cực làm nên sự kiện trọng đại 

trong lịch sử dân tộc, đó là thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam vào đầu năm 1930. 

Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung 

ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - cơ 

quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng với 

nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng 

về Chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách 

lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; cổ vũ 

động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, 

hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách 

mạng. 

Đặc biệt, ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc 

tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, 

Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang 

tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là Tài liệu duy nhất và 

sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và 

Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. 

Ngay sau khi phát hành, Tài liệu đã tạo được tiếng vang 

lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước 

ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp 

bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ 

phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành 

một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý 

nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. 

Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, 

năm 2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 

1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - 

văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư 

tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung 

ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương,  Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng 

năm làm  Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của 

Đảng. 

* Hỗ trợ vốn 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 
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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 

TP.HCM 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, 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 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. 
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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. 

* Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (tiếp theo kỳ 

trước) 

7. Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những 

quyền lợi gì ? 
Đây là nội dung được Chính phủ quy định cụ thể 

tại Nghị định 27/2016/NĐ-CP. Theo đó, công dân 

đi nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng một số quyền 

lợi cơ bản như: 

- Được nghỉ phép 10 ngày nếu phục vụ tại ngũ từ 

tháng 13 trở đi 

Nếu phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi, hạ sĩ 

quan, binh sĩ sẽ được nghỉ phép 10 ngày (không kể 

ngày đi và ngày về). Khi nghỉ phép, hạ sĩ quan, binh 

sĩ sẽ được thanh toán tiền tàu, xe và phụ cấp đi 

đường. 

Ngoài ra, trong trường hợp đặc biệt như gia đình 

gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng nề, bố mẹ đẻ, bố mẹ 

chồng, vợ/chồng hoặc con từ trần… thì được nghỉ 

phép đặc biệt tối đa 05 ngày. 

- Được hưởng nhiều khoản trợ cấp khi xuất ngũ 

Khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ được trợ cấp 

một lần, mỗi năm phục vụ trong quân ngũ được trợ 

cấp 02 tháng lương cơ sở (Mức lương cơ sở hiện 

nay là 1,49 triệu đồng/tháng). 

Nếu phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi 

xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân 

hàm hiện hưởng… 

Đồng thời, hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ còn được 

trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng lương cơ sở tại 

thời điểm xuất ngũ. 

- Được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm 

Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 

sau khi xuất ngũ được tiếp nhận vào học tiếp tại các 

trường mà trước khi nhập ngũ đang học hoặc có 

giấy gọi; nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều 

kiện thì được hỗ trợ đào tạo nghề; được tiếp nhận 

vào làm việc, bố trí việc làm tại nơi trước khi nhập 

ngũ… 

8. Trốn nghĩa vụ quân sự bị xử phạt như thế 

nào ? 
- Về xử phạt hành chính: 

Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 

từ 02 - 04 triệu đồng với hành vi gian dối làm sai 

lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh 

nghĩa vụ quân sự. 

Với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc 

địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe mà không có lý 

do chính đáng bị phạt từ 800.000 đồng – 1,2 triệu 

đồng… 

- Về truy cứu trách nhiệm hình sự: 

Theo Điều 332 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017, nếu đã bị xử phạt hành chính về 

hành vi trốn nghĩa vụ quân sự hoặc đã bị kết án về 

tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì 

bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng - 02 năm. 

Nếu có thêm các tình tiết tăng nặng như: Tự gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

mình; lôi kéo người khác phạm tội… mức phạt tối 

đa là 05 năm tù./. 

* Thông tin về dự án di dời Nghĩa trang Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân. 

Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa được 

triển khai thực hiện theo Công văn số 4894-

CV/VPTU ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Thành 

ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 

4119/UBND-ĐTMT ngày 23 tháng 08 năm 2010 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 

chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận 

Bình Tân. 

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã thực hiện 

nhiều phương thức tuyên truyền đến thân nhân các 

mộ để các thân nhân liên hệ nộp hồ sơ kê khai và 

đăng ký bốc mộ, cụ thể: Đăng thông tin tuyên 

truyền và kế hoạch thực hiện bốc mộ hàng loạt trên 

trang thông tin điện tử quận Bình Tân, trang thông 

tin điện tử của dự án, bản tin Bình Tân. Phối hợp 

với các cơ quan Báo chí, Đài Tiếng nói Việt Nam, 

Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Thành 

phố Hồ Chí Minh đăng thông tin tuyên truyền để 

tìm kiếm thân nhân các mộ bị ảnh hưởng trong dự 

án Di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ngoài ra, 

phát loa tuyên truyền tại Văn phòng Quản trang, 

gắn Panô thông tin bốc mộ, di dời của dự án. Tuy 

nhiên, do thân nhân các mộ cư trú ở nhiều địa 

phương trên cả nước nên việc tuyên truyền trong 

thời gian qua chưa đạt hiệu quả cao. Đến nay tiến 

độ của dự án cụ thể như sau: 

Dự án Di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa với 

quy mô diện tích là 53,612 ha (phần diện tích đất 

thu hồi) là 40,6969 ha với 53.956 mộ bị ảnh hưởng, 

chia làm 03 giai đoạn thực hiện: 

- Giai đoạn 1 (12 ha): có tổng số mộ bị ảnh 

hưởng là 15.539 mộ, đã vận động được thân nhân 

đăng ký kê khai 13.715 mộ (đạt 88,26%), trong đó 
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đã bốc và di dời 13.613 mộ (đạt 87,6%), còn lại 

1.926 mộ chưa có thân nhân đăng ký bốc mộ, di 

dời. 

- Giai đoạn 2 (11,54 ha): có tổng số mộ bị ảnh 

hưởng là 16.848 mộ, đã vận động được thân nhân 

đăng ký kê khai 11.651 mộ (đạt 69,15%), trong đó 

đã bốc và di dời 11.177 mộ (đạt 66,34%), còn lại 

5.671 mộ chưa có thân nhân đăng ký bốc mộ, di 

dời. 

- Giai đoạn 3 (16 ha): Dự án giai đoạn 3 (khu 

16ha) có 21.569 mộ bị ảnh hưởng, hiện đã thông 

qua danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 

2015- 2020. 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Di dời 

nghĩa trang Bình Hưng Hòa (giai đoạn 1, giai đoạn 

2 và giai đoạn 3), Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

kính thông tin về việc liên hệ đăng ký bốc mộ như 

sau: 

1. Địa điểm thực hiện dự án: 

- Giai đoạn 1 (12,9504 ha): thuộc phường Bình 

Hưng Hòa (Khu l0 ha) gồm các nghĩa trang: Phật 

học, Tương tế Thánh Minh, Tương tế Thanh Hóa, 

Tương tế Sòng Sơn, nghĩa trang Chùa Đại Giác, 

nghĩa trang Tư Cỏ (Lê Văn Hai), nghĩa trang Đức 

Thành (Trần Văn Lái), nghĩa trang Hai Cỏ (Nguyễn 

Văn Cở), nghĩa trang Sáu Tờ (Nguyễn Ảnh), nghĩa 

trang Ba Trung (Huỳnh Văn Hoàng), nghĩa trang 

Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), nghĩa trang 

Minh Phương (Lê Văn Hai) và phường Bình Hưng 

Hòa A (Khu 2ha) gồm các nghĩa trang: Liên Ứng; 

một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, hiện 

nay dự án còn lại 1.926 mộ chưa có thân nhân đăng 

ký bốc mộ, di dời. 

- Giai đoạn 2 (11,54 ha): thuộc Phường Bình 

Hưng Hòa A gồm các nghĩa trang: Giáo xứ Đức Mẹ 

A, Thượng Nông, Vụ Bản, Hiếu Nghĩa, Sáu Liễu, 

Tân Việt, Khu 85, Ngọc Cụt, Nam Thái, một phần 

nghĩa trang Bắc Việt, một phần nghĩa trang Chín Lý 

(Nguyễn Thị Lý), nghĩa trang Chín Hoàng (Trương 

Văn Hoàng), một phần nghĩa trang Hai Bì (Nguyễn 

Văn Bì), nghĩa trang Giáo xứ An Lạc, nghĩa trang 

Út Tre (Võ Văn Tre), nghĩa trang Hai Cờ (Võ Văn 

Cờ), nghĩa trang Chín Láy (Trần Văn Láy), nghĩa 

trang Tư nhân Chánh (Trần Văn Chánh), nghĩa 

trang Chín Hoàng (Trương Văn Hoàng), nghĩa trang 

Vân Chàng, nghĩa trang Văn Ấp. Hiện nay còn lại 

5.671 mộ bị ảnh hưởng chưa có thân nhân đăng ký 

bốc mộ, di dời. 

- Giai đoạn 3 (16 ha): thuộc phường Bình 

Hưng Hòa A gồm các nghĩa trang: Cán Bộ, Bắc 

Việt, Giác Quan, sau chùa Di Lạc, Trấn Quốc Giác 

Hải, Đông Quan, Liên Ứng, Hòa Hưng, Tư nhân 

Thành, nhà sau chùa Trấn Quốc Giác Hải, Chín Lý, 

Tư Danh, Út Cuộc, Nguyễn Văn Bì, Bắc Hà, Hai 

Nhớ, Chín Hoàng, Tư Một, Đất tộc - Tư Lập, GX 

Tân Phú - Tám Quẹo, Tám Sơn, Bảy Bạch, Đồng 

hương Kính Danh, GX Vườn Xoài, Đất Làng, Ba 

Thố, Út Tre, Ngọc Cụt, GX Nam Hòa, Út Lợi. 

2. Thời gian kê khai, đăng ký bốc mộ và thời 

gian bốc mộ di dời: Để chuẩn bị cho công tác bốc 

mộ trong năm 2022, đề nghị các thân nhân liên hệ 

đăng ký kê khai từ nay đến ngày 30/10/2022, thời 

gian bốc mộ hạn chót từ ngày 01/11/2022 đến ngày 

30/4/2023. Nếu sau thời gian nêu trên, các mộ 

không có thân nhân đăng ký bốc mộ, Ủy ban nhân 

dân quận Bình Tân sẽ lập các thủ tục để thực hiện 

công tác bốc mộ hàng loạt theo kế hoạch. 

3. Nơi phát hành và nhận hồ sơ kê khai, đăng ký 

bốc mộ: 

- Về hồ sơ kê khai, bốc mộ: nhận hồ sơ trực tiếp 

tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình 

Tân - Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An 

Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (đối diện 

Bến xe Miền Tây) hoặc theo mẫu hồ sơ kê khai tại 

Website dự án: www.duandidoinghiatrangbhh.vn. 

- Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc gửi 

qua đường bưu điện về Ban Bồi thường, giải phóng 

mặt bằng quận Bình Tân - Địa chỉ: 380 Kinh Dương 

Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ 

Chí Minh - Điện thoại: 0919.893.700, 

0919.895.581, 0919.893.793. 

* Thông báo và hướng dẫn việc thu Quỹ phòng, 

chống thiên tai Thành phố năm 2022: 

1. Đối tượng thu 

- Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ 

hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy 

định của pháp luật về lao động trên địa bàn (đối với 

nữ là từ 18 tuổi đến 55 tuổi, 8 tháng; nam là từ 18 

tuổi đến 60 tuổi, 6 tháng). 

2. Hình thức thu và mức thu 

a. Ủy ban nhân dân phường thực hiện thu tiền 

đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai Thành phố năm 

2022 của cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách, lực lượng vũ trang trên địa bàn 

phường theo định mức 33.000 đồng/người/năm. 

b. Các doanh nghiệp, tổ chức khác thực hiện hoạt 

động đầu tư kinh doanh trên địa bàn phường có 

trách nhiệm nộp Quỹ theo định mức được quy định 

(0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo 

tài chính nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, đối đa 

100 triệu đồng) và các cá nhân, người lao động do 

mình quản lý (85.000 đồng/người/năm), chuyển 

vào tài khoản của Quỹ phòng, chống thiên tai ở 

quận do Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền, số 

http://www.duandidoinghiatrangbhh.vn/
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tài khoản: 3761.0.1086152.91049 tại Kho bạc 

Nhà nước Tân Bình, đơn vị nhận tiền: Phòng tài 

chính – Kế hoạch quận Tân Bình. 

c. Ban điều hành 5 khu phố, 64 tổ dân phố thực 

hiện thu tiền đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai 

Thành phố năm 2022 của người lao động khác, 

ngoài các đối tượng đã nêu trên theo định mức 

10.000 đồng/người/năm.  

3. Đối tượng được miễn đóng góp 

a. Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có 

công với cách mạng theo quy định tại Điều 3 Pháp 

lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 

02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020; 

b. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng; 

c. Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong 

lực lượng vũ trang đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí; 

d. Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung, dài 

hạn tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy 

nghề; 

đ. Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao 

động từ 21% trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo 

hoặc mắc bệnh tâm thần có chứng nhận của bệnh viện 

từ cấp huyện trở lên; 

e. Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc 

không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên; 

g. Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; 

h. Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc 

cận nghèo; thành viên hộ gia đình bị thiệt hại nặng do 

thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn. 

4. Thời hạn nộp: đối với cá nhân thu 01 lần/năm và 

nộp trước ngày 31/7/2022. 

* Thông báo một số thông tin liên quan đến căn 

cước công dân 

- Ngày 31/12/2022 sẽ chính thức bỏ quản lý cư trú 

bằng hình thức Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú và chuyển qua 

hình thức quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư (quản lý trên phần mềm); Mọi giao dịch của công 

dân được thực hiện bằng thẻ CCCD gắn chip điện tử 

vì trong CCCD điện tử sẽ tích hợp hầu như mọi thông 

tin của công dân (Chứng minh HK thường trú, tạm 

trú, số CMND 9 số nếu đã làm trước đây, lưu trú, 

BHXH, BHYT, Giấy phép lái xe, nhóm máu, dữ liệu 

tiêm vaccine ngừa Covid-19...).  

- Hiện nay, vẫn còn một số công dân chưa làm 

CCCD gắn chip nhất là nhân khẩu vắng mặt địa 

phương, mong mọi người thông báo rộng rãi đến 

những người mình biết nhưng chưa làm CCCD gắn 

chip điện tử hãy đến Trụ sở Công an nơi mình được 

cấp sổ hộ khẩu hoặc nơi đang tạm trú để làm 

CCCD… 

- Một số ít công dân cho rằng việc đổi CCCD gắn 

chip sẽ ảnh hưởng đến một số loại giấy tờ (TK ngân 

hàng, giấy chứng nhận sở hữu BĐS...) là chưa đúng vì 

trong thẻ CCCD gắn chip có tích hợp dữ liệu giấy tờ 

tuỳ thân trước đây của công dân (CMND 9 số), vì vậy 

ai chưa làm CCCD gắn chip thì nên nhanh chóng đi 

làm ngay để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của mình 

về sau.  

 

* Thông báo về việc chuyển đổi Đại lý thu của 

Ủy ban nhân dân Phường 1 sang Tổ chức dịch 

vụ thu của Cty Bảo hiểm PVI Bến Thành 

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12 

tháng 5 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

về Quy chế hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Công văn số 2709/UBND-VX ngày 23 

tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về phối hợp triển khai thực hiện 

Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 

năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;  

Căn cứ Thông báo số 1357/TB-BHXH ngày 22 

tháng 7 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội quận Tân 

Bình về thông báo Danh sách điểm thu BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn quận Tân 

Bình; 
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Ủy ban nhân dân Phường 1 thông báo về việc tổ 

chức thu BHXH, BHYT như sau: 

 - Đơn vị thu: Cty Bảo hiểm PVI Bến Thành 

 - Nhân viên: Trần Thị Thanh Nguyên 

 - Địa điểm: 291 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 

Tân Bình 

 - Thời gian: bắt đầu từ ngày 28/07/2022 

 Nay thông báo để Ban Điều hành 5 Khu phố 

và 64 Tổ dân phố được biết và thông báo cho hộ 

dân trên địa bàn./. 

* Chương trình “Ngày hội giới thiệu sản phẩm 

Bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm 

học 2022 - 2023” 

Nhằm tăng cường các giải pháp thúc đẩy, kích 

thích tiêu dùng trong nước, tuyên truyền chương 

trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Phòng 

Kinh tế, Quận Đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

phối hợp tổ chức Chương trình “Ngày hội giới thiệu 

sản phẩm Bình ổn thị trường phục vụ mùa khai 

giảng năm học 2022– 2023”  để đáp ứng nhu cầu 

học sinh mùa khai giảng, qua đó để tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp trong Chương trình Bình ổn 

thị trường; doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất và 

kinh doanh nông sản, thực phẩm có chứng nhận 

VietGAP, GlobalGAP, đơn vị có tham gia chuỗi 

thực phẩm an toàn của thành phố. 

Bên cạnh đó, chương trình sẽ là cầu nối cho các 

doanh nghiệp kết nối với các trường học, bếp ăn tập 

thể của trường học trên địa bàn quận. 

Chương trình dự kiến có sự tham gia của các 

doanh nghiệp bình ổn thị trường (Công ty Cổ phần 

Văn hóa Nhân Văn; Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Trương Vui; Công ty Cổ phần Việt 

Nam Kỹ Nghệ Súc Sản - VISSAN; Liên hiệp HTX 

Thương mại TP.HCM; Công ty Cổ phần Ba Huân; 

Công ty Cổ phần GoGreen House…) và một số 

doanh nghiệp nông sản, thực phẩm, cung cấp những 

sản phẩm phục vụ cho công tác giáo dục học đường 

và các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu 

phục vụ các bếp ăn, căn tin trong trường học nhằm 

phục vụ nhu cầu mua sắm các sản phẩm, hàng hóa 

với giá cả phù hợp, hấp dẫn. 

Chương trình “Ngày hội giới thiệu sản phẩm 

Bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 

2022 - 2023” diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ 

ngày 07/8/2022 tại Nhà Thiếu nhi quận Tân Bình 

(số 292 đường Âu Cơ, Phường 10, quận Tân Bình). 

Trân trọng kính mời quý quan khách đến tham 

quan và mua sắm./. 

 

 

* Tổ chức ra quân tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của 

muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết 

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 06 

tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân 

Bình về Tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi 

truyền bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận Tân 

Bình năm 2022 và Kế hoạch số 126/KH-TTYT 

ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Trung tâm Y tế quận 

Tân Bình về Tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của 

muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận 

Tân Bình năm 2022; sáng ngày 17/7/2022, Ủy ban 

nhân dân Phường 1 đã tổ chức phát động 5 khu phố, 

các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở tôn giáo trên 

địa bàn phường ra quân thực hiện tổng vệ sinh triệt 

nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết 

với các nội dung như: thực hiện tổng vệ sinh, triệt 

nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại 

tất cả các hộ gia đình, trụ sở cơ quan đơn vị, nơi sản 

xuất, trường học, bệnh viện, nơi công cộng...; phát 

động nhân dân thực hiện các biện pháp triệt nơi sinh 

sản của muỗi như: đậy kín thùng, lu, chậu, hồ… trữ 

nước khi không sử dụng; thay nước và súc rửa 

thường xuyên (bình bông, dĩa lót chậu kiểng, ly 

nước cúng, chậu nước gia cầm…) hoặc thả cá bảy 

màu ăn lăng quăng (hòn non bộ, cây thủy sinh…); 

thực hiện phun hóa chất diệt muỗi  chủ động tại các 

khu vực có nguy cơ bùng phát dịch; phát tờ rơi, 

phiếu bướm tuyên truyền phòng, chống dịch sốt 

xuất huyết. 

Việc thực hiện vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi 

sẽ được thực hiện đến hết tháng 9, căn cứ vào tình 

hình của dịch bệnh sốt xuất huyết, các khu phố, tổ 

dân phố thực hiện vào thứ 7 hoặc chủ nhật hàng 

tuần; Ủy ban nhân dân phường và khu phố,  tổ dân 

phố tiếp tục vận động người dân vệ sinh khu vực 

xung quanh nơi cư trú, lưu ý các khu vực đọng 

nước, lu, chậu… nhằm giảm ca bệnh sốt xuất huyết 

trên địa bàn phường. 

 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 
 



 

7 

 * Tổ chức chương trình "Vì biên giới bình yên và 

phát triển" 

Thực hiện chương trình “Dân vận khéo - Kết nối biên 

cương” nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công 

tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022), ngày 

16/7/2022, Đảng uỷ - UBND - UBMTTQ và các tổ chức 

chính trị xã hội, hội quần chúng Phường 1 phối hợp cùng 

Bảo tàng Quân khu 7 tổ chức chương trình “Vì biên giới 

bình yên và phát triển” tại xã Thuận Bình, huyện Thạnh 

Hoá, tỉnh Long An. Tham gia chương trình có đồng chí 

Nguyễn Văn Hải - Chuyên viên ban Dân vận Quận ủy, 

đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Điệp – Giám đốc Bảo tàng 

Quân khu 7, đồng chí Châu Văn Tình – Bí thư Đảng ủy 

phường, đồng chí Bùi Hoàng Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy 

phường cùng các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị 

xã hội Phường 1, quận Tân Bình và Bảo tàng Quân khu 

7. Chương trình thực hiện các tuyến nội dung: 

- Chăm lo 04 gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng 

(2.000.000 đồng/hộ). 

- Chăm lo 23 hộ gia đình liệt sỹ (500.000 đồng/phần quà). 

- Chăm lo sinh kế (hỗ trợ con giống, vật nuôi) cho 06 

hộ nghèo tại xã biên giới (4.000.000 đồng/hộ). 

- Trao tặng 10 phần quà cho thiếu nhi khó khăn 

(400.000 đồng/phần). 

Bên cạnh đó, đoàn cũng đến tham quan cột mốc 

số 194 - Biên giới Việt Nam – Campuchia và đến 

thăm hỏi tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên 

phòng Thuận Bình gồm 02 bộ dụng cụ thể thao và 

hiện kim 5.000.000 đồng.  

 

 

* Ra mắt công trình "Mảng tường xanh" 

Nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao 

nhận thức, tích cực hưởng ứng tham gia giữ gìn vệ 

sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị, xây dựng 

nếp sống văn minh nơi ở, nơi công cộng, nơi học 

tập và làm việc, góp phần thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

ngày càng đi vào thực chất, có hiệu quả. Ủy ban 

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

đoàn thể chính trị - xã hội phường phối hợp thực 

hiện công trình “Mảng tường xanh” tại tuyến đường 

Tân Canh, nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi 

trường, phân loại rác thải,…Sau hơn 10 ngày thực 

hiện, sáng ngày 21/7/2022 công trình đã được ra 

mắt, trong buổi ra mắt Ban tổ chức cũng đã trao 

tặng 20 cây xanh cho 20 đoàn viên, hội viên tham 

gia chương trình “Đổi rác thải lấy cây xanh”. 

 

 

* Tổ chức chương trình "Đồng hành chăm sóc 

sức khỏe cho đội ngũ cán bộ 3 Chi" năm 2022 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo 

vệ sức khỏe cho đội ngũ cán bộ 3 Chi trong hệ 

thống Đoàn thanh niên, Hội LHPN và Hội Cựu 

chiến binh phường. Ngày 21-22/7/2022, Đoàn thanh 

niên – Hội LHPN – Hội Cựu chiến binh phường và 

Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài gòn 

ITO phối hợp triển khai thực hiện Chương trình 

“Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ cán bộ 

3 Chi” năm 2022.  
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Với sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ tại 

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn Ito, cán 

bộ, hội viên của 3 Chi tham gia chương trình đã 

được khám tổng quát và thực hiện các kỹ thuật cơ 

bản như: Chụp X quang phổi; xét nghiệm máu về 

gan, thận, đường huyết; đo điện tim, siêu âm vùng 

bụng… hoàn toàn miễn phí. 

Thông qua chương trình đã giúp cán bộ 3 Chi 

chủ động hơn trong việc bảo đảm sức khoẻ để thực 

hiện các nhiệm vụ trong thời gian sắp tới cũng như 

phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường có nguy cơ 

phát triển thành bệnh lý, từ đó tạo tâm lý ổn định, 

sức khỏe đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đây 

là một trong những giải pháp để góp phần thể hiện 

sự quan tâm kịp thời đối với đội ngũ cán bộ 3 Chi 

sau một thời gian dài thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường. 

 

    

* Phường 1 tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) 

Phát huy truyền thống “Hiếu nghĩa bác ái”, “Uống 

nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, thể 

hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những người 

đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, thống nhất, tự do 

của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, nhân kỷ 

niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 

– 27/7/2022), Ủy ban nhân dân Phường 1 phối hợp 

cùng Hội LHPN - Hội Cựu chiến binh - Đoàn thanh

niên Phường tổ chức hành trình về nguồn “Uống 

nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách 

mạng” tại Bảo tàng lực lượng vũ trang Miền Đông 

Nam Bộ. Tại đây, cán bộ đoàn viên, hội viên đã đến 

thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và tham 

quan triển lãm lực lượng vũ trang Quân khu 7.  

Bên cạnh đó, UBND Phường cũng đã tổ chức 

Lễ  kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ 

(27/7/1947-27/7/2022). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí 

Châu Văn Tình, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phan 

Hoàng Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường; các 

đồng chí đại diện các ngành đoàn thể phường; các 

đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố và 65 đồng 

chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt 

sỹ trên địa bàn phường đã đến dự. 

 

 

 

 - 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 Xí nghiệp in Bình Nguyên Phát. Địa chỉ : 366/13 Gò Dầu , Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 


