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* Trích Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 quy định về hoạt động nghệ thuật 

biểu diễn 

Mục 1: TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT 

Điều 8. Hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật 
1. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm 

vụ chính trị; biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ cơ 

quan và tổ chức, thực hiện thông báo theo quy định 

tại Điều 9 Nghị định này. 

2. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, 

nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật, 

thực hiện thông báo theo quy định tại Điều 9 Nghị 

định này. 

3. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật khác không 

thuộc hình thức quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 

này, thực hiện quy định tại Điều 10 Nghị định này. 

4. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không trực tiếp 

trước công chúng được đăng tải trên hệ thống phát 

thanh, truyền hình và môi trường mạng do người 

đăng, phát chịu trách nhiệm. 

Điều 9. Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật 
1. Cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động quy định 

tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thông báo tới cơ 

quan nhà nước quy định tại khoản 3 Điều này trước 

khi tổ chức. Người đứng đầu chịu trách nhiệm thực 

hiện theo kế hoạch đã phê duyệt. 

2. Cơ sở kinh doanh thực hiện hoạt động quy 

định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này thông báo tới 

cơ quan nhà nước quy định tại điểm b khoản 3 Điều 

này trước khi tổ chức. 

3. Cơ quan tiếp nhận thông báo: 

a)  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức biểu 

diễn tiếp nhận thông báo của cơ quan, đơn vị trực 

thuộc các bộ, ban, ngành trung ương, cơ quan trung 

ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức 

kinh tế; 

b)  Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức biểu 

diễn tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân 

khác. 

4. Trình tự tiếp nhận thông báo: 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi thông báo bằng 

văn bản (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định này) trực tiếp; qua bưu chính hoặc 

trực tuyến tới cơ quan tiếp nhận thông báo ít nhất 

05 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật. 

Điều 10. Điều kiện, thủ tục tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị 

định này 
1. Điều kiện tổ chức biểu diễn nghệ thuật: 

a)  Là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng 

biểu diễn nghệ thuật; hội chuyên ngành về nghệ 

thuật biểu diễn; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh 

doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định 

của pháp luật; 

b)  Phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự an 

toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy 

nổ theo quy định của pháp luật; 

c) Có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều này: 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 
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a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận tổ 

chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác 

quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu 

diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có 

chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn quản lý không 

thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này. 

3. Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục: 

a) Văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật 

(theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này); 

b) Kịch bản, danh mục tác phẩm gắn với tác giả, 

người chịu trách nhiệm chính về nội dung chương 

trình (đối với tác phẩm nước ngoài phải kèm bản 

dịch tiếng Việt có chứng thực chữ ký người dịch). 

4. Thủ tục cấp văn bản chấp thuận: 

a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; 

qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày 

dự kiến tổ chức biểu diễn nghệ thuật; 

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo 

yêu cầu hoàn thiện hồ sơ; 

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn 

bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật (theo 

Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

này) đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện 

tử. Trường hợp không chấp thuận, phải trả lời bằng 

văn bản nêu rõ lý do; 

d) Trường hợp thay đổi nội dung biểu diễn nghệ 

thuật đã được chấp thuận, tổ chức, cá nhân đề nghị 

tổ chức biểu diễn nghệ thuật có văn bản nêu rõ lý do 

gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ 

quan đã chấp thuận. Trong thời hạn 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã 

chấp thuận phải xem xét, quyết định và thông báo 

kết quả bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân đề nghị; 

đ) Trường hợp thay đổi thời gian, địa điểm tổ 

chức biểu diễn nghệ thuật đã được chấp thuận, tổ 

chức, cá nhân đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật 

có văn bản thông báo gửi trực tiếp; qua bưu chính 

hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận và chính 

quyền địa phương nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật 

ít nhất 02 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức. 

5. Hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn 

thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có 

chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương 

thực hiện thông báo theo quy định tại khoản 4 Điều 

9 Nghị định này tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ 

chức biểu diễn sau khi có văn bản chấp thuận tổ 

chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác 

quốc tế của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

* Trích Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 

17/4/2020 quy định chi tiết thi hành luật thi hành 

án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với phạm nhân trước 

khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù 

trước thời hạn có điều kiện tại các cơ sở giam giữ 

phạm nhân (gọi chung là phạm nhân); người được 

đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều 

kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về 

cộng đồng (gọi chung là người chấp hành xong hình 

phạt tù) là người Việt Nam, người nước ngoài và 

người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực 

hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng. 

Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm tái hòa nhập cộng 

đồng 

1. Thực hiện đúng quy định của Nghị định này 

và các quy định của pháp luật khác có liên quan; 

bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

và gia đình trong việc thực hiện các biện pháp bảo 

đảm tái hòa nhập cộng đồng. 

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành 

xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định 

cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp 

luật. 

3. Nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối 

xử hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của phạm nhân và người chấp hành xong hình phạt 

tù. 

Điều 10. Trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục 

pháp lý 

1. Trợ giúp về tâm lý nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người 

chấp hành xong hình phạt tù xây dựng niềm tin, 

nghị lực, ý chí phấn đấu tái hòa nhập cộng đồng và 

phòng tránh các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật. 

Nội dung trợ giúp về tâm lý gồm: tư vấn xóa bỏ 

mặc cảm tự ti; rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hòa 

nhập cộng đồng; nâng cao khả năng tự giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc trong các quan hệ xã 

hội. Trợ giúp về tâm lý được thực hiện ngay khi 

người chấp hành xong hình phạt tù trở về nơi cư trú, 

thông qua các hình thức sau: 

a) Tổ chức tư vấn riêng, tư vấn nhóm; 

b) Cung cấp thông tin, tài liệu trên cơ sở nhu cầu 

cần được trợ giúp của người chấp hành xong hình 

phạt tù; 
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c) Thông qua các buổi nói chuyện, sinh hoạt 

cộng đồng, diễn đàn với chủ đề về các nội dung 

người chấp hành xong hình phạt tù cần được trợ 

giúp; 

d) Tư vấn thông qua mạng xã hội, trang thông tin 

điện tử, email, điện thoại và các phương tiện thông 

tin, truyền thông khác. 

2. Người chấp hành xong hình phạt tù được hỗ 

trợ, hướng dẫn các thủ tục pháp lý cần thiết khi là 

người tham gia tố tụng hình sự; là đương sự tham 

gia tố tụng dân sự, hành chính; khi thực hiện các 

giao kết hợp đồng dân sự; làm thủ tục đề nghị Tòa 

án ra quyết định xóa án tích, đề nghị cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp và thực hiện các thủ tục hành chính 

khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho 

người chấp hành xong hình phạt tù 

1. Người chấp hành xong hình phạt tù tham gia 

đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ 

cấp, dưới 03 tháng được miễn, giảm học phí, hưởng 

chính sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền 

ăn và tiền đi lại nếu thuộc đối tượng được hưởng 

chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

Trường hợp người chấp hành xong hình phạt tù 

không thuộc đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ 

theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo 

nghề nghiệp cho các đối tượng này. 

2. Người chấp hành xong hình phạt tù được vay 

vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp 

luật về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; được 

vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, 

được ưu tiên đăng ký tham gia chính sách việc 

làm công theo quy định của pháp luật về chính 

sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc 

làm. 

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 

các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh sử dụng các nguồn tín dụng khác để hỗ trợ 

cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình 

phạt tù để phát triển sản xuất, tạo việc làm. 

3. Người chấp hành xong hình phạt tù dưới 18 

tuổi được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để 

tạo việc làm; trẻ em chấp hành xong hình phạt tù 

được thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo 

vệ phù hợp theo quy định của pháp luật. 

4. Căn cứ nhu cầu của người chấp hành xong 

hình phạt tù và thực tiễn thị trường lao động, 

Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức tư vấn, giới 

thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong 

hình phạt tù; theo dõi, báo cáo tình trạng việc làm 

của người chấp hành xong hình phạt tù do trung 

tâm giới thiệu với cơ quan quản lý nhà nước về 

dịch vụ việc làm. 

Điều 12. Các biện pháp hỗ trợ khác 

1. Người chấp hành xong hình phạt tù được 

chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân tiếp nhận, giáo dục, giúp đỡ để tái 

hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa các hành vi vi 

phạm pháp luật. 

2. Nhà nước khuyến khích các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động 

tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đào tạo nghề, giới 

thiệu việc làm, giúp đỡ những người chấp hành 

xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; khuyến 

khích việc tiếp nhận người chấp hành xong hình 

phạt tù vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh. 

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia 

giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong 

hình phạt tù được ưu tiên thuê nhà, cơ sở hạ tầng 

của Nhà nước; được hưởng các chế độ miễn, giảm 

thuế theo quy định của các luật thuế có liên quan và 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ vào 

thẩm quyền quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khả 

năng quỹ đất ở địa phương và các nguồn tài nguyên 

khác để giúp các tổ chức, cá nhân trong hoạt động 

dạy nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong 

hình phạt tù. 

Điều 26. Cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình 

tham gia giáo dục, giúp đỡ người chấp hành 

xong hình phạt tù 

1. Chủ động nắm tình hình hoạt động, tâm tư 

nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn của người 

chấp hành xong hình phạt tù để phối hợp với chính 

quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên 

quan thống nhất biện pháp giáo dục, giúp đỡ người 

chấp hành xong hình phạt tù thực hiện kế hoạch tái 

hòa nhập cộng đồng của bản thân; tìm kiếm việc 

làm, ổn định cuộc sống. 

2. Động viên, nhắc nhở người chấp hành xong 

hình phạt tù chấp hành chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương; 

thực hiện các cam kết, nghĩa vụ của người chấp 

hành xong hình phạt tù, tích cực lao động, học tập 

và tham gia các hoạt động xã hội; kịp thời phát 

hiện, phản ánh với cơ quan Công an, Ủy ban nhân 

dân cấp xã và cơ quan chức năng địa phương về 

những biểu hiện, hành vi vi phạm của người chấp 

hành xong hình phạt tù để có biện pháp quản lý, 

giáo dục phù hợp. 
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* Hướng dẫn cài đặt app CSKH trên điện thoại 

di động 

 

* 7 cách sử dụng thông tin công dân thay thế cho 

hộ khẩu 

 

* Các biện pháp loại bỏ nơi sinh sản của muỗi , 

phòng chống bệnh sốt xuất huyết 
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* Những điều cần biết về bệnh Sởi 

Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính với các 

triệu chứng sốt, phát ban, chảy nước mũi, ho, mắt 

đỏ... bệnh có thể gặp ở trẻ em, người lớn nếu không 

có miễn dịch phòng bệnh, có thể gây thành dịch. 

Bệnh sởi tuy ít gây tử vong nhưng biến chứng có 

thể gặp là: viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô 

loét giác mạc mắt và đôi khi viêm não sau sởi, đặc 

biệt ở trẻ em suy dinh dưỡng... 

I. CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH SỞI: 

- Khoảng 10 tới 12 ngày sau khi tiếp xúc với siêu 

vi sởi, những triệu chứng sau đây có thể xảy ra: 

+ Sốt; 

+ Ho khan; 

+ Chảy nước mũi; 

+ Mắt đỏ; 

+ Không chịu được ánh sáng; 

+ Những nốt nhỏ xíu với trung tâm màu xanh 

trắng xuất hiện bên trong miệng nơi gò má. Những 

nốt này có tên là đốm Koplik; 

+ Trên người mọc ra những đốm đỏ lớn, phẳng, 

chập vào nhau. 

- Diễn biến của bệnh: Bệnh sởi thường bắt đầu 

với một cơn sốt khá nhẹ, kèm theo những triệu 

chứng như ho, chảy mũi, mắt đỏ và đau cổ họng. 

Khoảng 2, 3 ngày sau, đốm Koplik nổi lên, đốm này 

là dấu hiệu đặc biệt của bệnh sởi. Sau đó, bệnh nhân 

có thể bị sốt cao lên tới 40 độ C. Cùng lúc đó, 

những mảng đỏ nổi lên, thường là ở trên mặt, theo 

đường tóc và sau tai. Những vết đỏ hơi ngứa này có 

thể dần lan xuống ngực, lưng và cuối cùng xuống 

tới đùi và bàn chân. Khoảng một tuần sau, những 

vết nhỏ này sẽ nhạt dần, vết nào xuất hiện trước sẽ 

hết trước 

II. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH SỞI: 

- Lây qua đường hô hấp. 

- Lây trực tiếp khi bệnh nhân ho, hắt hơi, nói 

chuyện… 

- Lây gián tiếp ít gặp vì virus sởi dễ bị diệt ở 

ngoại cảnh. 

Bệnh sởi gây ra do siêu vi sởi. Bệnh này hay lây 

đến nỗi 90% những người tiếp xúc với bệnh nhân sẽ 

bị lây sởi nếu chưa chích ngừa. Siêu vi sởi có ở mũi 

và cổ họng của bệnh nhân. 

Họ thường đã có thể lây bệnh cho người khác 4 

ngày trước khi vết đỏ xuất hiện. Khi bệnh nhân ho, 

hắt xì, hay nói chuyện, những giọt nước nhỏ xíu có 

chứa siêu vi sẽ bắn ra không khí và người khác có 

thể hít vào hoặc những giọt này có thể rơi xuống 

một nơi nào đó như mặt bàn, điện thoại… Khi ta sờ 

vào những nơi này và đưa tay lên mũi hay miệng, ta 

sẽ bị lây bệnh. 

Một khi siêu vi sởi vào cơ thể bệnh nhân, chúng 

thường mọc vào trong những tế bào đằng sau cổ 

họng và phổi. Sau đó bệnh sẽ lan khắp cơ thể kể cả 

hệ hô hấp và da. 

Mầm bệnh: Là virus sởi thuốc họ 

Paramyxoviridae, virus hình cầu, đường kính 120 – 

250nm, sức chịu đựng yếu, dễ bị diệt với các thuốc 

khử trùng thông thường, ánh sáng mặt trời, sức 

nóng… Ở nhiệt độ 56 độ C bị diệt trong 30 phút. 

Virus sởi có hai kháng nguyên 

- Kháng nguyên ngưng kết hồng cầu 

(Hemagglutinin). 

- Kháng nguyên tan hồng cầu (Hemolysin) 

Khi virus vào trong cơ thể bệnh nhân sẽ kích 

thích sinh kháng thể. Bằng kĩ thuật kết hợp bổ thể 

và kĩ thuật ức chế ngưng kết hồng cầu… giúp cho 

chẩn đoán bệnh. 

Kháng thể xuất hiện từ ngày thứ 2 – 3 sau khi 

mọc ban và tồn tại lâu dài. Miễn dịch trong sởi là 

miễn dịch bền vững. 

III. ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG: 

1. Điều trị: chủ yếu là điều trị triệu chứng – săn 

sóc và nuôi dưỡng. 

Hạ sốt: phương pháp vật lí, thuốc hạ sốt thông 

thường (Paracetamol). An thần. Thuốc ho, long 

đờm. Kháng histamin: Dimedron, Pipolphen.Sát 

trùng mũi họng: nhỏ mắt nhỏ mũi bằng dung dịch 

Chloromycetin, Argyrol… Kháng sinh chỉ dùng khi 

có bội nhiễm và dùng cho trẻ dưới 2 tuổi, và trẻ suy 

dinh dưỡng. Khi có biến chứng: viêm thanh quản, 

viêm não, sởi ác tính thì dùng kháng sinh và 

corticoid. Các biện pháp hồi sức tùy theo triệu 

chứng của bệnh nhân: hồi sức hô hấp khi có suy hô 

hấp (thở O2, hô hấp hỗ trợ…) hồi sức tim mạch… 

Chế độ ăn uống tốt. 

2. Dự phòng 

Gramma globulin 40mg/kg dùng phòng bệnh 

khẩn cấp cho trẻ suy dinh dưỡng, hoặc trẻ đang bị 

một bệnh khác… mà có tiếp xúc với trẻ bị sởi. 

Vacxin sởi: vacxin sống, giảm độc được dùng cho 

trẻ 6 – 9 tháng tuổi trở lên, có tác dụng bảo vệ cao. 

Vacxin sởi là một vacxin bắt buộc trong “Chương 

trình tiêm chủng mở rộng” ở nước ta hiện nay. Nhờ 

đó, hiện nay tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong do sởi 

đã giảm nhiều. 

* 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 
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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 

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 

mailto:p1.tanbinh@tphcm.gov.vn
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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. 

* Thông báo về việc tiếp tục thực hiện việc "Tiếp 

nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay 

trong ngày" 

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 29 

tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân 

Bình về tổ chức Tháng hành động "Tiếp nhận và 

giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" (gọi 

tắt là Kế hoạch Tháng hành động); Công văn số 

1814/UBND-CCHC ngày 24 tháng 8 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tiếp tục 

thực hiện "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính ngay trong ngày"; 

Ủy ban nhân dân Phường 1 thông báo Danh mục 

thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết 

thủ tục hành chính ngay trong ngày Ban hành kèm 

theo Công văn số 1814/UBND ngày 24 tháng 8 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, cụ thể 

như sau: 

I. Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Ủy 

ban nhân dân quận: 
1. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh. 

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh. 

3. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn thông báo của hộ kinh doanh. 

4. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. 

5. Cấp bản sao trích lục hộ tịch. 

6. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. 

7. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản 

(thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp 

chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực 

chữ ký không ký được và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được). 

8. Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên 

của Phòng Tư pháp. 

9. Chứng thực chữ ký đối với người không phải 

là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp. 

II. Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Ủy 

ban nhân dân phường: 
1. Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

(đối với trường hợp cư trú tại địa phương, không 

cần xác minh). 

2. Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch. 

3. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được). 

4. Đăng ký khai tử. 

5. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú 

tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng phiếu khai báo 

tạm trú tại Công an phường (thực hiện tại Công an 

phường) 

 

* Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường về xét 

duyệt chính trị NVQS chuẩn bị cho công tác 

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2023. 

- Ngày 14 tháng 9 năm 2022, Hội đồng NVQS 

phường tổ chức họp xét duyệt chính trị NVQS cấp 

phường chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ 2023. Đến tham dự buổi họp 

có sự tham gia của đồng chí Thượng tá Đỗ Tiến 

Quang – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

quận Tân Bình, đồng chí Châu Văn Tình – Bí thư 

Đảng ủy phường, đồng chí Tôn Nữ Hồng Châu – 

Chủ tịch UBND – Chủ tịch HĐ. NVQS phường. 

- Trong buổi xét duyệt, trên cơ sở kết quả rà 

soát, xét duyệt cấp khu phố, Hội đồng NVQS 

phường 1 thực hiện xét duyệt cụ thể các danh sách 

thanh niên trong độ tuổi gọi khám sức khỏe thực 

hiện NVQS năm 2023, xem xét kỹ lưỡng và làm 

rõ từng trường hợp thuộc diện miễn, tạm hoãn và 

các trường hợp đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển 

sức khỏe đảm bảo đúng luật. 

- Kết luận tại hội nghị, đồng chí Tôn Nữ Hồng 

Châu - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng 

NVQS phường đánh giá cao và biểu dương tinh 

thần trách nhiệm các thành viên tham gia xét 

duyệt, qua đó chỉ đạo phân công các thành viên 

trong hội đồng NVQS quản lý chặt chẽ công dân 

có đủ điều kiện sơ tuyển để vận động đến khám sơ 

tuyển sức khỏe năm 2022 chuẩn bị cho công tác 

giao quân 2023; Hội đồng NVQS phường cần tiếp 

tục phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể 

nắm chắc và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng 

nhập ngũ trên địa bàn. Bên cạnh đó, các thành 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 
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viên Hội đồng NVQS phường phụ trách địa bàn 

các khu phố phải nắm chắc tình hình diễn biến tư 

tưởng, hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng 

của từng công dân, báo cáo kịp thời với Đảng ủy - 

UBND phường để chỉ đạo giải quyết. Phát huy 

sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn 

thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023. 

* Thông báo bổ túc hồ sơ Nghĩa vụ quân sự 

Ban Chỉ huy Quân sự phường thông báo bổ túc 

hồ sơ Nghĩa vụ quân sự đến từng thanh niên trong 

độ tuổi Nghĩa vụ quân sự đang theo học tại các 

trường Đại học, Cao Đẳng, Trung học… bổ sung 

giấy xác nhận học sinh, sinh viên (niên khóa 2022 – 

2023) hoặc các giấy tờ có liên quan để xét tạm hoãn 

gọi Nghĩa vụ quân sự đến hết ngày 30/9/2022. 

* Tổ chức hiến máu nhân đạo:  

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc 

đời ở lại”, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện 

Phường 1 tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện 

nhằm góp phần cung cấp thêm lượng máu cho các 

bệnh viện trong thành phố vào lúc 07 giờ ngày 

18/9/2022 tại Ủy ban nhân dân phường 1 với sự 

tham gia nhiệt tình hưởng ứng của tổ chức, người 

dân, thanh niên tình nguyện chữ thập đỏ phường. 

Kết thúc buổi hiến máu với kết quả thu được 96 

đơn vị máu (250ml: 06; 350ml: 82; 450ml: 8). Ban 

chỉ đạo Hiến máu tình nguyện Phường 1 chân 

thành cảm ơn những đóng góp của nhân dân trong 

công tác hiến máu. Mong rằng trong những đợt 

hiến máu tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ 

nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn phường. 

 

 

* Tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, 

luật giao thông đường bộ và luật phòng cháy và 

chữa cháy 

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong 

việc phòng ngừa các loại tội phạm phổ biến hiện 

nay, cũng như ý thức tham gia giao thông đường 

bộ và đảm bảo công tác phòng cháy và chữa cháy 

trên địa bàn; Ủy ban nhân dân Phường 1 phối hợp 

cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành 

đoàn thể Phường và công an quận Tân Bình tổ 

chức 03 buổi tuyên truyền Phòng chống tội phạm, 

Luật Giao thông đường bộ và Luật Phòng cháy và 

chữa cháy cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn 

viên, người dân đang cư trú tại các chung cư, khu 

tập thể, nhà ngăn phòng cho thuê và nhân dân trên 

địa bàn. 

Các buổi tuyên truyền thu hút đông đảo người 

dân tham gia với tổng số trên 300 lượt người tham 

dự. Qua đó, trang bị những kiến thức cơ bản cho 

người dân khi tham gia giao thông, nâng cao ý 

thức bảo vệ tài sản, góp phần giữ gìn trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn. 

 
 

 

- 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 


