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* Cách mạng tháng Tám năm 1945 – sự kiện vĩ 

đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam 

 

1. Bối cảnh lịch sử và diễn biến  
 * Tình hình thế giới: Đầu năm 1945, Chiến tranh 

thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng 

quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định 

trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt 

nước và tiến thẳng vào sào huyệt phát xít Đức tại 

Béc-lin. Ngày 9/5/1945, phát xít Đức đầu hàng vô 

điều kiện, chiến tranh kết thúc ở Châu Âu. Ngày 

8/8/1945, Hồng quân Liên Xô tiến công như vũ bão 

vào quân đội Nhật. Ngày 14/8/1945, phát xít Nhật 

đầu hàng vô điều kiện, Chiến tranh thế giới lần thứ 

hai kết thúc. Theo thỏa thuận của các nước Đồng 

minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh 

và Tưởng sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân đội 

Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào 

Đồng minh hòng khôi phục địa vị thống trị của 

mình; đế quốc Mỹ đứng sau các thế lực này cũng 

sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương; những phần tử 

phản động, ngoan cố trong chính quyền tay sai Nhật 

đang âm mưu thay thầy đổi chủ, chống lại cách 

mạng. 

 * Tình hình trong nước: Trải qua các cuộc diễn 

tập, đến năm 1945, phong trào cách mạng dâng cao. 

Ngày 9/3/1945, phát xít Nhật làm cuộc đảo chính 

hất cẳng Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban 

Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng quyết định 

phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho 

tổng khởi nghĩa, thay đổi các hình thức tuyên 

truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh cho thích hợp. 

Tháng 3/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật - 

Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tháng 

4/1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách 

mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, 

thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam 

giải phóng quân. Ngày 16/4/1945, Tổng bộ Việt 

Minh ra Chỉ thị tổ chức các Ủy ban Dân tộc giải 

phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban giải 

phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời 

cách mạng Việt Nam. 

* Diễn biến: Từ tháng 4/1945 trở đi, cao trào 

kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, phong phú 

về nội dung và hình thức. Đầu tháng 5-1945, Bác Hồ 

từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm 

căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước và chuẩn bị Đại 

hội quốc dân. Ngày 4/6/1945, Khu giải phóng Việt 

Bắc được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban 

chỉ huy lâm thời, trở thành căn cứ địa của cả nước. 

Tháng 8/1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng 

họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) khẳng định: “Cơ 

hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới” và quyết định 

phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ 

tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân Đồng 

minh vào Đông Dương; đề ra ba nguyên tắc bảo đảm 

tổng khởi nghĩa thắng lợi, đó là: tập trung, thống 

nhất, kịp thời. 23 giờ ngày 13/8/1945, Ủy ban Khởi 

nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân tổng khởi 
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nghĩa. Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại 

Tân trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt 

Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định 

quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải 

phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do Hồ 

Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi 

thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong 

đó chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta 

đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức 

ta mà tự giải phóng cho ta”. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến 

hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Từ ngày 

14 đến ngày 18/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra 

giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc 

Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam 

và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, 

Hội An, Quảng Nam... Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa 

giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 

23/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc 

Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 

25/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia 

Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, 

Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre... Ở Côn Đảo, Đảng 

bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách 

mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền. Chỉ 

trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng 

khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính 

quyền trong cả nước về tay nhân dân. 

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà 

Nội), trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng 

bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ 

Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, 

tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2/9 là Ngày 

Quốc khánh của nước ta. 

2. Nguyên nhân thắng lợi 
- Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công 

mau lẹ do nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên 

nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh 

đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự 

vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong 

điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, 

độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đảng có phương pháp, 

chiến lược, chiến thuật cách mạng phù hợp, linh 

hoạt; nhận thức được thời cơ, chủ động đón thời cơ 

và kiên quyết chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi 

nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

- Cách mạng Tháng Tám thành công là do tinh 

thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của các 

tầng lớp nhân dân ta, không chịu sống mãi kiếp nô lệ 

của người dân mất nước; một lòng đi theo Đảng và 

được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn tập, đã 

quyết vùng lên giành độc lập cho dân tộc. Trải qua 

15 năm đấu tranh cực kỳ gian khổ và anh dũng dưới 

sự lãnh đạo của Đảng, đã có biết bao đồng bào, chiến 

sĩ đã không hề tiếc máu xương, hy sinh oanh liệt vì 

mục tiêu độc lập dân tộc. 

- Cách mạng Tháng Tám được tiến hành trong 

bối cảnh quốc tế có những thuận lợi nhất định. Chủ 

nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật đã bị đánh bại, phong 

trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức 

và của các lực lượng tiến bộ trên thế giới phát triển 

mạnh. 

3. Ý nghĩa lịch sử 
- Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là 

thắng lợi to lớn đầu tiên của nhân dân ta từ khi có 

Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch 

sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà 

nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt 

chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc 

hơn hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của 

thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận 

nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm 

chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một 

nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước 

độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam 

trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, 

xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ 

nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với 

chủ nghĩa xã hội. 

- Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ 

nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn 

cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi 

của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng 

của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã 

hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là 

sự thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-

Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. Đây còn là 

quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải 

qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí 

quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí 

tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế của thời 

đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ 

phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước 

bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó 

khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách 

mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai 
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cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành 

công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt 

xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể 

thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong 

kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con 

đường của chủ nghĩa xã hội. 

4. Một số bài học kinh nghiệm 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại nhiều 

bài học quý báu, nổi bật là: 

Bài học thứ nhất là, có một đảng tiên phong thật sự 

cách mạng, tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, được tư 

tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đã nắm vững hoàn cảnh 

cụ thể của mỗi giai đoạn lịch sử, đề ra đường lối cách 

mạng đúng đắn, có phương pháp và hình thức đấu 

tranh phù hợp; biết nắm bắt thời cơ, xây dựng lực 

lượng và tổ chức, sử dụng lực lượng; phát huy được 

sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để dẫn dắt 

quần chúng đứng lên giành và giữ chính quyền. 

Bài học thứ hai là, vấn đề giành và giữ chính 

quyền. Đảng ta đã biết chăm lo xây dựng lực lượng 

cách mạng, làm cho lực lượng cách mạng đủ mạnh, 

thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, từ đó 

làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, tạo 

ra thời cơ cách mạng để đưa cuộc cách mạng đến 

thành công. Để giữ vững chính quyền, Đảng và Nhà 

nước ta đã dựa chắc vào nhân dân, tạo nên sức 

mạnh vật chất và tinh thần để đấu tranh thắng lợi 

với thù trong giặc ngoài. Đảng ta biết kiên quyết 

dùng bạo lực cách mạng và sử dụng bạo lực cách 

mạng thích hợp và đúng lúc để đập tan bộ máy nhà 

nước cũ, lập ra nhà nước của nhân dân, do nhân dân 

và vì nhân dân. 

Bài học thứ ba là, vấn đề nắm bắt được thời cơ, 

đề ra được những quyết định chính xác và kịp thời. 

Nghệ thuật chỉ đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh trong việc chọn đúng thời cơ, ra quyết 

định Tổng khởi nghĩa đúng lúc thể hiện cụ thể trong 

Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng tháng 

3/1945 “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của 

chúng ta” và bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi 

nghĩa toàn quốc phát đi đêm 13/8/1945. Cũng nhờ 

chọn đúng thời cơ mà sức mạnh của Nhân dân ta 

trong Cách mạng Tháng Tám được nhân lên gấp 

bội, đã tiến hành tổng khởi nghĩa thành công trong 

phạm vi cả nước trong thời gian ngắn. 

Bài học thứ tư là, xây dựng và củng cố lực lượng 

cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của 

toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại. Từ 

khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

sớm nhận thức đúng và đầy đủ về sức mạnh to lớn 

của đông đảo quần chúng nhân dân, sớm đề ra 

đường lối chiến lược giương cao hai ngọn cờ độc 

lập dân tộc và dân chủ, đáp ứng đúng nguyện vọng 

của đại đa số nhân dân là độc lập, tự do, người cày 

có ruộng. Chính vì thế, Đảng ta đã tập hợp và phát 

huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 

trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí 

thức, khai thác và phát huy triệt để động lực tinh 

thần, nêu cao “ý chí Việt Nam”, tinh thần dũng 

cảm, sáng tạo, sẵn sàng xông lên cứu nước cứu nhà, 

tạo thành nguồn động lực to lớn để đưa Cách mạng 

Tháng Tám đến thắng lợi hoàn toàn.  

* Hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp 

trên địa bàn phường 

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 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 

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 

mailto:p1.tanbinh@tphcm.gov.vn
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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 

06/4/2022 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 áp dụng hình thức thanh toán điện 

tử đối các dịch vụ công tại “bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả” 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách 

hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, 

cá nhân trong việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành 

chính tại Ủy ban nhân dân phường; đồng thời đẩy 

mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt, Ủy ban nhân dân Phường 1 

triển khai áp dụng hình thức thanh toán điện tử đối 

các dịch vụ công tại “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả”, cụ thể như sau: 

1. Các dịch vụ công và thủ tục hành chính được áp 

dụng bổ sung hình thức thanh toán điện tử: 

Áp dụng bổ sung hình thức thanh toán điện tử 

đối với các thủ tục hành chính có phát sinh phí, lệ 

phí trong lĩnh vực Sao y – chứng thực, Tư pháp – 

Hộ tịch và thu thuế đất phi nông nghiệp tại “Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả” Ủy ban nhân dân 

Phường 1, quận Tân Bình. 

2. Thời gian thực hiện: từ ngày 08 tháng 8 năm 2022. 

3. Tổ chức thực hiện: 
Khi thực hiện các thủ tục hành chính có phát sinh 

phí, lệ phí và đóng thuế đất phi nông nghiệp tại “Bộ 
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phận Tiếp nhận và trả kết quả” ngoài hình thức thanh 

toán bằng tiền mặt, các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân có thể thực hiện thanh toán điện tử thông qua 

chuyển khoản ngân hàng hoặc scan mã QR để thanh 

toán thông qua các ứng dụng của ngân hàng. 

Số tài khoản thực hiện thanh toán điện tử của Ủy 

ban nhân dân Phường 1: 

- Tài khoản thực hiện thu phí, lệ 

phí : 121000103533 Viettinbank 

 

- Tài khoản thu thuế đất phi 

nông nghiệp : 121000103535 

Viettinbank 

 

* Thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 

Quốc khánh 2/9: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Lễ 

Quốc khánh từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết 

ngày 02 tháng 9 năm 2022. 

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không thực hiện 

lịch nghỉ cố định hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng 

tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, 

kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù 

hợp, đúng quy định pháp luật. Đồng thời bố trí, sắp 

xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công 

việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, 

Nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh. 

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh 

nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo 

cờ Tổ quốc từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết 

ngày 02 tháng 9 năm 2022. 

4. Các cơ quan, đơn vị bố trí trực vào ngày nghỉ, 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và 

các nơi vui chơi công cộng. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường và các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng 

phối hợp khu phố, tổ dân phố vận động hộ dân treo 

cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư. Tiếp tục triển 

khai, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn phường. 

6. Ban điều hành 5 khu phố, 64 tổ dân phố tổ 

chức ra quân, dọn dẹp vệ sinh, xóa các bảng quảng 

cáo sai quy định trên các tuyến đường, tuyến hẻm 

trên địa bàn; thực hiện tốt công tác vận động Nhân 

dân, các cơ sở kinh doanh thực hiện giữ gìn vệ sinh 

tại khu dân cư; tiếp tục thực hiện nếp sống văn 

minh và mỹ quan đô thị. 

* Kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực trẻ 

em và xâm hại tình dục trẻ em 
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* Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh 

 

* Không bắn các loại pháo có dây kim tuyến, 

không thả bóng bay hoặc các vật bay khác lên 

đường dây điện gây mất an toàn” dịp Lễ 2/9 năm 

2022 

Để phòng tránh sự cố cháy, nổ đảm bảo cung ứng 

điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhân dân 

Thành phố nhân dịp Lễ 2/9 năm 2022, Công ty Điện 

lực Tân Bình đề nghị tất cả các tổ chức, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, các khu vui chơi giải trí, 

tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn quận Tân Bình 

thực hiện các nội dung sau: 

Không thả diều, bóng bay, đèn trời, các loại pháo 

bắn ra có dây kim tuyến, thả bất kỳ vật bay hoặc 

quăng ném từ trên cao xuống trong phạm vi bảo vệ 

công trình điện hoặc trong hành lang bảo vệ an toàn 

lưới điện có thể gây phóng điện, cháy nổ, gây tai 

nạn điện trong nhân dân hoặc gây sự cố hư hỏng 

lưới điện dẫn đến mất điện trên khu vực rộng làm 

ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nhu cầu sử dụng 

điện sinh hoạt của người dân. Ngăn chặn kịp thời 

khi phát hiện các hành vi xâm phạm hành lang bảo 

vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, trạm điện 

như: lắp đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo, đèn trang 

trí,... gần đường dây điện và kinh doanh, mua bán, 

tụ tập đông người xung quanh, che chắn lối ra vào 

trạm điện. Khi phát hiện các hành vi có nguy cơ 

xâm phạm các công trình điện gây sự cố lưới điện, 

người phát hiện vui lòng thông báo ngay đến Tổng 

đài chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Điện lực 

TP Hồ Chí Minh theo số điện thoại 1900545454 để 

phối hợp lập biên bản, xử lý kịp thời nhằm đảm bảo 

cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục. Tuân thủ 

nghiêm “Các hành vi bị nghiêm cấm” (trích Điều 4 

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của 

Chính phủ về qui định chi tiết thi hành Luật Điện 

lực về an toàn điện): 

- Trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, 

trang thiết bị của lưới điện; trèo lên cột điện, vào 

trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình 

điện khi không có nhiệm vụ. 

- Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những 

mục đích khác khi chưa được sự thỏa thuận với đơn 

vị quản lý công trình lưới điện cao áp. 

Thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp 

có khả năng gây sự cố lưới điện. Lắp đặt ăng ten thu 

phát sóng; dây phơi; giàn giáo; biển, hộp đèn quảng 

cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, 

rơi có thể va chạm vào công trình lưới điện cao áp. 

Trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an 

toàn đối với đường dây dẫn điện trên không, trạm 

điện. Bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện hoặc 

quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm 

điện. Đào đất gây lún sụt công trình lưới điện cao 

áp, trạm điện. Đắp đất, xếp các loại vật liệu, thiết bị 

hoặc đổ phế thải vi phạm khoảng cách an toàn. Sử 

dụng cột điện, trạm điện để làm nhà, lều, quán, 

buộc gia súc hoặc sử dụng vào mục đích khác. Xếp, 

chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hóa học có khả 

năng gây ăn mòn hoặc hư hỏng các bộ phận của 

công trình lưới điện. Sử dụng các phương tiện thi 

công gây chấn động hoặc có khả năng làm hư hỏng, 

sự cố công trình lưới điện, trạm điện, nhà máy điện. 

Điều khiển các phương tiện bay có khoảng cách đến 

bộ phận gần nhất của công trình lưới điện cao áp 

nhỏ hon 100m, trừ trường hợp phương tiện bay làm 

nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện... 

được phép theo quy định. Để cây đổ vào đưòng dây 

điện khi chặt tỉa cây hoặc lợi dụng việc bảo vệ, sửa 

chữa công trình lưới điện cao áp đê chặt cây. Các 

hành vi khác vi phạm quy định về bảo vệ an toàn 

công trình lưới điện cao áp. 
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* 5 câu hỏi thường gặp về bệnh đậu mùa khỉ 

Đậu mùa khỉ đang lây lan mạnh tại nhiều quốc gia 

trên thế giới, trở thành mối lo ngại toàn cầu. Tổ chức 

Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát bệnh 

đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. 

Bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện lần đầu tiên vào 

năm 1958 trên các đàn khỉ được nuôi để nghiên cứu, 

do đó có tên là 'bệnh đậu mùa khỉ'. Ca bệnh đậu mùa 

khỉ đầu tiên ở người được ghi nhận vào năm 1970 tại 

Cộng hòa Dân chủ Công gô và sau đó trở thành bệnh 

lưu hành ở khu vực Trung Phi và Tây Phi. 

 

* Luật phòng chống tác hại của thuốc lá  

Chương I, Điều 11. Địa điểm cấm hút thuốc lá 

hoàn toàn 

1. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà 

và trong phạm vi khuôn viên bao gồm: 

a) Cơ sở y tế; 

b) Cơ sở giáo dục, trừ các cơ sở quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều này; 

c) Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí 

dành riêng cho trẻ em; 

d) Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. 

2. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà 

bao gồm: 

a) Nơi làm việc; 

b) Trường cao đẳng, đại học, học viện; 

c) Địa điểm công cộng, trừ các trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều này và khoản 1 Điều 

12 của Luật này. 

3. Phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút 

thuốc lá hoàn toàn bao gồm ô tô, tàu bay, tàu điện. 

Chương I, Điều 12. Địa điểm cấm hút thuốc lá 

trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng 

cho người hút thuốc lá 
1. Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng 

được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc 

lá bao gồm: 

a) Khu vực cách ly của sân bay; 

b) Quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ 

sở lưu trú du lịch; 

c) Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, 

tàu hỏa. 

2. Nơi dành riêng cho người hút thuốc lá phải 

bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với 

khu vực không hút thuốc lá; 

b) Có dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá; có 

biển báo tại các vị trí phù hợp, dễ quan sát; 

c) Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 

3. Khuyến khích người đứng đầu địa điểm quy 

định tại khoản 1 Điều này tổ chức thực hiện việc 

không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà. 

4. Chính phủ quy định chuyển địa điểm tại khoản 

1 Điều này thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn 

toàn trong nhà phù hợp với từng thời kỳ. 

Chương I, Điều 13. Nghĩa vụ của người hút 

thuốc lá 
1. Không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định 

cấm hút thuốc lá. 

2. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, 

phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi. 

3. Giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng 

nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm 

được phép hút thuốc lá. 

Chương I, Điều 14. Quyền và trách nhiệm của 

người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút 

thuốc lá 
1. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm 

hút thuốc lá có các quyền sau đây: 

a) Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc 

lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá; xử phạt vi phạm 

hành chính theo quy định của pháp luật; 

b) Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút 

thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình; 

c) Từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho 

người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nếu người 

đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở. 
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2. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm 

hút thuốc lá có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện quy định tại Điều 6 của Luật này; 

b) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút 

thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều 

hành; treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút 

thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. 

 

* Tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập chi 

hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhiệm kỳ 

2022 – 2025 

Sáng ngày 03/8/2022, Phường 1 tổ chức lễ công 

cố Quyết định thành lập Chi hội nạn nhân chất độc 

da cam/dioxin nhiệm kỳ 2022 – 2025. 

Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Ngọc Hội, 

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 

quận; đồng chí Phan Thanh Viếng, Phó Chủ tịch 

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin quận; đồng 

chí Bùi Hoàng Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng 

ủy phường; đồng chí Phan Hoàng Oanh – Phó Chủ 

tịch UBND phường, cùng các đồng chí đại diện Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 

hội, Hội quần chúng phường, các đồng chí hội viên 

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin phường. 

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Ngọc Hội đã trao Quyết 

định chỉ định Ban chấp hành Chi hội nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin Phường 1, nhiệm kỳ 2022 – 2025 

cho đồng chí Hoàng Văn Tùng, Chi hội trưởng; đồng 

chí Đặng Thị Kiều Oanh, Chi hội phó; đồng chí 

Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên. Việc thành lập chi hội 

nạn nhân chất độc da cam/Dioxin góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác rà soát, chăm sóc các đối tượng bị 

ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, kịp thời thực 

hiện các chế độ, chính sách theo quy định. 

 

* Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ tại khu dân cư 

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa 

cháy (PCCC) theo quy định của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy; đồng thời trang bị cho cán bộ, công chức, 

đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn 

phường các kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ và nâng cao sự phối hợp chỉ huy về 

chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với lực 

lượng chữa cháy ở cơ sở, sáng ngày 04/8/2022, Ủy 

ban nhân dân Phường 1 phối hợp với Công sát phòng 

cháy chữa cháy quận Tân Bình đã tổ chức diễn tập 

phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa chỉ 

số 281/49/1 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình. 

Tại buổi diễn tập, cán bộ, công chức, đoàn viên, 

hội viên và nhân dân được tìm hiểu về các nguyên 

nhân gây ra hỏa hoạn, mức độ nghiêm trọng của 

từng loại đám cháy cũng như những kỹ năng sinh tồn 

bắt buộc phải biết do các Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy Quận Tân Bình hướng dẫn; đồng thời giới thiệu 

và hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa đúng cách, 

nhanh gọn để có thể mang lại hiệu quả cao nhất. 

Ngay sau, phần giới thiệu về lý thuyết, các thành 

viên tham gia diễn tập đã thực hành các tình huống 

giả định cụ thể để thực hành chữa cháy như: dùng 

bình bột chữa cháy khay xăng, triển khai chữa cháy 

bằng họng nước cứu hỏa, sơ cứu người bị nạn, cứu hộ 

cứu nạn cho các nạn nhân, xử lý đúng cách khi không 

có dụng cụ y tế hỗ trợ, cách thoát hiểm khi xảy ra 

cháy nổ… và rất nhiều tình huống cụ thể khác. 

Qua phần diễn tập với nhiều tình huống thực tế 

cùng những chia sẻ chi tiết từ các chiến sĩ cứu hỏa, 

các thành viên tham gia buổi diễn tập đã được tiếp 

thu những những kiến thức bổ ích và kỹ năng cần 

thiết trong trường hợp có hỏa hoạn xảy ra, đồng thời 

nâng cao ý thức trong việc thực hiện phòng ngừa 

cháy nổ tại cơ quan và nhà ở. 
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