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* Bộ Công an hướng dẫn sử dụng ứng dụng 

VNeID thay thế cho thẻ CCCD 

Bộ Công an vừa có hướng dẫn tới người dân về 

khai thác, sử dụng ứng dụng VNeID. Đây là ứng 

dụng được tích hợp cùng các tiện ích của thẻ CCCD 

gắn chip; bảo đảm chính xác, tiện lợi và thông tin 

của công dân được bảo mật. 

Người dân sau khi kích hoạt tài khoản định danh 

điện tử mức 1/mức 2 thành công có thể đăng nhập 

và sử dụng các chức năng, tiện ích trên ứng dụng 

VNeID như: 

(1) Giải quyết dịch vụ công trực tuyến: thông báo 

lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm 

vắng… sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu (form) 

đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin 

nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi 

phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu 

thủ tục cần giải quyết. 

(2) Các tính năng nổi bật: Ví giấy tờ, thông báo 

lưu trú, tố giác tội phạm… giúp công dân có thể 

thay thế CCCD gắn chíp và các loại giấy tờ đã đăng 

ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID như: giấy 

phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế… 

Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ 

giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các 

giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, 

đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền… 

 
Cách tải và kích hoạt ứng dụng 

- Bước 1: Tải ứng dụng 

+ Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android: 

Trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH 

Play => Tại thanh công cụ tìm kiếm => Tìm từ 

khoá “VNeID” => Sau khi App cần tải hiển thị => 

Chọn “Cài đặt” để tải ứng dụng VNeID về máy. 

+ Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS: 

Trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App 

store => Tại mục Tìm kiếm => Tìm từ khoá 
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“VNeID” => Sau khi App cần tải hiển thị => Chọn 

“Nhận” để tải ứng dụng VNeID về máy. 

- Bước 2: Mở ứng dụng 

Sau khi tải xong, người dân ấn vào ứng dụng 

VNeID trên màn hình chính hoặc chọn “Mở” trên 

App Store/CH Play để bắt đầu sử dụng. 

- Bước 3: Đăng ký tài khoản ứng dụng VneID 

Tại màn hình đăng ký, công dân điền số định danh 

cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký => Sau 

khi nhập thông tin hợp lệ, ấn “Đăng ký” thì hiển thị 

giao diện quét mã QR code thẻ CCCD, người dân 

đưa mã QR trên thẻ CCCD gắn chip vào khung hình. 

Trường hợp quét QR code hợp lệ hệ thống tự 

động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào 

mẫu (form) đăng ký tài khoản (Trường hợp “Không 

quét được QR code?” hệ thống chuyển sang giao 

diện Nhập thông tin đăng ký tài khoản. Công dân 

nhập thông tin còn trống). 

Sau khi ấn nút “Đăng ký”, hệ thống sẽ gửi yêu cầu 

xác thực thông tin sang Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân 

cư => Trường hợp “Đạt” thì hệ thống gửi tin nhắn 

SMS và thực hiện xác thực (Trường hợp “Không đạt” 

sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại 

thông tin) => Xác thực OTP, người dân nhập mã OTP 

được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. 

Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập 

mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. 

- Bước 4: Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNeID 

Tại màn hình đăng nhập, người dân nhập số định 

danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng 

nhập tài khoản ứng dụng VNeID. 

- Bước 5: Đăng ký tài khoản mức 1 

Sau khi đăng nhập, lựa chọn “Đăng ký tài khoản 

mức 1” => Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài 

khoản mức 1, chọn “Bắt đầu” => Chọn “Tôi đã 

hiểu” để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1 

=> Thực hiện quét NFC trên thẻ CCCD gắn chíp 

(đối với thiết bị không hỗ trợ NFC - Công nghệ kết 

nối không dây tầm ngắn, thì sẽ thực hiện quét mã 

QR Code trên thẻ CCCD gắn chíp) => Sau khi quét 

xong NFC (hoặc QR Code), hiển thị thông tin của 

người dân, chọn “Tiếp tục” để tiếp tục thực hiện 

chụp ảnh chân dung. 

Sau khi xem xong video lựa chọn “Bỏ qua” để 

tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp 

ảnh chân dung theo hướng dẫn => Người dân kiểm 

tra lại thông tin, nhập địa chỉ email (không bắt 

buộc) và chọn “Xác nhận thông tin đăng ký” để 

hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. 

- Bước 6: Kích hoạt tài khoản 

Sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong, 

người dân kích hoạt bằng các cách chọn “Kích hoạt 

tài khoản định danh điện tử” trên màn hình giới 

thiệu ứng dụng VNeID hoặc chọn “Kích hoạt” tại 

màn hình Đăng nhập => người dân nhập số định 

danh cá nhân và số điện thoại và ấn “Gửi yêu cầu” 

thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. 

Nếu là tài khoản ứng dụng VNeID sẽ hiển thị 

thông báo “tài khoản của bạn chưa được định danh 

điện tử”. Nếu là tài khoản mức 1/mức 2 nhưng đã 

được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo “Tài khoản của 

bạn đã thực hiện kích hoạt”. Nếu là tài khoản mức 

1/mức 2 chưa kích hoạt, thì sẽ kiểm tra thiết bị đang 

dùng để kích hoạt. 

- Bước 7: Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt 

Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn 

với tài khoản mức 1/mức 2 nào sẽ hiển thị thông 

báo kích hoạt tài khoản. Hoặc thiết bị đang dùng để 

kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một 

tài khoản mức 1/mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo 

kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác => Nhập mã 

kích hoạt hệ thống gửi về tin nhắn SMS, người dân 

nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng 

ký => Thiết lập mật khẩu (Bước này chỉ áp dụng 

cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản 

trước khi được phê duyệt) => Thiết lập mật khẩu 

(passcode): người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ 

số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng => 

Thiết lập câu hỏi bảo mật: người dân thiết lập 2 câu 

hỏi và trả lời bất kỳ trong danh mục câu hỏi bảo mật 

để thực hiện bảo mật tài khoản. 

* Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự (trích 

Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 

2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Trong đó, có 

sửa đổi mức xử phạt vi phạm hành chính về vi 

phạm quy định về kiểm tra khám sức khỏe, vi phạm 

quy định về nhập ngũ): 
Điều 6. Vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức 

khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 

đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian 

hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong 

lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ 

quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 

cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 

mà không có lý do chính đáng. 

2. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 

đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, 

khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật 

Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. 
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3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Người được khám sức khỏe có hành vi gian 

dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của 

mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự; 

b) Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị 

giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên 

y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân 

loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người 

được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn 

tránh nghĩa vụ quân sự. 

4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 

đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi 

kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự”. 

Điều 7. Vi phạm quy định về nhập ngũ 

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 

đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian 

hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ 

mà không có lý do chính đáng. 

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực 

hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám 

tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập 

ngũ theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 

đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi 

nhập ngũ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện 

nghĩa vụ quân sự đối với người có hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này”. 

* Hướng dẫn phân loại, lưu giữ, chuyển giao, thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn quận Tân Bình 

Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1-

1-2022 quy định, phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt (CTRSH) là việc làm bắt buộc với mọi cá 

nhân và hộ gia đình. Trường hợp không phân 

loại, không sử dụng đúng bao bì quy định bị 

phạt tiền, bị từ chối thu gom chất thải. 

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24-5-2021 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 

của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực 

từ ngày 10-7-2021 quy định, trường hợp không thực 

hiện phân loại CTRSH tại nguồn sẽ bị xử phạt vi 

phạm hành chính. Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối 

với hành vi không phân loại, không lưu giữ CTRSH 

theo quy định; không ký hợp đồng hoặc không 

chuyển giao CTRSH cho đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

 
Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020, có hiệu lực từ ngày 1-1-2022, cơ sở thu gom, 

vận chuyển có quyền từ chối thu gom, vận chuyển 

CTRSH của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, 

không sử dụng đúng bao bì quy định và thông báo 

cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo 

quy định của pháp luật. Cá nhân, hộ gia đình phải 

có trách nhiệm phân loại, chuyển chất thải đã phân 

loại đến các địa điểm tập kết hoặc chuyển giao cơ 

sở thu gom, vận chuyển CTRSH. 

Tại các thành phố, hộ gia đình, cá nhân phải 

chứa, đựng CTRSH sau khi phân loại thành các bao 

bì và chuyển giao theo từng nhóm. Hộ gia đình, cá 

nhân ở nông thôn phải thực hiện phân loại, chuyển 

giao chất thải theo từng nhóm. Khuyến khích tận 

dụng chất thải thực phẩm làm phân bón hữu cơ, làm 

thức ăn chăn nuôi. 

Theo ngành tài nguyên - môi trường, CTRSH 

phát sinh từ cá nhân, hộ gia đình có thể phân loại 

thành 3 nhóm: chất thải có khả năng tái sử dụng, tái 

chế (loại người dân có thể sử dụng lại hoặc bán cho 

các cơ sở thu gom, tái chế phế liệu); chất thải thực 

phẩm có thể tận dụng làm thức ăn cho vật nuôi hoặc 

ủ phân hữu cơ tại nhà; CTRSH khác (như: chất thải 

xây dựng, đồ thủy tinh vỡ). Như vậy, người dân vừa 

có nguồn thu từ việc bán chất thải, vừa tiết kiệm 

được phí thu gom chất thải khi tỉnh áp dụng thu phí 

thu gom CTRSH dựa trên khối lượng hoặc thể tích 

chất thải. 

Về mặt môi trường, phân loại chất thải sinh hoạt 

theo nhóm sẽ làm giảm quá trình phân hủy chất thải, 

giảm mùi hôi, bảo vệ môi trường sống. Bên cạnh đó, 

hoạt động này giúp tiết kiệm chi phí ngân sách nhà 
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nước để xử lý CTRSH, giảm diện tích chôn lấp, thu 

hồi vật liệu, thu hồi năng lượng, tạo nguyên liệu làm 

phân compost, tiết kiệm tài nguyên và hạn chế ô 

nhiễm môi trường từ quá trình xử lý chất thải. 

* Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn để trang trải chi phí học tập 

I. ĐỐI TƯỢNG VAY VỐN 

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khỏ khăn đang 

học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại 

học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các 

cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động 

theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm: 

1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc 

chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không 

có khả năng lao động. 

2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia 

đình thuộc một trong các đối tượng: 

- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật. 

- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật. 

- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy 

định của pháp luật. 

3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn 

về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, 

dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. 

II. MỨC CHO VAY, LÃI SUẤT CHO VAY 

1. Mức vay vốn tối đa: là 4.000.000 đồng/tháng 

/học sinh, sinh viên. 

2. Lãi suất cho vay: do Thủ tướng Chính phủ quy 

định từng thời kì. Hiện tại là 6,6%/năm. 

III. THỜI HẠN CHO VAY 

Thời hạn cho vay = Thời hạn phát tiền vay + 12 

tháng + Thời hạn trả nợ 

1. Thời hạn phát tiền vay: là khoảng thời gian 

tính từ ngày nhận món vay đầu tiên cho đến ngày 

học sinh, sinh viên kết thúc khóa học. 

2. Thời hạn trả nợ: Đối với các chương trình đào 

tạo có thời gian đào tạo không quá một năm, thời 

hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay. 

đối với các chương trình đào tạo khác, thời hạn trả 

nợ tối đa băng thời hạn phát tiền vay. 

Để được hướng dẫn thủ tục vay vốn và biết thêm 

thông tin, vui lòng liên hệ: 

- Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại nơi cư trú. 

- Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện. 

* Cách phòng ngừa đột quỵ (tai biến mạch máu não) 

1. Đột quỵ là gì? 

Đột quỵ (stroke) còn gọi là tai biến mạch máu 

não thường xảy ra đột ngột khi nguồn máu cung cấp 

cho não bị tắc nghẽn, gián đoạn hoặc suy giảm. Khi 

đó, não bị thiếu oxy, dinh dưỡng và các tế bào não bắt 

đầu chết trong vòng vài phút. Người bị đột quỵ có 

nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện và cấp 

cứu kịp thời. Đây là một trong những bệnh lý thần 

kinh nguy hiểm và phổ biến nhất. 

2. Dấu hiệu đột quỵ 

Nhiều nước trên thế giới hiện đưa ra chữ 

“FAST” (2) để phổ cập các dấu hiệu của đột quỵ. 

“FAST” có nghĩa là nhanh (phản ứng tức thời), 

đồng thời là chữ viết tắt của Face (khuôn mặt), Arm 

(tay), Speech (lời nói) và Time (thời gian). 

 Khuôn mặt: Dấu hiệu dễ nhìn thấy là mặt bệnh 

nhân bị méo. Nếu nghi ngờ hãy yêu cầu bệnh nhân 

cười vì méo có thể rõ hơn.  

 Tay: Tay bị liệt, cũng có thể có diễn tiến từ từ 

như tê một bên tay, vẫn điều khiển được tay nhưng 

kém chính xác. Ngoài tay còn có một số dấu hiệu ở 

chân như nhấc chân không lên, đi rớt dép,…. 

 Lời nói: Rõ nhất là một số người đột quỵ bị “á 

khẩu” hay nói đớ. 

 Thời gian: Đưa bệnh nhân bệnh viện khám ngay 

khi ghi nhận những dấu hiệu vừa kể. 

Ngoài ra có những triệu chứng ở người bị đột 

quỵ có thể kể đến như: 

 Lẫn lộn, sảng, hôn mê; 

 Thị lực giảm sút, hoa mắt; 

 Chóng mặt, người mất thăng bằng, không thể 

đứng vững; 

 Đau đầu; 

 Buồn nôn, nôn ói,…. 

3. Nguyên nhân đột quỵ 

Hai nguyên nhân chủ yếu gây nên hiện tượng 

đột quỵ là do thiếu máu cục bộ (tắc nghẽn động 

mạch) hoặc do xuất huyết não (mạch máu bị vỡ). 

Các yếu tố nguy cơ bao gồm: 

 Người bị các bệnh lý tim mạch như hở van tim, 

rung tâm nhĩ, nhịp tim không đều, suy tim,…; 

 Người bị tăng huyết áp; 

 Người bị tiểu đường; 

 Người bị rối loạn Lipid máu; 

 Tiền sử cá nhân hoặc gia đình đã từng bị đột 

quỵ, thiếu máu não thoáng qua hoặc bệnh tim; 

 Lạm dụng các chất kích thích như uống nhiều 

rượu, sử dụng ma túy; 

 Người hút thuốc lá chủ động hoặc hít phải khói 

thuốc lá thụ động, gặp tình trạng khói thuốc lá dẫn 

đến mỡ tích tụ trong động mạch, tăng nguy cơ máu 

đông; 

 Người thừa cân, béo phì, ít vận động tập thể dục; 

 Chế độ ăn uống không hợp lý, lượng 

Cholesterol cao; 

 Về tuổi tác, người trong nhóm tuổi từ 55 tuổi 

trở lên có nguy cơ cao hơn; 

https://tamanhhospital.vn/tai-bien-mach-mau-nao/
https://tamanhhospital.vn/tai-bien-mach-mau-nao/
https://tamanhhospital.vn/benh-than-kinh/
https://tamanhhospital.vn/benh-than-kinh/
https://www.healthline.com/health/stroke
https://tamanhhospital.vn/dau-hieu-dot-quy/
https://tamanhhospital.vn/benh-tim-mach/
https://tamanhhospital.vn/suy-tim/
https://tamanhhospital.vn/tang-huyet-ap/
https://tamanhhospital.vn/dai-thao-duong/
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 Phụ nữ có nguy cơ bị đột quỵ thấp hơn so với 

nam giới; 

 Việc sử dụng thuốc tránh thai hay các liệu pháp 

điều chỉnh hormone, thay đổi nội tiết tố cũng làm 

tăng nguy cơ gây bệnh. 

4. Biến chứng của bệnh đột quỵ 

Đột quỵ có thể dẫn đến tử vong hoặc nếu may 

mắn sống sót cũng để lại nhiều biến chứng nặng nề 

đối với người bệnh. Tùy theo thời gian người bị đột 

quỵ được phát hiện, đưa vào bệnh viện và điều trị 

mà mức độ tổn thương hệ thần kinh sẽ khác nhau.  

Khi bị đột quỵ, càng chậm trễ trong việc điều trị 

cấp cứu thì hệ thần kinh càng bị tổn hại nặng nề, 

gây nên hậu quả nghiêm trọng, thời gian phục hồi 

lâu và thậm chí là không thể phục hồi. Thông 

thường, phải mất ít nhất 30 ngày để người bị tai 

biến mạch máu não có thể phục hồi. Thậm chí, 

trong một số trường hợp, biến chứng có thể gây 

thương tổn vĩnh viễn. 

Một số biến chứng thường gặp sau khi bị đột 

quỵ bao gồm: 

 Bị liệt (1 tay hoặc hết tứ chi); 

 Khả năng vận động yếu, khó cử động tay chân; 

 Mất ngôn ngữ, nói ngọng, gặp khó khăn trong 

giao tiếp; 

 Gặp các vấn đề thị giác; 

 Các vấn đề tâm lý như trầm cảm, rối loạn cảm 

xúc,…; 

 Trường hợp nặng sẽ dẫn đến tử vong hoặc sống 

thực vật. 

5. Cách phòng ngừa đột quỵ 

Nhằm ngăn ngừa nguy cơ bị tai biến mạch máu 

não, cần có lối sống và thói quen ăn uống khoa học: 

 Tập thể dục thường xuyên, tối thiểu 30 phút/lần 

tập và duy trì 3-4 lần/tuần để tăng cường sức khỏe 

bản thân; 

 Có chế độ ăn uống hợp lý, không dùng nhiều đồ 

chiên xào, thức ăn nhanh, đồ dầu mỡ nhiều 

cholesterol và chất béo, thức uống có cồn, nước có 

ga, rượu bia,… Ăn nhiều rau xanh, trái cây, thịt 

trắng, hải sản, trứng, ngũ cốc và các loại đậu,…; 

 Không thức khuya, ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc 

và chú ý đến chất lượng giấc ngủ; 

 Không sử dụng các chất kích thích; 

 Hạn chế tắm đêm vì đây cũng là một yếu tố làm 

tăng nguy cơ đột quỵ; 

 Kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát đột quỵ, 

đặc biệt là lượng cholesterol và huyết áp, tim mạch, 

tiểu đường,…; 

 Lắng nghe cơ thể và tìm đến bác sĩ chuyên 

môn, các cơ sở y tế uy tín khi cần được thăm khám 

và tư vấn. 

* Trích Luật Phòng chống tác hại thuốc lá 

Điều 6. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, địa phương trong phòng, chống 

tác hại của thuốc lá 

1. Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá 

vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định không 

hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. 

2. Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút 

thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên 

địa bàn dân cư vào hương ước. 

3. Gương mẫu thực hiện và vận động cơ quan, tổ 

chức, địa phương thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

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. 

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. 
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4. Chính phủ quy định chuyển đại điểm tại khoản 

1 Điều này thành điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn 

trong nhà phù hợp với từng thời kỳ. 

* 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 

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 

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

 

* Họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống 

công tác dân vận của đảng (15/10/1930 - 

15/10/2022), tuyên dương các gương điển hình 

"Dân vận khéo" năm 2022 

Nhằm góp phần tạo động lực thúc đẩy làm tốt 

công tác Dân vận của Đảng trong thời kỳ công 

nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; tiếp tục đẩy 

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

cách Hồ Chí Minh; đồng thời, phát động phong trào 

thi đua Dân vận khéo trong toàn hệ thống chính trị. 

Sáng ngày 08/10/2022, Đảng ủy Phường 1 tổ chức 

chương trình kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống 

công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 

15/10/2022), tuyên dương các điển hình “Dân vận 

khéo” năm 2022 và triển khai các văn bản về Quy 

chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị. 

Đến tham dự chương trình có sự hiện diện của: 

Đồng chí Châu Văn Tình - Bí thư Đảng ủy phường; 

Đồng chí Bùi Hoàng Lộc - Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy phường; Đồng chí Tôn Nữ Hồng Châu - 

Phó Bí thư/Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; cùng 

các đồng chí Trưởng, phó Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức chính trị - xã hội phường, các đồng chí bí thư 

đảng bộ, chi bộ và đảng viên thuộc đảng bộ 

phường. Đặc biệt là sự hiện diện của 10 tập thể, 09 

cá nhân điển hình được khen thưởng trong phong 

trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2022. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Hoàng Lộc 

- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường ôn lại kỷ 

niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận, 

báo cáo kết quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" 

năm 2022. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Châu Văn 

Tình - Bí thư Đảng ủy phường đánh giá cao kết quả 

đạt được của hệ thống chính trị phường trong phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022. Đồng thời, 

đề nghị Khối vận phường khắc phục những mặt tồn 

tại để nâng cao chất lượng các hoạt động và mô 

hình trong năm thời gian tới. 

Sau chương trình, Đảng ủy phường tổ chức quán 

triệt, triển khai các quyết định của Trung ương, 

Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh và Quận uỷ Tân 

Bình về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống 

chính trị đến đến cán bộ, đảng viên tham dự hội 

nghị. Đồng chí Châu Văn Tình - Báo cáo viên 

Quận/Bí thư Đảng uỷ phường quán triệt, triển khai 

Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ 

Chính trị, Quyết định 784-QĐ/TU ngày 06/5/2022 

của Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết 

định 1253-QĐ/QU ngày 16/6/2022 của Ban Thường 

vụ Quận uỷ về việc ban hành Quy chế công tác Dân 

vận của hệ thống chính trị nhằm tạo sự chuyển biến 

hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm và hành động 

của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là 

người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và cán bộ, 

đảng viên, công chức đối với công tác Dân vận 

trong thời gian tình hình mới. 

 

* Công tác Diễn tập phòng thủ “DT-22” 

Chiều ngày 30/9/2022, Ban chỉ đạo diễn tập 

Phường 1 tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 

Dân sự “DT-22” năm 2022. Tham dự và chỉ đạo có 

đ/c Thượng tá Đỗ Tiến Quang – Chỉ huy trưởng 

Ban CHQS quận Tân BÌnh, các đồng chí trong 

BCĐ diễn tập phường, thành viên BCĐ cấp quận 

và khách tham quan 14 phường đến tham dự. 

* Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận về xét 

duyệt chính trị NVQS chuẩn bị cho công tác 

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2023. 

- Ngày 19/10/2022, Hội đồng NVQS phường 

tham dự họp xét duyệt chính trị NVQS cấp quận 

chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ 2023. Chủ trì buổi xét duyệt đồng chí 

Nguyễn Bá Thành – Chủ tịch UBND quận – Chủ 

tịch HĐ.NVQS quận Tân Bình. 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 
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- Trong buổi xét duyệt, trên cơ sở kết quả rà 

soát, xét duyệt cấp phường, Hội đồng NVQS quận 

Tân Bình 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 sức khỏe đảm 

bảo đúng luật. 

* Tổ chức họp mặt kỷ niệm 31 năm ngày Quốc 

tế người cao tuổi (01/10/1991 – 01/10/2022) 

Ngày 05/10/2022, Hội Người Cao tuổi phường 

đã tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế 

Người Cao tuổi và tổ chức mừng thọ cho các cụ 75 

tuổi, 70 tuổi. Đến tham dự có Ông Bùi Hoàng Lộc – 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Bà Phan 

Hoàng Oanh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường; Ông Phan Hoài Nam – Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; Bà Trịnh Thị 

Minh Nguyệt – Chủ tịch Hội Người cao tuổi 

phường; đại diện các ban ngành, đoàn thể phường, 

cùng với sự hiện diện của 122 cụ tròn 75 tuổi, 70 

tuổi. 

Tại buổi họp mặt, Ông Bùi Hoàng Lộc – Phó bí 

thư Thường trực Đảng ủy phường đã phát biểu ôn lại 

truyền thống 31 năm Ngày Quốc tế Người Cao tuổi. 

Nhân buổi họp mặt, Hội Người Cao tuổi phường 

cũng đã báo cáo 9 tháng phong trào công tác Hội năm 

2022. Tính đến thời điểm hiện nay, Hội hiện có 1.552 

hội viên tham gia sinh hoạt tại các chi tổ hội. Dưới sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Khối vận, sự 

hỗ trợ của Ủy ban nhân dân phường, sự phối hợp của 

ban ngành đoàn thể phường, Hội Người cao tuổi 

phường đã làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền, duy trì tốt các hoạt động, 

phong trào Hội; luôn phát huy vai trò, vị thế của 

người cao tuổi trong gia đình và xã hội, đồng thời, 

tuyên truyền con cháu và người thân chấp hành 

nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự địa 

phương… Ngoài ra, hội còn duy trì các hoạt động thể 

dục thể thao, văn hóa văn nghệ nhằm tạo các hoạt 

động bổ ích nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần, 

kéo dài tuổi thọ cho hội viên. Trong năm, đã tổ chức 

thăm bệnh cho 120 hội viên và phúng điếu tiễn đưa 11 

cụ qua đời, với tổng số tiền trên 41,7 triệu đồng; phối 

hợp Hội Chữ thập đỏ, Trạm Y tế phường tổ chức sức 

khám sức khỏe và tặng quà cho 168 người cao tuổi, 

với tổng số tiền trên 7 triệu đồng. 

Sau buổi họp mặt, Ban chấp hành Hội đã tổ chức 

mừng thọ cho 75 cụ - 75 tuổi và 47 cụ - 70 tuổi. 

 

* Tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ tuổi 

trẻ Việt Nam:  
Ngày 09/10/2022, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn 

thể phối hợp tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Hữu 

Thọ, Nguyễn Thị Minh Khai, Khuyến học Khuyến tài 

cho các em học sinh, sinh viên diện hộ cận nghèo, hộ 

có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường. Đến dự 

buổi trao tặng học bổng có Ông Phan Phục -  PCT Hội 

Khuyến học quận Tân Bình; Ông Bùi Hoàng Lộc - Phó 

Bí thư Đảng Ủy phường; Ông Nguyễn Đình Nghị - 

PCT Ủy ban nhân dân phường; Ông Phan Hoài Nam –

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 

cùng một số ông bà đại diện các ban ngành đoàn thể 

phường và Khu phố. Hội nghị đã trao tặng 55 xuất học 

bổng, trị giá: 68.500.000 đ.  

Chương trình trao học bổng hàng năm đã mang 

lại nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện 

cho các em học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, 

phấn đấu học tập tốt để trở thành những công dân 

có ích cho gia đình và xã hội.  

 

 

 
- 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 


