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“Điều 2. Các hành vi tham nhũng 

1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà 

nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện 
bao gồm: 

 

2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực 

ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn 

trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà 

nước thực hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công 

việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi. 

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước 

trong phòng, chống tham nhũng 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và 

kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý 

tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; 

thực hiện quy định khác của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; 

b) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 

phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp 

thông tin về hành vi tham nhũng; 

c) Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố 

cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng; 

d) Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu 

cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm 

quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng. 

2. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà 

nước có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng; kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử 
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lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức 

mình theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy 

chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức; 

b) Kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham 

nhũng của người có chức vụ, quyền hạn và phối 

hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn 

chặn, xử lý tham nhũng. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

phòng, chống tham nhũng 

1. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, 

tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo 

vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có 

quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát 

việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, 

chống tham nhũng” 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ DANH MỤC 

CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  

ĐANG THỰC HIỆN CẤP PHƯỜNG 

 

 

*Danh mục dịch vụ công trực tuyến đang triển 

khai thực hiện tại UBND phường 

STT 
Tên thủ tục hành chính/  

Dịch vụ công trực tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 
1 Thủ tục Đăng ký khai sinh X  

2 Thủ tục Đăng ký khai tử X  

3 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh X  

4 Thủ tục Đăng ký lại khai tử X  

5 
Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em 

sinh ra do mang thai hộ 
X  

6 Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động X  

7 Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động X  

8 Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động X  

9 
Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã 

có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
X  

10 Thủ tục Đăng ký giám hộ X  

11 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ X  

12 
Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch 
X  

13 
Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
 X 

14 Thủ tuc Cấp bản sao trích lục hộ tịch  X 

15 

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

X  

16 

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi 

X  

17 
Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thường trú 
X  

18 
Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo độc lập 
 X 

19 
Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc lập 
 X 

20 

Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo độc lập tư thục hoạt động giáo dục 

trở lại 

 X 

21 

Thủ tục hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối 

tượng bảo trỡ xã hội được trợ giúp xã 

hội thường xuyên tại cộng đồng 

 X 

22 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng  X 

23 
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín 

ngưỡng 
 X 

24 
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập 

trung 
 X 

25 
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện 

của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
 X 

26 

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn về công 

trạng và thành tích 

 X 

27 

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban 

nhân dân xã, phường , thị trấn về thành 

tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 

 X 

28 

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn về thành 

tích đột xuất 

 X 

29 
Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động 

tiên tiến” 
 X 

30 
Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao 

cơ sở 
 X 

31 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa”  X 
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TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG  

NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM 26/12/2022 

 
Cách đây 61 năm, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 

(nay là Chính Phủ) nước ta ban hành Quyết định 

216/CP ngày 26/12/1961 về hướng dẫn sinh đẻ có 

kế hoạch và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Ngày 

19/5/1997, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã 

hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã quyết định lấy ngày 

26/12 hàng năm làm ngày Dân số Việt Nam nhằm 

tập trung toàn xã hội cho công tác này, điều chỉnh 

sự phát triển dân số cho phù hợp với sự phát triển 

kinh tế, xã hội của đất nước, trước mắt và lâu dài. 

Hiện nay, Việt Nam đang được xếp vào một 

trong những nước có dân số đông và mức tăng dân 

số cao trên thế giới. Theo tổng điều tra dân số, Việt 

Nam hiện có hơn 99.2 triệu dân, là quốc gia đông 

dân thứ 15 thế giới, thứ 3 Đông Nam Á và có tỷ lệ 

cư dân thành thị thấp hơn so với tốc độ đô thị hóa. 

Tháng hành động quốc gia về Dân số và Kỷ niệm 

ngày Dân số Việt Nam 26/12/2022 với chủ 

đề: “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất 

nước nhanh và bền vững” nhằm tuyên truyền sâu 

rộng về những chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, những định hướng chuyển 

đổi trọng tâm từ Dân số - kế hóa gia đình sang Dân 

số và phát triển; triển khai, thực hiện các Nghị 

quyết, Kế hoạch của Trung ương, của Thành phố, 

Quận, phường. Qua đó chuyển đổi nhận thức, thái 

độ, hình vi của các nhóm đối tượng trong cộng đồng 

xã hội. 

Để thiết thực hưởng ứng chủ đề của tháng hành 

động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 

năm nay; Đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, 

khu phố, tổ dân phố, cán bộ, công chức tiếp tục 

đồng hành cùng công tác dân số; tích cực phối hợp, 

tham gia và động viên mọi tầng lớp nhân dân hưởng 

ứng chủ đề, thông điệp của tháng hành động quốc 

gia về dân số và ngày dân số Việt Nam. Mỗi gia 

đình, mỗi người dân hãy nêu cao nhận thức, trách 

nhiệm, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa 

gia đình. 

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2014 SỬA ĐỔI 

BỔ SUNG MỚI NHẤT 2022 

 
 

 
 

 “Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo 

hiểm y tế 
1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế 

được quy định như sau: 

a) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 

6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao 

động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong 

thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ 

thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã 

hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền 

lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai 

sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; 

b) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa 

bằng 6% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng 

lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3; 

c) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 

6% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và do 

tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; 

d) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định 

tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 12 của Luật này 

tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do tổ chức bảo 

hiểm xã hội đóng; 

đ) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định 

tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Luật này tối đa 

bằng 6% tiền trợ cấp thất nghiệp và do tổ chức bảo 

hiểm xã hội đóng; 
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THÔNG BÁO DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN 

VÀ GIẢI QUYẾT TẠI QUẬN VÀ PHƯỜNG 
TRONG MỘT NGÀY LÀM VIỆC 

Thực hiện Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 

30 tháng 11 năm 2022 cửa Uy ban nhân dân Thành 

phố về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực 

hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 

trong một ngày làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh, Ủy ban nhân dân Phường thông báo đến 

nhân dân trên địa bàn phường danh mục các thủ tục 

hành chính được tiếp  nhận và giải quyết trong một 

ngày làm việc như sau: 

* Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại quận: 

1. Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

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

văn bản do cơ quan, tồ chửc 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 

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

(thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp 

chứng thực điếm 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) 

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

của Phòng Tư pháp 

5. Chứng thực chữ ký đối với người không phải 

là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 

* Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại 

phường: 

1. Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

2. 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 thế ký, không thể điểm chỉ được) 

3. Đăng ký khai tử 

4. Thông báo lưu trú thực hiện tại Công an 

phường 

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN CHI TRẢ  

LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI 

THÁNG 01/2023 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31-1-

2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về 

ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ 

BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì việc 

chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt 

đầu từ ngày 2 của tháng tổ chức chi trả. 

Ngày 29/11/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) 

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 

8091/BHXH-KHTC năm 2022 về lịch chi trả lương 

hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01/2023. Cụ 

thể như sau: 

Do thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2023 từ 

ngày 31-12-2022 đến hết ngày 2-1-2023, BHXH 

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến lịch chi trả lương 

hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2023 như sau: 

- Chi trả tiền mặt: bắt đầu từ ngày 3-1-2023 đến 

ngày 19-1-2023 (dự kiến lịch nghỉ tết Nguyên đán 

năm 2023 bắt đầu từ ngày 20-1-2023). 

- Chi trả qua ATM: bắt đầu từ ngày 3-1-2023 đến 

ngày 4-1-2023. 

Trường hợp BHXH Việt Nam có thay đổi kế 

hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 

của tháng 1, tháng 2 năm 2023, BHXH Thành phố 

Hồ Chí Minh sẽ có thông báo bằng văn bản. 

BỆNH BẠI LIỆT LÀ GÌ? 

1.   Bệnh bại liệt là gì? và tại sao cần tiêm vắc xin IPV 

 

2. Tại sao cần tiêm vắc xin bại liệt? 
- Tại Việt Nam, trước khi có vắc xin phòng bệnh, 

bệnh bại liệt polio là một trong những nguyên nhân 

gây tử vong hàng đầu và để lại di chứng nặng nề ở 

trẻ dưới 5 tuổi. Năm 1957-1959 đã xảy ra các vụ 

dịch bại liệt qui mô lớn. Việc triển khai vắc xin bại 

liệt vào trong chương trình tiêm chủng từ năm 

1985, Việt Nam đã chính thức công bố Thanh toán 

bệnh bại liệt vào năm 2000. 

- Tuy nhiên, hiện nay bệnh bại liệt vẫn chưa 

được thanh toán trên quy mô toàn cầu. Khu vực Tây 

Thái Bình Dương có ba quốc gia là Papua New 

Gumea (PNG), Trung Quốc và Philippines cũng đã 

ghi nhận dịch bại liệt do vi rút vắc xin biến đôi di 

truyền, chủ yêu là týp 1, 2. Năm 2019 Philippines 

đã công bố dịch bại liệt sau 19 năm Thanh toán 

bệnh Bại liệt. 
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- Tiêm vắc xin IPV nhằm giúp phòng bệnh Bại 

liệt, kiểm soát dịch, không để dịch bệnh bùng phát 

và lây lan trong cộng đồng. 

- Những trẻ đã tiêm vắc xin IPV hoặc vắc xin có 

thành phần bại liệt trước đây thì không cần tiêm vắc 

xin IPV trong chiến dịch này. 

Lịch tiêm chủng (chích ngừa) vắc xin phòng 

ngừa bại liệt cho trẻ em và người lớn 

 
Nên tiêm vắc xin phòng bại liệt ở đâu? 

Để tiêm/uống vắc xin phòng bại liệt cho trẻ, phụ 

huynh có thể liên hệ Trạm Y tế phường, xã, Trung 

tâm Y tế dự phòng để được chích ngừa theo chương 

trình TCMR, hoặc đến ngay các trung tâm tiêm 

chủng dịch vụ có uy tín. 

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. 

HỖ TRỢ VỐN VAY ƯU ĐÃI CHO 

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 

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. 

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

 

 

THÔNG BÁO TREO CỜ TỔ QUỐC  

VÀ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2023 

Ủy ban nhân dân Phường 1 thông báo việc treo 

cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch như sau: 

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 liên 

tục 02 ngày, từ Chủ nhật ngày 01 tháng 01 năm 

2023 đến hết thứ Hai 02 tháng 01 năm 2023 (trong 

đó thứ Hai là ngày nghỉ bù do ngày nghỉ lễ là ngày 

nghỉ hàng tuần). 

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. 

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

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

cờ Tổ quốc trong ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

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 giám sát thực 

hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phường. 
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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. 

 

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG  

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ 

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI 

Nhằm 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”, Hội LHPN phường phối hợp cùng 

UBND phường và Đoàn Thanh niên phường tổ 

chức chuỗi hoạt động để tuyên truyền rộng rãi đến 

đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn 

phường như tổ chức ra quân chạy xe diễu hành 

tuyên truyền trên các tuyến đường chính của 

phường như: Lê Văn Sỹ - hẻm 281 - Bùi Thị Xuân - 

Phạm Văn Hai và về lại đường Lê Văn Sỹ, đồng 

thời khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Bình đẳng 

giới trong gia đình qua lăng kính”; tổ chức Hội nghị 

tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân 

và 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. Đồng thời, trong hội nghị cũng đã 

phát động đoàn viên, hội viên và nhân dân phường 

tham gia “Hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật Bình 

đẳng giới” theo đường link đã đăng tải trên website 

của UBND phường, trang fanpage của Hội LHPN 

và Đoàn thanh niên phường. 

Thông qua các 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. 

 

 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2022 

Sáng ngày 15/12/2022, Ban Chấp Hội Người cao 

tuổi (NCT) Phường 1 tổ chức hội nghị tổng kết hoạt 

động năm 2022 và tuyên truyền phổ biến Luật 

Người cao tuổi. 

Trong năm qua, Ban Chấp hành Hội NCT, Chi 

hội khu phố và Hội viên đã đoàn kết, trách nhiệm, 

chủ động, sáng tạo, bám sát chương trình, nhiệm vụ 

trọng tâm công tác Hội và nhiệm vụ chính trị, kinh 

tế, xã hội của địa phương, triển khai thực hiện hoàn 

thành nhiệm vụ công tác Hội. Tích cực tham mưu 

cho UBND Phường ban hành kế hoạch và tổ chức 

lễ phát động thực hiện hiệu quả "Tháng hành động 

vì NCT Việt Nam" trên địa bàn năm 2022. 

Tham mưu, chủ động phối hợp với UBND, Khu 

phố để làm tốt các chế độ, chính sách liên quan đến 

NCT, nhất là việc thực hiện Luật người cao tuổi; 

đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đẩy mạnh các 

hoạt động xã hội hóa công tác chăm sóc NCT; quan 

tâm chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT cô 

đơn không nơi nương tựa...  

Trong xây dựng, phát triển các CLB liên thế hệ 

tự giúp nhau, Hội đã chủ trì, phối hợp triển khai 

thực hiện, qua đó cải thiện cuộc sống cho bản thân 

và gia đình NCT, giúp NCT tự chăm sóc sức khỏe, 

tăng thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội.  

Trong năm 2022, Hội được Quận đánh giá tập 

thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Năm 2023, Hội và Hội viên tiếp tục phát huy 

phong trào thi đua "Tuổi cao- Gương sáng", xây dựng 

tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác 

chăm sóc NCT; chung tay chăm sóc NCT có hoàn 

cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa; tích cực 

tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn 
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xã hội; tham gia xây dựng gia đình văn hóa, gia đình 

kiểu mẫu; nhân rộng CLB liên thế hệ tự giúp nhau.  

 

 

TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH 

LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

(22/12/1944 – 22/12/2022), 33 NĂM NGÀY HỘI 

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 – 

22/12/2022), TỔNG KẾT PHÒNG TRÀO  

THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” 

NĂM 2022 

Ngày 16/12/2022, Ban CHQS phường phối hợp Hội 

Cựu chiến binh phường tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 

22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 

(22/12/1989 – 22/12/2022), tổng kết phòng trào thi đua 

“Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022. 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm ôn lại 

truyền thống, ý nghĩa lịch sử 78 năm xây dựng, chiến 

đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân 

dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn 

dân. Qua đó, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ, 

lực lượng vũ trang, thanh niên lòng yêu quê hương, 

đất nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, của Quân 

đội, của đơn vị và địa phương. Từ đó, nâng cao nhận 

thức, xây dựng niềm tin vào sự nghiệp lãnh đạo của 

Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, góp 

phần xây dựng Quân đội ngày càng vững mạnh về 

chính trị, nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh 

chiến đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Năm 2022, phong trào thi đua của Hội Cựu chiến 

binh phường được tổ chức triển khai, thực hiện thu 

hút được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia và đạt 

được nhiều kết quả thiết thực. Từ phong trào thi đua 

“Cựu chiến binh gương mẫu” đã tạo ra nhiều hiệu 

ứng tích cực đối với hoạt động của các cấp hội và hội 

viên CCB. Hội tự vận động trong hội viên và mạnh 

thường quân chăm lo cho hội viên khó khăn và 

người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; chăm lo hỗ 

trợ, giúp đỡ hội viên và nhân dân bị mắc bệnh 

Covid-19. Cùng với đó, Hội CCB phường luôn tích 

cực tham gia các cuộc vận động, phong trào xây 

dựng đời sống văn hóa - xã hội ở địa phương. 

Qua những kết quả mà Hội CCB phường đã đạt 

được, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy hơn 

nữa trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến 

binh gương mẫu”; phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm 

vụ trọng tâm đã đề ra; tiếp tục phát huy công tác giáo 

dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, 

quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, 

chăm lo gia đình chính sách, người có công, hội viên 

có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục thực tốt vai trò, chức 

năng tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu 

chiến binh trên địa bàn quận thực hiện tốt việc rèn 

luyện, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tích 

cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc 

vận động, đặc biệt là phong trào thi đua “Cựu Chiến 

binh gương mẫu”; tham gia góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. 

Dịp này, có 10 tập thể và 22 cá nhân nhận giấy khen của 

UBND quận, phường có thành tích tốt trong phong trào thi 

đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022. 

 

 

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH 

- 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. 
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