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BẢN TIN PHƯỜNG 1 
ĐẢNG ỦY - UBND - UB. MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG 1 PHÁT HÀNH 

 

Số 261 

Tháng 11 

Năm 2022 

- Điện thoại UBND Phường 1 – quận Tân Bình: (028)3.9.913.357 

- Điện thoại Công an Phường 1 – quận Tân Bình: (028)3.8.444.870 

- Hộp thư điện tử: p1.tanbinh@tphcm.gov.vn 

- Trang thông tin điện tử: http://phuong1tanbinh.gov.vn 
- HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI  

VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2022 

- TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ CHỐNG THAM NHŨNG 09/12 

- KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG "HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG"  

(12/1972 - 12/2022) 

- KHI BỊ TAI NẠN, SỰ CỐ HÃY GỌI TỔNG ĐÀI 114 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ, CỨU HỘ, CỨU NẠN KỊP THỜI 
 

 

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH 

THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT 

  

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 
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THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TÀI KHOẢN 

ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO CÔNG DÂN CƯ 

TRÚ TẠI PHƯỜNG 1,  QUẬN TÂN BÌNH 

Công an Phường 1, quận Tân Bình thông báo về 

việc tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử cho 

công dân đang cư trú trên địa bàn phường như sau: 

1/ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP: 

Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang cư trú 

tại Phường 1 và đã được cấp thẻ Căn cước công dân 

gắn chip điện tử đều được đăng ký tài khoản định 

danh điện tử. Chỉ cập nhật định danh điện tử cho 

bản thân, không làm hộ người khác. 

2/ THỦ TỤC, GIẤY TỜ CẦN MANG THEO: 

- Số điện thoại di động chính chủ 

- Thẻ Căn cước công dân gắn chip 

- Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế. 

- Giấy phép lái xe ô tô, xe máy. 

- Giấy đăng ký xe ô tô, xe máy. 

Để được cấp định danh điện từ (Ví giấy tờ điện 

tử) trên ứng dụng VNEID khi sử dụng trên điện 

thoại di động.  

Đây là định danh điện tử mức 2 có giá trị như 

giấy tờ hiện hành. Công dân có thể sử dụng tất cả 

các tiện ích được cung cấp như tích hợp các loại 

giấy tờ (GPLX, BHYT, thanh toán hóa đơn điện tử 

điện, nước...) 

3/ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ: 

Trụ sở Công an phường 1, quận Tân Bình, địa 

chỉ 291 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh; số điện thoại: 

028.38444870 

Công dân liên hệ Cảnh sát khu vực hoặc điện 

thoại Công an phường để được hướng dẫn, sắp xếp 

thời gian đi làm. 

4/ THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ: 

- Làm việc từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần: 

- Buổi sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 

- Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 

- Buổi tối: từ 18 giờ 00 đến 21 giờ 00 

TRÍCH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ 

ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI 

RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN 

DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) 

“Điều 29. Xét nghiệm sàng lọc HIV, xét nghiệm 

khẳng định HIV dương tính. 

1. Xét nghiệm sàng lọc HIV được thực hiện tại 

cơ sở y tế, tại cộng đồng và tự xét nghiệm. 

2. Xét nghiệm khẳng định HIV dương tính, chỉ 

được thực hiện tại cơ sở xét nghiệm HIV đủ điều 

kiện khẳng định HIV dương tính. Người được xét 

nghiệm muốn nhận kết quả xét nghiệm phải cung 

cấp địa chỉ nơi cư trú và xuất trình Giấy chứng 

minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu 

hoặc giấy tờ khác có ảnh, thông tin cá nhân do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn giá trị sử 

dụng. 

3. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục công nhận cơ sở đủ 

điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính 

theo quy định của Chính phủ.”. 

 “Điều 30. Thông báo kết quả xét nghiệm HIV 

dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HlV 

1. Người đứng đầu cơ sở quy định tại khoản 2 

Điều 29 của Luật này có trách nhiệm thực hiện việc 

thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính. 

2. Kết quả xét nghiệm HIV dương tính chỉ được 

thông báo cho những người sau đây: 

a) Người được xét nghiệm; 

b) Vợ hoặc chồng của người được xét nghiệm; 

cha, mẹ hoặc người giám hộ, người đại diện của 

người được xét nghiệm là người dưới 18 tuổi, người 
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mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi và người bị hạn 

chế năng lực hành vi dân sự; 

c) Người được giao nhiệm vụ trực tiếp tư vấn, 

thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho 

người được xét nghiệm; 

d) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ giám sát dịch tễ học HIV/AIDS; người 

được giao nhiệm vụ giám sát dịch tễ học 

HIV/AIDS; 

đ) Người đứng đầu, điều dưỡng viên trưởng của 

khoa, phòng, đơn vị khác của cơ sở y tế có người 

nhiễm HIV được điều trị; nhân viên y tế được giao 

trách nhiệm trực tiếp điều trị, chăm sóc cho người 

nhiễm HIV tại cơ sở y tế; 

e) Người đứng đầu, người phụ trách y tế, nhân 

viên y tế được giao nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc sức 

khỏe cho người nhiễm HIV tại cơ sở giáo dục bắt 

buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, 

cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà 

tạm giữ, cơ sở giam giữ khác; 

g) Người đứng đầu và cán bộ, công chức được 

giao trách nhiệm của các cơ quan quy định tại 

khoản 1 Điều 28 của Luật này. 

3. Người được tiếp cận thông tin người nhiễm 

HIV hao gồm: 

a) Người quy định tại điểm d khoản 2 Điều này; 

b) Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ 

của cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp thực hiện việc 

giám định, thanh toán, quản lý thông tin khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV; 

c) Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ 

của cơ sở y tế khi trực tiếp thực hiện việc thanh 

toán, quản lý thông tin khám bệnh, chữa bệnh cho 

người nhiễm HIV; 

d) Người được người nhiễm HIV đồng ý cho 

phép tiếp cận thông tin của chính người nhiễm HIV. 

4. Phạm vi tiếp cận thông tin người nhiễm HIV 

được quy định như sau: 

a) Người quy định tại điểm d khoản 2 Điều này 

được tiếp cận thông tin người nhiễm HIV có nơi 

thường trú, nơi tạm trú hoặc được xét nghiệm HIV 

trên địa bàn được giao nhiệm vụ giám sát dịch tễ 

học HIV/AIDS; 

b) Người quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 

Điều này được tiếp cận thông tin người nhiễm HIV 

đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế nơi làm 

việc hoặc được phân công giám định bảo hiểm y tế. 

5. Nội dung tiếp cận thông tin người nhiễm HIV 

bao gồm: 

a) Thông tin cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 

29 của Luật này; 

b) Thông tin dịch tễ học HIV/AIDS; 

c) Tình trạng điều trị HIV/AIDS. 

6. Người quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g 

khoản 2 và khoản 3 Điều này có trách nhiệm giữ bí 

mật thông tin người nhiễm HIV. 

7. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hình thức, quy 

trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính 

và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV quy định tại 

Điều này”. 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC UỐNG BỔ SUNG 

VITAMIN A   LIỀU CAO ĐỢT 2 – 2022 

NGÀY 01 VÀ 02/12/2022, TỔ CHỨC UỐNG 

VITAMIN A CHO TRẺ TỪ 6 tháng – 36 tháng 

tuổi (trẻ sinh từ tháng 12/2019 -> 01-05/6/2022) 

TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 1 

 (Số 337/5 Lê Văn Sỹ). 

Lưu ý: Các bé đi học ở các trường mầm non, 

nhóm trẻ thì đã được uống bổ sung trong trường, 

phụ huynh không đưa bé đến Trạm y tế uống để 

tránh gây ngộ độc. Phụ huynh vui lòng mang theo 

sổ tiêm chủng khi đưa trẻ đi uống. 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA BIẾN 

CHỨNG CỦA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) hay bệnh tiểu đường 

là bệnh rối loạn chuyển hóa cacbohydrat khi hoóc 

môn insulin của tụy bị thiếu hay giảm tác động 

trong cơ thể, biểu hiện bằng mức đường trong máu 

luôn cao; trong giai đoạn mới phát người bệnh 

thường đi tiểu nhiều, tiểu ban đêm và khát nước 

nhiều. Bệnh ĐTĐ là bệnh mạn tính nguy hiểm, nếu 

không kiểm soát tốt lượng đường huyết người bệnh 

có thể gặp nhiều biến chứng ảnh hưởng đến sức 

khỏe. Các biến chứng của bệnh tiểu đường xuất 

hiện thường do đường huyết quá cao gây tổn 

thương mạch máu, tổn thương các cơ quan. 

Một số biến chứng thường gặp của bệnh Đái tháo 

đường: 
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Với người bệnh ĐTĐ cách phòng tránh các biến 

chứng của bệnh hiệu quả nhất là kiểm soát tốt 

đường huyết. Theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa 

Kỳ (ADA), không có một mẫu số chung về ngưỡng 

đường huyết an toàn cho tất cả người bệnh. Tốt 

nhất, bạn cần giữ chỉ số đường huyết nằm trong 

mức an toàn như sau: 

+ HbA1c < 7% 

+ Đường huyết khi đói 3.9 – 7.2mmol/l (70 – 

130mg/dl) 

+ Đường huyết trước ăn < 7.2mmol/l 

+ Đường huyết sau ăn 2h cao nhất nên < 

10mmol/l (180mg/dl) 

Một số biện pháp kiểm soát đường huyết giúp 

phòng tránh các biến chứng của bệnh đái tháo 

đường: 

- Tuân thủ sử dụng thuốc điều trị: Bệnh tiểu 

đường là bệnh mạn tính, do vậy tất cả người bệnh 

đái tháo đường cần dùng thuốc theo khuyến cáo của 

bác sĩ, đảm bảo đúng về liều lượng và thời gian. 

Ngoài ra, cần tái khám định kỳ 1 - 3 tháng/lần tùy 

tình trạng bệnh nhân để bác sĩ kiểm tra tình trạng 

bệnh, đánh giá hiệu quả của thuốc cũng như xem 

xét thay đổi liều dùng nếu cần thiết. 

- Chế độ ăn có kiểm soát: Bệnh nhân tiểu đường 

cần đặc biệt lưu ý kiểm soát chế độ ăn để tránh 

đường huyết tăng cao đột ngột. Người bệnh tiểu 

đường nên ăn giảm tinh bột, đường có trong gạo 

trắng, lúa mì, khoai tây, các loại đường mía, đường 

sữa… Ăn hạn chế muối, chất béo xấu (mỡ động vật, 

chất béo trong thực phẩm chế biến sẵn), chất đạm từ 

các loại thịt đỏ, trứng, sữa. Thay vào đó, bệnh nhân 

nên ăn nhiều rau củ quả, thực phẩm giàu chất xơ 

hòa tan ở dạng hấp, luộc để hạn chế chất béo. Nên 

chia nhỏ các bữa ăn trong ngày, xen lẫn các bữa phụ 

là hoa quả không làm tăng đường huyết như xoài, 

bưởi, cam, thanh long, dâu tây… 

- Tăng cường luyện tập thể dục: Bệnh nhân nên 

tập thể dục thường xuyên hàng ngày để giảm đề 

kháng insulin, từ đó giảm đường huyết. Bên cạnh 

đó, việc tập luyện hợp lý cũng có thể khiến người 

bệnh ĐTĐ kiểm soát được cân nặng, làm giảm nguy 

cơ mắc các biến chứng ở tim, thần kinh, thần kinh, 

thận, mắt. 

- Hạn chế hoặc ngưng uống rượu: Sử dụng một 

lượng rượu nho vừa phải, có thể giúp phấn chấn 

tinh thần, đồng thời tốt cho tim mạch. Nhưng rượu 

nếu sử dụng nhiều, có thể khiến đường huyết tăng 

vọt. Mặt khác, rượu rất dễ gây tương tác với rất 

nhiều loại thuốc hạ đường huyết, thuốc tim mạch, 

hạ mỡ máu… làm giảm tác dụng của thuốc. Chính 

vì những lý do này mà tốt nhất người bệnh tiểu 

đường nên giảm, hoặc ngưng sử dụng rượu. 

Bệnh đái tháo đường là “kẻ giết người” thầm 

lặng vì diễn biến âm thầm của bệnh làm cho người 

bệnh dễ nảy sinh tâm lý chủ quan. Tuy nhiên, khi 

bệnh chuyển nặng có thể gây nên các biến chứng đe 

dọa tính mạng, làm suy yếu sức khỏe, giảm chất 

lượng cuộc sống, giảm tuổi thọ. Vì vậy người bệnh 

cần tuân thủ một số biện pháp kiểm soát đường 

huyết trên để phòng các biến chứng nguy hiểm tới 

tính mạng của mình. Bên cạnh đó, định kỳ 2 – 3 

tháng/lần, người bệnh nên đến bệnh viện kiểm tra 

lại đường huyết, HbA1c để đánh giá sơ bộ kết quả 

điều trị. 

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 các hộ 

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

 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT  

TOÀN DÂN TỘC NĂM 2022 TẠI KHU DÂN CƯ 

Trong hai ngày 12 và 13/11/2022, 5 khu phố, 

Phường 1, quận Tân Bình long trọng tổ chức Ngày 

hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 ở khu dân 

cư nhằm chào mừng 92 năm Ngày Truyền thống 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 

18/11/2022). Đến dự Ngày hội có bà Lê Thị Thu 

Trà - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam quận Tân Bình, bà Võ Thị Phường – Bí thư 

Đảng ủy phường cùng các ông, bà là Đảng ủy viên 

trong Ban chấp hành Đảng bộ, UBND phường; đại 

diện các các tổ chức chính trị - xã hội phường; Cấp 

ủy, Ban công tác Mặt trận các Khu phố; đại diện 

các cơ sở tôn giáo; người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc, tôn giáo và nhân dân trên địa bàn. 

Các Khu phố đã ôn truyền thống 92 năm Ngày 

thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 

Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

(18/11/1930 – 18/11/2022) và báo cáo kết quả nhân 

dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 
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năm 2022, với những kết quả nổi bật như: Nhân dân 

đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp 

nhau giảm nghèo bền vững; nhân dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa, quan tâm công tác giáo dục, 

chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; xây dựng gia 

đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp 

nghĩa, tương thân tương ái; Nhân dân tích cực tham 

gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi 

trường xanh, sạch, đẹp; chấp hành pháp luật, bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích 

cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp 

phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch 

vững mạnh. Nhân dân đồng tình cao với những kết 

quả mà các khu phố đã đạt được; các công trình 

đăng ký thi đua năm 2022 đã thực hiện hiệu quả; 

công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh. 

Trong năm 2022, UBND phường đã công nhận 102 

“Gia đình văn hóa tiêu biểu” và  47 cá nhân được 

tuyên dương Gương “Người tốt, việc tốt” cấp 

phường, 05 cá nhân được tuyên dương cấp quận. 

Nội dung tổ chức ngày Hội với các hoạt động nổi 

bật thu hút đông đảo người nhân tham gia như: phối 

hợp với công ty Goreen House bán hàng bình ổn, tổ 

chức các gian hàng ẩm thực của 5 khu phố, các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ. Đồng thời, Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 

còn tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật miễn phí 

cho người dân thông qua Mô hình “Kiốt thông tin 

Đại đoàn kết” bao gồm các loại tài liệu phổ biến 

kiến thức pháp luật căn bản như Luật Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam; Luật Công đoàn, Luật Cư trú... và 

những tài liệu liên quan đến các vấn đề thời sự 

người dân quan tâm như về thủ tục hành chính, giải 

quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Qua đó, vừa đa 

dạng hóa các hình thức sinh hoạt trong Ngày hội 

Đại đoàn kết, vừa tuyên truyền pháp luật và lắng 

nghe tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của người dân; 

người dân khi đến với Ngày hội Đại đoàn kết toàn 

dân tộc ở khu dân cư được tiếp xúc với những thông 

tin pháp luật, trao đổi, tìm lời giải đáp cho những 

thắc mắc của bản thân và giúp Mặt trận làm tốt 

nhiệm vụ của mình trong việc tìm hiểu tâm tư, 

nguyện vọng, nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. 

Ngày Hội đã trở thành nét đẹp truyền thống ở 

khu dân cư, tạo không khí ấm cúng, vui tươi lành 

mạnh, cũng như điều kiện giao lưu, trao đổi kinh 

nghiệm, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, 

truyền thống đoàn kết, phát huy vai trò chính của 

người dân trong xây dựng khu dân cư an toàn, lành 

mạnh, cảnh quan môi trường sạch đẹp, xây dựng gia 

đình hạnh phúc, văn minh tại địa phương. Đây cũng 

là dịp các đồng chí lãnh đạo được gặp gỡ, gần gũi, 

trao đổi với người dân, để lắng nghe, thấu hiếu và 

đề xuất những chính sách phù hợp nhằm nâng cao 

hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 

 

 

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH XÉT XỬ HÀNH VI 

TRỐN TRÁNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 

QUÂN SỰ 

Hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày pháp luật 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 

năm 2022 thiết thực, hiệu quả khẳng định vị trí, vai 

trò Hiến pháp, Pháp luật trong đời sống xã hội, giáo 

dục ý thức thượng tôn pháp luật trong quần chúng 

nhân dân, sáng ngày 30/10/2022, Ủy ban nhân dân 

phường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Đoàn 

Thanh niên phường, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân 

dân quận Tân Bình và Đoàn Trường Đại học Tài 

nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ 

chức phiên tòa giả định xét xử hành vi trốn tránh 

thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đến tham dự Ngày 

Pháp luật có Đồng chí Vũ Văn Hiếu - Thẩm phán 

Toà án Nhân dân quận Tân Bình, đồng chí Trung tá 

Nguyễn Anh Quốc - Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ 

huy Quân sự quận Tân Bình và các đồng chí đại 

diện Việm kiểm sát quận, Trường và lãnh đạo Đảng 

ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường. 

Trong không khí vui tươi và trang trọng của 

Ngày Pháp luật đã thu hút sự tham gia của hơn 150 

lượt đoàn viên, thanh niên, sinh viên với các nội 

dung như: 

- Gian hàng tư vấn Pháp luật. 
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- Phiên toà giả định, với chuyên đề: “Xét xử hành 

vi trốn tránh Nghĩa vụ quân sự”. 

- Hội thi Kahoot với nội dung tìm hiểu Luật 

Thanh niên, Luật Nghĩa vụ Quân sự. 

 

LỄ TRAO LỆNH CÔNG DÂN KHÁM SỨC KHỎE 

NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2023 

Thực hiện quy trình tuyển, chọn, gọi công dân 

nhập ngũ năm 2023, tối ngày 04/11/2022, Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự Phường 1 tổ chức Lễ trao lệnh 

nam công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

2023. 

Đến tham dự buổi lễ trao lệnh có sự hiện diện 

của đồng chí Nguyễn Văn Kháng – Báo cáo viên 

cấp quận; đồng chí Tôn Nữ Hồng Châu – Chủ tịch 

UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự  

phường; đồng chí Bùi Hoàng Lộc – Phó Bí thư 

Đảng ủy phường cùng với các đồng chí thành viên 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự   phường và thanh niên 

trong diện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự  

năm 2023. 

Trong buổi lễ trao lệnh, Hội đồng nghĩa vụ quân 

sự  phường đã tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự 

năm 2015 và 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. 

 
Ảnh : Thanh niên nhận lệnh khám sức khỏe NVQS năm 2023 

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN UBND PHƯỜNG 1  
TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG "NGÀY THẾ GIỚI 

TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN   TỬ VONG DO TAI 

NẠN GIAO THÔNG" TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 

Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 

Việt Nam năm 2022 thiết thực, hiệu quả khẳng định vị 

trí, vai trò Hiến pháp, Pháp luật trong đời sống xã hội, 

giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong quần chúng 

nhân dân, Sáng ngày 14/11/2022, Công đoàn UBND 

phường đã tổ chức hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng 

niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt 

Nam năm 2022 và đăng ký “Thực thi quy định pháp 

luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao 

thông an toàn”.  

Đoàn viên công đoàn cơ quan phường đã được 

nghe thông điệp hưởng ứng cùng với việc thực hiện 

phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong 

do tai nạn giao thông” tại Việt Nam ăm 2022. 

Bên cạnh đó, Đoàn viên công đoàn cơ quan Phường 

1 cũng đã thực hiện đăng ký “Thực thi quy định pháp 

luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao 

thông an toàn” với các nội dung đăng ký như: chấp 

hành tốt Luật Giao thông đường bộ, đã uống rượu bia 

thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao 

thông... 

 

* Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng 

hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống 

bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022 

Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 25/11/2022, Ủy 

ban nhân dân Phường 1 đã tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022 với 

chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và 

tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện 

bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. 

Qua đó, Ủy ban nhân dân Phường 1 đã tổ chức Lễ 

phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”; đội hình 

tuyên truyền lưu động diễu hành trên các tuyến 

đường của phường; triển lãm ảnh với chủ đề “Bình 

đẳng giới trong gia đình qua ống kính”; Hội nghị 
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tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia 

đình, Luật Trẻ em và kỹ năng xử lý tình huống khi 

phát hiện trường hợp bạo hành, xâm hại tình dục trẻ 

em; Hội thi tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới… 

Thông qua nội dung hoạt động nhằm thu hút sự 

quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động 

tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, 

các cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã 

hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm 

thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, đẩy 

mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chính 

sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường giáo 

dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, 

xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia 

đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; 

giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm 

hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác 

phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời 

các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. 

 

Ảnh : Đội hình tuyên truyền lưu động 

 

Ảnh: Triển lãm ảnh với chủ đề “Bình đẳng giới trong 

gia đình qua ống kính”; 

 

 
- Chịu trách nhiệm xuất bản: 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 


