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Thư chúc mừng năm mới - Xuân Quý Mão năm 2023 

   

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam phường kính chúc các cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế năm 

mới An khang, thịnh vượng; kính chúc các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam 

Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt 

sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, Đảng viên, cán bộ hưu trí, người cao 

tuổi, Hội viên, Đoàn viên, chức sắc, chức việc các tôn giáo, chiến sỹ lực lượng vũ 

trang, lực lượng an ninh cơ sở, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố cùng toàn thể 

Nhân dân Phường 1 năm mới Hạnh phúc - An khang - Thịnh vượng và tiếp tục 

đoàn kết, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023. 

ÑAÛNG UÛY – UBND – UB.MTTQVN PHÖÔØNG 1 

 

 

 

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế - 

xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, dịch 

bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống 

của nhân dân thành phố. Với sự đoàn kết, quyết 

tâm, sự nỗ lực của Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính 

quyền và hệ thống chính trị của phường; tình 

hình phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh 

trật tự của địa phương ổn định và có sự phát 

triển; công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, 

Mặt trận, đoàn thể gắn với việc “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” có nhiều chuyển biến và đạt được kết 

quả đáng khích lệ; Phường được công nhận 

Phường Văn minh đô thị, 5/5 Khu phố đạt Khu 

phố văn hóa. Đảng bộ Chính quyền và nhân dân 

Phường tiếp tục ra sức phấn đấu giữ vững 

những thành tựu đã đạt được và tập trung lãnh 

đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 

2022. 
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1. Tổng Bí thư thăm và 

làm việc với Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

2. Các hoạt động kỷ niệm 

100 năm Ngày sinh Thủ 

tướng Võ Văn Kiệt 

3. Không gian văn hóa Hồ 

Chí Minh trên địa bàn TP 

Hồ Chí Minh được phát 

triển ngày càng rộng khắp. 

 

 

4. Chương trình “TP Hồ 

Chí Minh chào đón bạn – 

Welcome to Ho Chi 

Minh City” 

5. Diễn đàn Kinh tế TP Hồ 

Chí Minh năm 2022 

 

 

6. Khánh thành cầu Ba 

Son 

7. Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính 

TP Hồ Chí Minh 

 

 

8. Tuần lễ Đổi mới sáng 

tạo và Chuyển đổi số 

Thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2022 

9. Diễn tập DT 22 

 

 

10. Đối thoại Hữu nghị 

Thành phố Hồ Chí Minh 

lần thứ nhất năm 2022 

với chủ đề “Thích ứng để 

phục hồi và kiến tạo phát 

triển” 
 

CHỈ THỊ SỐ 17-CT/TW NGÀY 21-10-2022 CỦA 

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG 

CƯỜNG BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN THỰC 

PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI. 

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban 

Bí thư khoá XI về vấn đề an toàn thực phẩm, công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm đã đạt được những kết quả 

quan trọng. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy 

đảng, chính quyền, đoàn thể, của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh và người dân về an toàn thực phẩm có 

chuyển biến tích cực; sức khoẻ, quyền lợi của người tiêu 

dùng được quan tâm. Hệ thống văn bản pháp luật, các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm cơ bản đáp 

ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và hội nhập 

quốc tế. Bước đầu hình thành các vùng nguyên liệu sạch 

và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo đảm an toàn 

thực phẩm còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Chỉ thị 17 

khẳng định, an ninh, an toàn thực phẩm là vấn đề hệ 

trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài; tác động, ảnh hưởng 

trực tiếp đến sức khoẻ nhân dân, chất lượng giống nòi 

dân tộc. Để bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong 

tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức 

đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính 

trị - xã hội và đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm sau: 

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 

bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đưa các mục tiêu, 

chỉ tiêu về an ninh, an toàn thực phẩm vào chương trình, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn 

vị; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 

thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp uỷ, 

tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo 

đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Người đứng đầu cấp 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 
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uỷ, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm cao nhất về 

công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa 

bàn do mình phụ trách. 

2. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện 

hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các 

bộ, ngành và địa phương, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về 

bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; các nguyên tắc, 

chế tài xử lý vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm, sử 

dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hoá chất không rõ 

nguồn gốc trong tất cả các khâu, từ nguyên liệu đến sản 

xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm; xây 

dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo đảm an ninh, an 

toàn thực phẩm liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc gia và chuyên ngành... 

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác 

bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu 

tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an 

toàn thực phẩm; chủ động phòng, chống tiêu cực, lợi ích 

nhóm trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm... 

4. Xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an 

toàn, chất lượng; ưu tiên phát triển các vùng chuyên 

canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. Kiểm soát an 

toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, 

kinh doanh; liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực 

phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế, bảo 

đảm người dân được tiếp cận và sử dụng lương thực, 

thực phẩm an toàn, bền vững... Ngân hàng Chính sách 

xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ưu tiên cung cấp tín dụng cho các hộ sản xuất thực 

phẩm an toàn, nhất là các hộ nghèo và đối tượng chính 

sách. 

5. Với tính chất và tầm quan trọng của công tác bảo 

đảm an ninh, an toàn thực phẩm, cần sớm kiện toàn tổ 

chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất 

chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, 

an toàn thực phẩm từ trung ương tới địa phương; phân 

định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các ngành 

trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; thực hiện 

phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý, 

điều hành, phối hợp, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu 

quả; khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản 

lý công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; nâng 

cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công 

tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh, an toàn thực 

phẩm và có chế độ, chính sách phù hợp cho đội ngũ này. 

6. MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội bảo vệ người 

tiêu dùng và các đoàn thể chủ động, tích cực tuyên 

truyền, vận động, cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ 

trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; 

kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an 

toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy 

cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm tới đoàn viên, hội 

viên và người dân; tăng cường vai trò, trách nhiệm giám 

sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, an toàn 

thực phẩm. 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CẦN THỰC HIỆN 
TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 

Ủy ban nhân dân phường thông báo đến các cơ quan, 

doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn một số 

quy định cần thực hiện như sau:  

1. Ban điều hành khu phố, Tổ dân phố vận động nhân 

dân giữ vệ sinh môi trường, tổ chức ra quân tổng vệ sinh 

vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (ngày 07, 08, 

14, 15/01/2023). 

2. Các cơ quan, đơn vị, Ban điều hành khu phố, Tổ 

dân phố kiểm tra chấn chỉnh các bảng hiệu đơn vị, cổng 

chào khu phố, thay cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ đuôi nheo, 

cờ phướn đã cũ, rách… Vận động 100% hộ dân treo cờ 

Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.  

Thời gian: treo cờ từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 

24/01/2023 (tức ngày 29 đến hết mùng 3 tết âm lịch).  

3. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết 07 ngày liên 

tục, từ thứ sáu (ngày 20/01/2023) đến hết thứ năm (ngày 

26/01/2023), tức từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 

hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão.  

Ủy ban nhân dân, Công an, Quân sự, Trạm Y tế, Ban 

Bảo vệ dân phố và các cơ quan, đơn vị bố trí lịch trực 

trong những ngày nghỉ tết. 

4. Các cơ quan, đơn vị, hộ dân giữ chất thải rắn sinh 

hoạt trong nhà vào các ngày 22 - 23/01/2023 (mùng 1, 2 

Tết) và không bỏ chất thải rắn sinh hoạt ở trước cửa nhà, 

vỉa hè, lòng đường, miệng hố ga thoát nước… để tạo điều 

kiện cho ngành vệ sinh được nghỉ trong các ngày này. 

Trường hợp phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trong thời 

gian cao điểm Tết đề nghị liên hệ với Ủy ban nhân dân  

phường để hỗ trợ giải quyết. 

THÔNG BÁO  

VỀ VIỆC CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ 

Công an Phường 1 tiếp tục tổ chức cấp tài khoản định 

danh điện tử cho công dân đã có thẻ căn cước công dân 

gắn chíp.  

Nhằm đảm bảo quyền lợi và giảm thiểu các giấy tờ 

khi giao dịch; Kính đề nghị công dân đã có thẻ căn cước 

công dân gắn chíp, có đăng ký thường trú tại địa bàn 

đến trụ sở Công an Phường 1 quận Tân Bình vào tất cả 

các ngày trong tuần kể cả Thứ 7 và Chủ nhật (từ 8h - 

21h) để làm thủ tục cấp tài khoản định danh và tích hợp 

các giấy tờ phục vụ cho các giao dịch 

✅ Lưu ý: khi đi, công dân mang theo các giấy tờ sau 

và photo 1 bộ hồ sơ cần tích hợp: 

- Căn cước công dân gắn chíp (bắt buộc có) 

- Đăng ký xe các hạng mô tô, ô tô (nếu có) 

- Bằng lái xe môtô, ôtô (nếu có) 

- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (nếu có) 

Mọi thông tin liên hệ đồng chí cảnh sát khu vực để 

được giải đáp 
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TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO 

TRƯỚC, TRONG VÀ SAU DỊP  

TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023 

Chào xuân mới và mừng Tết nguyên đán cổ truyền 

của dân tộc, mỗi người dân chúng ta cần phải thực hiện 

tốt các vấn đề sau: 

1. Không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và 

đốt các loại pháo trái phép, không tàng trữ, sử dụng các 

loại vũ khí, vật liệu nổ, thường xuyên thực hiện nghiêm 

túc Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nhất là dịp 

trước, trong, sau Tết Nguyên đán. 

2. Tuyên truyền, vận động người thân và mọi người 

xung quanh không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận 

chuyển và đốt các loại pháo trái phép; không tàng trữ và 

sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ. 

Nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm các quy 

định về phòng chống pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, Nhân 

dân hãy báo ngay cho Công an phường hoặc Công an quận 

(qua số điện thoại 028.3844.4996) để xử lý kịp thời theo 

quy định của pháp luật. 

Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống 

các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ là góp phần đảm bảo trật 

tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, 

xây dựng đời sống văn hoá, mừng Đảng, mừng xuân, đón 

mừng năm mới vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thống kê, rà soát, lập danh sách trẻ 6 tuổi 

(sinh năm 2017) chuẩn bị vào học lớp Một  

và trẻ 5 tuổi (sinh năm 2018) chuẩn bị vào lớp Lá 

năm học 2023 – 2024 

Nhằm chuẩn bị tốt công tác gọi trẻ vào lớp Một và 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm học 2023 

- 2024, Ủy ban nhân dân Phường 1 thông báo đến Ban 

Điều hành 5 Khu phố - 64 Tổ dân phố và Nhân dân trên 

địa bàn phường một số nội dung sau:  

1. Đối với gia đình có trẻ chuẩn bị vào Lớp Một 

năm học 2023 - 2024 (trẻ sinh năm 2017) 

- Phụ huynh liên hệ Tổ trưởng Tổ dân phố nơi cư trú 

để đăng ký danh sách vào lớp Một và nộp hồ sơ cho trẻ.  

- Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy khai sinh(bản sao có chứng thực hoặc bản sao 

trích lục);  

+ Giấy Xác nhận thông tin về nơi cư trú của trẻ (mẫu 

CT07) do Công an phường cấp (còn giá trị sử dụng khi 

nộp hồ sơ);  

- Đối với trẻ 7 tuổi (sinh năm 2016), 8 tuổi (sinh năm 

2015) mà chưa học lớp Một thì cũng thực hiện như trẻ 6 

tuổi. Đồng thời ghi rõ lý do học trễ vào phần ghi chú 

của danh sách.  

* Lưu ý:  
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- Đối với những trường hợp trẻ vào lớp Một năm học 

2023 - 2024 có anh, chị ruột đang học tại trường tiểu học 

Lê Văn Sĩ, cha (mẹ) học sinh cần bổ sung giấy xác nhận 

trẻ (anh, chị ruột) hiện đang học tại trường Lê Văn Sĩ. 

- Ủy ban nhân dân Phường 1 không tiếp nhận đối với: 

+ Những trường hợp hồ sơ nộp không đầy đủ theo 

yêu cầu trong thời gian quy định. 

+ Những trường hợp không cư trú thực tế tại địa 

phương. 

- Khi nộp hồ sơ, phụ huynh không phải nộp bất cứ 

kinh phí nào.  

2. Đối với gia đình có trẻ 5 tuổi (sinh năm 2018)  

Liên hệ Tổ trưởng Tổ dân phố nơi cư trú để cung cấp 

thông tin về họ tên, ngày/tháng/năm sinh của trẻ, họ tên 

cha hoặc mẹ, địa chỉ, khu phố, tổ dân phố, số điện thoại 

di động và trường mầm non trẻ đang theo học (chỉ cung 

cấp đầy đủ thông tin, không cần nộp hồ sơ).  

3. Đối với Ban Điều hành 5 Khu phố - 64 Tổ dân phố 

3.1 Ban điều hành 5 Khu phố 

Đề nghị Ban điều hành 5 Khu phố theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc và nhắc nhở các Tổ dân phố thực hiện theo 

đúng quy định. 

3.2. Ban điều hành 64 Tổ dân phố 

Tiến hành thống kê, rà soát, lập danh sách, tiếp nhận 

hồ sơ trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp Một và lập danh sách 

trẻ 5 tuổi đang cư trú thực tế trên địa bàn phường. Sau 

khi rà soát, nếu Tổ dân phố không có trẻ 6 tuổi (sinh 

năm 2017) vào lớp Một hoặc không có trẻ 5 tuổi (sinh 

năm 2018) vào Mầm non thì vẫn ghi vào danh sách là 

“Không có” và nộp trực tiếp về Ủy ban nhân dân 

phường (Bà Trần Thị Thu Thảo – phụ trách Phổ cập 

giáo dục phường).  

Việc lập danh sách trẻ (theo mẫu đính kèm) cần ghi 

rõ và đầy đủ thông tin cần thiết: 

- Ghi đầy đủ tên trẻ; ngày, tháng, năm sinh (theo giấy 

khai sinh) 

- Số định danh của trẻ; 

- Họ và tên cha (mẹ) hoặc người trực tiếp nuôi 

dưỡng; 

- Địa chỉ cư trú thực tế tại địa phương; (ghi rõ số nhà, 

đường) 

- Năm học 2022 – 2023 đang theo học trường mầm non 

tên gì? Quận nào? thông tin bắt buộc không để trống 

(trường hợp không đi học ghi rõ lý do); 

- Số điện thoại di động liên lạc (không ghi điện thoại 

bàn) của cha hoặc mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng 

trẻ (Vì số điện thoại là thông tin bắt buộc dùng để đăng 

ký nhập học trực tuyến cho trẻ). 

Thời gian thực hiện lập danh sách trẻ trong độ tuổi 

nộp về Ủy ban nhân dân phường:  

Đợt 1: Từ ngày 06/01/2023 đến ngày 17/3/2023. 

Đợt 2: Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 31/3/2023. 

Sau thời gian trên, Cha (mẹ) học sinh đăng ký bổ sung 

danh sách thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân 

phường (có xác nhận của Tổ dân phố). Ủy ban nhân dân 

phường sẽ căn cứ vào hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tuyển 

sinh quận để xem xét giải quyết theo đúng quy định. 

ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 

QUÝ MÃO 2023 

Vào dịp Tết Nguyên Đán, nhu cầu tiêu dùng thực 

phẩm tăng cao. Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và 

phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, Ủy ban nhân dân 

phường 1 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chống 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, 

bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

Ủy ban nhân dân phường đề nghị các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tuân thủ nghiêm các quy định của 

pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an 

toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản 

phẩm thực phẩm. 

Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn 

gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối 

không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng; tuân 

thủ 10 nguyên tắc vàng vì Tết Quý Mão An khang, hạnh 

phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực 

phẩm. 

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 

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

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH  

GIA SÚC, GIA CẦM 

Thực hiện Công văn số 506/KT ngày 22/12/2022 của 

Phòng Kinh tế quận Tân Bình về việc tăng cường công 

tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối 

năm 2022 và đầu năm 2023; 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 Nhân 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, TPHCM, Điện 

thoại: 028.39913357).  

CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN 

THƯƠNG MẠI, HÀNG GIAN, HÀNG GIẢ 

Thực hiện Kế hoạch số 362/KH-UBND-KT ngày 

29/12/2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về cao 

điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023 trên địa bàn quận; 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, gây 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 

tin phản ánh vui lòng liên hệ Ủy ban nhân dân Phường 1 

(số 291 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh, Điện thoại: 028. 39913357). 

MỨC QUÀ TẶNG NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG,  

BẢO TRỢ XÃ HỘI, DIỆN HỘ NGHÈO NHÂN DỊP  

TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO  2023 

I. QUÀ CHỦ TỊCH NƯỚC (Quyết định số 1548/QĐ-

CTN ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch nước 

về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách 

mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023) 

1. Mức quà 600.000 đồng tặng: 

a) Người có công với cách mạng: 

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 

năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 

năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi hàng tháng; 

- Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng 

Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp 

ưu đãi hàng tháng; 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương 

binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng; 

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ 

cấp nuôi dưỡng hàng tháng. 

b) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi 

dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang 

hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 

2. Mức quà 300.000 đồng tặng: 

a) Người có công với cách mạng: 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương 

binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao 

động; 

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng 

chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, 

đày đang hưởng trợ cấp uu đãi hàng tháng; 

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi hàng tháng. 

b) Đại diện thân nhân liệt sĩ. 

Người thờ cúng liệt sĩ (có Quyết định thờ cúng đối với 

trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân chủ yếu). 

II. QUÀ TẾT THÀNH PHỐ TẶNG CHÍNH 

SÁCH CÓ CÔNG, HỘ NGHÈO, DIỆN BẢO TRỢ 

XÃ HỘI: (trích Kế hoạch số 5107/KH-UBND ngày 

30/12/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về tổ chức các hoạt động và kinh phí chăm lo 

Tết Quý Mão năm 2023) 

1. Diện chính sách có công:  
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- Mức 3.100.000 đồng/suất: cho đối tượng hưởng trợ 

cấp hàng tháng gồm: Cán bộ lão thành cách mạng, Bà Mẹ 

Việt Nam Anh hùng còn sống; thương binh, thương binh 

loại B, bệnh binh có tỷ lệ từ 81% trở lên có vết thương đặc 

biệt nặng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh 

tật đặc biệt nặng. 

- Mức 1.700.000 đồng/suất: cho người đang hưởng 

trợ cấp hàng tháng thuộc các diện: Thương binh, thương 

binh B, bệnh binh có tỷ lệ từ 81% trở lên; cán bộ Tiền 

khởi nghĩa; Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng 

Lao động trong kháng chiến; thân nhân liệt sĩ hưởng trợ 

cấp nuôi dường, thân nhân của 02 liệt sĩ trở lên, người 

có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp nuôi dưỡng 

kể cả số hưởng từ ngân sách Thành phố; người tham gia 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 81% trở lên; các đồng chí tử tù. 

- Mức 1.300.000 đồng/suất: gồm: Thương binh 2/4, 3/4, 

4/4 (kể cả loại B); bệnh binh 2/3, 3/3; thương binh và thân 

nhân liệt sĩ do Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, 

Bộ đội Biên phòng Thành phố quản lý - tại chức; thân nhân 

của 01 liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ có chồng hoặc vợ khác; 

hưu trí quân đội, hưu trí viên chức (có cả hưu trí diện KT3); 

tai nạn lao động; cán bộ phường - xã nghỉ hưu, mất sức lao 

động, trợ cấp theo Quyết định số 91/2010/QĐ- TTg, trợ cấp 

theo Quyết định số 613/QĐ-TTg; người và gia đình có công 

giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp định suất cơ bản, kể cả số 

hưởng từ ngân sách Thành phố; người hoạt động cách 

mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tra tấn tù đày; thân 

nhân liệt sĩ hưởng chính trị, diện thờ cúng liệt sĩ, thân nhân 

thờ cúng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; người hưởng trợ cấp 

tuất ưu đãi Lão thành cách mạng, tuất Tiền khởi nghĩa, tuất 

thương binh 1/4 + 2/4, tuất bệnh binh 1/3 + 2/3, tuất người 

tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm 

khả năng lao động từ 61% trở lên; người tham gia kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao 

động từ 80% trở xuống và con đẻ của họ; quân nhân hưởng 

trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, 

Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg; người phục vụ Bà Mẹ Việt Nam Anh 

hùng; người phục vụ thương binh 1/4; người phục vụ bệnh 

binh 1/3; người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 

81% trở lên; thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm 

vụ trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo 

Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg. 

2. Diện hộ nghèo, mức 1.250.000 đồng/hộ:  
Gồm: Hộ nghèo theo Quyết định số 995/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố về quy định chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai 

đoạn 2021 - 2025 được Ủy ban nhân dân phường, xã, thị 

trấn quyết định công nhận trong năm 2022, gồm: Số hộ 

nghèo được công nhận đầu năm 2022, hộ nghèo được bổ 

sung thường xuyên và định kỳ trong năm 2022 (kể cả 

những hộ cận nghèo chuyển sang hộ nghèo cuối năm 

2022). Không chi cho các trường hợp sau: Hộ tự nguyện 

rút tên khỏi chương trình giảm nghèo, hộ trùng, hộ chết 

(hộ có thành viên trong gia đình đã chết và không còn ai 

trong hộ), hộ chuyển đi nơi khác. 

3. Diện bảo trợ xã hội, mức 1.150.000 đồng/suất: 
Gồm: Người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên, diện trợ cấp 

xã hội thường xuyên, diện mất sức lao động chuyển 

sang hưởng trợ cấp xã hội, diện đang hưởng tuất bảo 

hiểm xã hội hàng tháng và trẻ em mồ côi (bao gồm mồ 

côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ, mồ côi người 

nuôi dưỡng). 

 

 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO PHỤ NỮ 

VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI NĂM 2022 
Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 

2022-2027 đồng thời đánh dấu bước ngoặt quan trọng 

của các cấp Hội. Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả 

đạt được và rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, 

phát huy những ưu điểm để đưa phong trào phụ nữ, hoạt 

động Hội ngày càng phát triển, chiều ngày 30/12/2022, 

Hội LHPN phường tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào 

phụ nữ và hoạt động Hội năm 2022, phát động phong 

trào năm 2023. 

Đến tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Phương 

Loan - Ủy viên BTV Hội LHPN quận; đ/c Bùi Hoàng 

Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy phường; đ/c Phan Hoài Nam 

– ĐUV/CT.UB MTTQ VN phường; đ/c Phan Thị Thanh 

Vân – ĐUV/CT. Hội LHPN phường, cùng các đồng chí 

đại diện các ban ngành đoàn thể, cấp ủy chi bộ, Ban 

điều hành khu phố và 60 cán bộ, hội viên. 

Phát biểu tại hội nghị đ/c Bùi Hoàng Lộc – Phó Bí 

thư Đảng ủy phường ghi nhận những kết quả mà Hội đã 

đạt được trong năm 2022, đồng thời cũng mong muốn 

tập thể Ban Chấp Hội LHPN phường tiếp tục đoàn kết,  

phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng tổ chức Hội 

ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng gia đình ấm 

no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Bên cạnh đó tập trung 

thực hiện các công trình, mô hình đề ra trong năm 2023, 

đổi mới phương thức hoạt động và tăng tỷ lệ tập hợp hội 

viên, phụ nữ.  

Cũng trong hội nghị, đ/c Phan Thị Thanh Vân – 

ĐUV/ CT. Hội LHPN phường đã định hướng một số nội 

dung hoạt động trọng tâm và phát động mô hình “4 

ĐỒNG” (đồng cảm, đồng hành, đồng thuận, đồng lòng) 

của Hội LHPN quận và công trình “2 CHIA SẺ, 2 

ĐỒNG HÀNH” của Hội LHPN phường (chia sẻ kiến 

thức xây dựng gia đình hạnh phúc, chia sẻ kỹ năng tổ 

chức hoạt động Hội tại cơ sở; đồng hành cùng phụ nữ 

phát triển kinh tế, đồng hành cùng cán bộ hội viên trong 

chuyển đổi số trong chi, tổ hội). Ngoài ra, 05 Chi hội 

cũng thực hiện ký kết thi đua năm 2023. 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 
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Nhằm ghi nhận và khích lệ tinh thần cho cán bộ, hội 

viên có nhiều đóng góp trong năm qua, Hội LHPN 

phường đã đề xuất khen thưởng cho 18 tập thể và 21 cá 

nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào 

phụ nữ và công tác Hội năm 2022; tổ chức tặng quà 

chăm lo Tết cho Ban chấp hành Hội, Chi hội trưởng, 

Chi hội phó và 64 tổ hội phụ nữ trên địa bàn phường. 

 

 
Công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội 

học tập được coi là mục tiêu phát triển giáo dục của 

nhiều quốc gia nhằm nâng cao nguồn nhân lực, đẩy 

mạnh sự gắn kết xã hội, duy trì và cạnh tranh trong khu 

vực và trên toàn cầu. Trong năm 2022, Hội khuyến học 

Phường 1 đã triển khai, phát động nhiều hoạt động 

phong phú, đa dạng, cụ thể như sau: Tổ chức tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục 

đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của công tác khuyến học, 

khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; triển khai xây 

dựng các mô hình học tập;  tổ chức các hoạt động trên 

các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, 

các trang mạng xã hội (facebook, zalo, viber…) về tầm 

quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây 

dựng xã hội học tập cũng như vai trò của chuyển đổi số 

trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi 

người; nhân rộng các mô hình học tập và tuyên dương 

điển hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng 

đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tại các khu phố; phát 

triển hội viên mới, cụ thể đã thành lập thêm Chi hội 

Quân sự trên địa bàn Phường 1; đăng ký 100% công dân 

học tập tại Chi hội cơ quan theo Kế hoạch số 210/KH-

UBDN-VX ngày 04/7/2022 về việc Tổ chức triển khai 

thí điểm xây dựng mô hình “công dân học tập” năm 

2022 trên địa bàn quận Tân Bình; tổ chức thực hiện 

chương trình “Trao học bổng gương sáng học đường”. 

Kết quả đã trao tặng 55 xuất học bổng, trị giá: 

68.500.000 đồng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn. Phối hợp với các Khu phố khen thưởng học 

sinh giỏi trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở 5 

khu phố với số tiền: 2.000.000 đồng/khu phố. 

 
Năm 2022, Hội Người cao tuổi Phường 1 đã kiện toàn, 

củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, tăng cường bồi 

dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên nòng cốt. Công 

tác chăm sóc người cao tuổi  từng bước nâng cao về chất 

và hiệu quả, các hoạt động phát huy vai trò người cao 

tuổi được quan tâm. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các 

cấp ủy Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền, sự 

phối hợp giúp đỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội đã 

bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 chương trình lớn của 

phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” gắn 

với thực hiện chương trình nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương nên hoạt động các cấp hội người 

cao tuổi đã đạt được những kết quả như: tổ chức kết nạp 

201 Hội viên; tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Hội NCT lần VI nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết hợp 

tham quan về nguồn tại Long Hải có 154 người tham gia; 

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

tuyên truyền và khám tầm soát sức khỏe các bệnh thường 

gặp ở người cao tuổi với gần 250 lượt người; tổ chức trao 

tặng 22 máy đo huyết áp cho người bệnh tim mạch và 

tiểu đường do Công ty TNHH XNK Đông Dương tài trợ; 

trong năm có 211 cụ được mừng thọ, kinh phí: 

137.600.000 đồng; tổng số NCT được hưởng trợ cấp là: 

183 người; vận động kinh phí tặng 4 thẻ BHYT cho các 

hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, bệnh nhiều năm; tặng 158 

phần quà, trị giá 52.400.000 đồng thăm các cụ cao niên, 

neo đơn khó khăn có bệnh lâu năm, nằm viện…. vào các 

ngày lễ kỷ niệm ngày 6/6, ngày 1/10; CLB Dưỡng sinh 

tham gia đồng diễn và Hội thi cấp quận đạt huy chương 

bạc; CLB Văn nghệ tham gia Hội thi cấp quận đạt giải 

khuyến khích v.v… 

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI (SĐT) CÁN BỘ, 

CHIẾN SĨ CÔNG AN PHƯỜNG 1 

1/ Trung tá Hà Văn Thành - Trưởng Công an phường; Sđt: 

0932731339 

2/ Trung tá Lê Chí Công - Phó trưởng CAP phụ trách PCTP; 

Sđt: 0903628430 

3/Thiếu tá Đặng Văn Hôn - Phó trưởng CAP phụ trách 

CSKV; Sđt: 0906900080 

4/ Trung úy Trần Thanh Duy - CSKV KP1; Sđt: 0934862362 

5/ Trung úy Trương Hoàng Khôi - CSKV KP2; Sđt: 

0344081828 

6/ Thiếu tá Mai Văn Đăng - CSKV KP3;  

Sđt: 0902356739 

7/ Thượng úy Ngô Đức Tân - CSKV KP3;  

Sđt: 0969375165 

8/ Đại úy Đinh Công Đoàn - CSKV KP4;  

Sđt: 0909773113 

9/ Trung tá Lê Văn Hoàng - CSKV KP5;  

Sđt: 0933370101 

 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI 

HỘI KHUYẾN HỌC 

- 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 


