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KỶ NIỆM 80 NĂM RA ĐỜI “ĐỀ CƯƠNG VỀ 

VĂN HÓA VIỆT NAM” (1943 - 2023) 

 
Để chống lại chính sách văn hoá phản động 

của phát xít Pháp - Nhật và tay sai của chúng, 

chống lại trào lưu lãng mạn có khuynh hướng cải 

lương, bi quan, bế tắc,... năm 1943, Đảng ta đưa 

ra bản Đề cương văn hoá Việt Nam do đồng chí 

Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được 

thông qua trong Hội nghị Ban Thường vụ Trung 

ương họp ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên) vào 

tháng 2-1943. 

Bản Đề Cương hoá Việt Nam vạch rõ tính chất 

phản động trong chính sách văn hoá ngu dân của 

thực dân Pháp, nêu lên nguyên tắc dân tộc hóa, 

đại chúng hóa và khoa học hóa trong xây dựng 

nền văn hóa mới. Đề cương văn hóa đã vũ trang 

những lý luận căn bản cho cán bộ hoạt động văn 

hóa – tư tưởng. Đề cương xác định văn hoá là 

một trong ba mặt trận cách mạng (chính trị, kinh 

tế và văn hoá). Đề cương nêu rõ nguy cơ của nền 

văn hoá Việt Nam dưới ách phát xít Nhật, Pháp; 

phân tích mối quan hệ giữa cách mạng chính trị 

và cách mạng văn hoá; khẳng định vai trò lãnh 

đạo của Đảng đối với cách mạng văn hoá. 

Đề cương văn hoá đã vạch ra phương hướng 

đấu tranh đúng đắn chống thực dân, phát xít, xây 

dựng đường lối văn hoá mới của Đảng, tập hợp 

các nhà văn hoá, trí thức để tham gia sự nghiệp 

giải phóng dân tộc. Đề cương văn hoá Việt Nam 

là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công 

tác văn hoá, văn nghệ, phân tích đúng đắn tình 

hình đời sống văn hoá dưới ách Pháp - Nhật, 

vạch ra đường lối văn hoá cách mạng và những 

nhiệm vụ trước mắt, tiến tới xây dựng nền văn 

hoá dân tộc, nhân dân. Năm 1943, Hội Văn hoá 

Cứu quốc ra đời, cơ quan ngôn luận của Hội là 

Tạp chí Tiên phong số 1 ra tháng 7-1944. Thời 

gian này, Đảng ta đề ra nhiệm vụ vận động tầng 

lớp trí thức, học sinh, sinh viên vào hàng ngũ 

cách mạng. Năm 1944, Đảng ta giúp một số trí 

thức yêu nước, tiến bộ thành lập Đảng Dân chủ 

Việt Nam. Cơ quan ngôn luận của Đảng Dân chủ 

là tờ Độc lập. 

Chỉ ngắn gọn, xúc tích khoảng 1.500 từ, 

cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa đã khởi 

nguồn cho cả một nền "văn hóa văn nghệ xã hội 

chủ nghĩa" đâm chồi, nảy lộc, nở hoa, kết trái. 8 

thập kỷ trôi qua, tính chất soi đường của Bản đề 

cương vẫn vẹn nguyên giá trị với sự nghiệp xây 

dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 
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THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT 

HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN THU 

VÀ ĐIỂM THU BHXH, BHYT 

Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình thông báo về 

việc chấm dứt hoạt động của nhân viên thu và điểm 

thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhu sau: 

1. Chấm dứt hoạt động nhân viên thu đối với bà: 

Trần Thị Thanh Nguyên - là nhân viên thu tại điểm 

thu 291 Lê Văn Sỹ, Phuờng 1, Quận Tân Bình, 

TP.HCM. 

2. Chấm dứt hoạt động của điểm thu thuộc đại lý 

thu Công ty Bảo hiểm PVI Bến Thành, địa chỉ giao 

dịch tại 291 Lê Văn Sỹ, Phuờng 1, Quận Tân Bình, 

TP.HCM. 

Lý do: đã chấm dứt hợp đồng từ ngày 

01/02/2023. 

Để tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 

đình, người dân vui lòng liên hệ các tổ chức ủy 

quyền thu BHXH, BHYT đã ký hợp đồng với 

BHXH quận Tân Bình, tuyệt đối không đuợc 

chuyển khoản vào tài khoản của cá nhân, bao gồm 

cả tài khoản của nhân viên Tổ chức Dịch vụ thu 

hoặc nhân viên thuộc cơ quan BHXH để mua 

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Các vấn đề 

phát sinh do chuyển tiền vào tài khoản cá nhân nêu 

trên, Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình không có 

trách nhiệm giải quyết. 

ĐẶT LỊCH ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH TRỰC 

TUYẾN QUA PHẦN MỀM TTDK 

 
Thực hiện văn bản số 953/SGTVT-VTĐB ngày 

31 tháng 01 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải về 

việc đặt lịch đăng ký kiểm định trực tuyến qua phần 

mềm TTDK. 

Thực hiện Công văn số 214/ STTTT-BC ngày 06 

tháng 02 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc tuyên truyền đăng ký kiểm định trực 

tuyến qua phần mềm TTDK với những nội dung cụ 

thể như sau: 

- Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023, Sở Giao 

thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngừng 

thực hiện việc đăng ký mới đăng kiểm xe trực tuyến 

tại website https://dangkiemxetphcm.com, tại các 
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Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở (Trung 

tâm 50-01S, 50-02S và 50-03S). 

- Người dân Thành phố có nhu cầu đăng ký kiểm 

định phương tiện sẽ thực hiện trên ứng dụng TTDK 

(hiện ứng dụng này đều có trên điện thoại di động 

nền tảng IOS và Android). Việc đăng ký kiểm định 

này áp dụng cho tất cả các Trung tâm Đăng kiểm xe 

cơ giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các trường hợp khách hàng đã đăng ký lịch hẹn đến 

kiểm định tại website https://dangkiemxetphcm.com 

(trước ngày 01 tháng 02 năm 2023), sẽ được các Trung 

tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở (Trung tâm 50-01S, 

50-02S và 50-03S) tiếp tục giải quyết theo thời gian và 

địa điểm đã đăng ký. 

KHI NÀO THÌ NÊN ĐI KHÁM SỨC KHỎE 

TIỀN HÔN NHÂN? 

Tiền hôn nhân là giai đoạn từ lúc một người bắt 

đầu có khả năng sinh sản đến khi kết hôn, bao gồm 

cả trẻ vị thành niên khi đã bắt đầu có khả năng sinh 

sản, cho đến những người lớn tuổi hơn (30-40 tuổi) 

mà chưa từng kết hôn. 

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, bạn 

nên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân tối thiểu 3-6 

tháng trước khi kết hôn để có nhiều thời gian chuẩn 

bị. 

Khi khám sức khỏe tiền hôn nhân, ngoài khám 

sức khỏe tổng quát và sức khỏe sinh sản, cặp đôi 

còn được tầm soát các bệnh lý di truyền, các bệnh 

truyền nhiễm và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức 

khỏe của vợ chồng cũng như con cái sau này. Các 

cặp vợ chồng chưa muốn có con sẽ  được tư vấn các 

biện pháp kế hoạch hóa gia đình... 

Khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp những bạn trẻ 

chuẩn bị kết hôn có thể bước vào đời sống vợ chồng 

một cách tự tin với lối sống tình dục an toàn, sẵn 

sàng chào đón một em bé khỏe mạnh. 

Nếu bạn là người vốn chưa có kinh nghiệm trong 

đời sống tình dục, khám sức khỏe tiền hôn nhân và 

nhận được sự tư vấn của bác sĩ sẽ giúp bạn trẻ 

chuẩn bị kiến thức, tâm lý đúng cho cuộc sống tình 

dục vợ chồng, tránh được những rắc rối trong đời 

sống tình dục. 

Những bệnh tật mới xuất hiện liên quan đến 

đường sinh sản hoặc xuất hiện những hậu quả của 

các bệnh tật có từ trước ảnh hưởng đến sự sinh sản, 

thai nghén. 

Nếu bạn và chồng muốn có con, khám tiền hôn 

nhân là sự chuẩn bị tốt nhất cho quá trình sinh nở và 

đẻ ra những đứa con khỏe mạnh. Khám tiền hôn 

nhân giúp phát hiện và điều trị sớm (nếu có thể) 

một số bệnh tật có thể ảnh hưởng đến vấn đề tình 

dục, mang thai, sinh đẻ về sau. 

Mẹ tương lai nếu mong muốn có con sớm nhất cũng 

cần hiểu rõ và tiêm vắc xin cũng như bổ sung khoáng 

chất, chế độ dinh dưỡng sao cho hợp lý để chuẩn bị 

điều kiện sức khỏe để mang thai và sinh đẻ an toàn. 

Ngoài ra, điều này cũng một phần giúp phụ nữ 

kiểm soát sự mang thai, thời điểm có con và số 

lượng con cái một cách tốt nhất. 

Khám sức khỏe tiền hôn nhân sẽ bao gồm: 
Khám thể lực: Đo chiều cao, cân nặng, vòng 

ngực trung bình, chỉ số BMI, mạch, nhiệt độ, huyết 

áp và nhịp thở. 

Khám lâm sàng theo các chuyên khoa 

Khám cận lâm sàng: Bao gồm chụp X quang tim, 

phổi; xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, soi 

tươi dịch âm đạo và dịch niệu đạo. 

Các trường hợp nghi ngờ, hướng dẫn bệnh nhân 

tiếp tục khám chuyên khoa sâu để xác định bệnh và 

hướng dẫn điều trị. 

Quy trình cụ thể khám tiền hôn nhân cho nam và nữ: 

* Đối với nữ giới: 

- BS thăm hỏi bệnh và khám lâm sàng 

- Siêu âm phụ khoa 

- Xét nghiệm các bệnh lây qua đường tình dục 

phổ biến: viêm gan B, HIV, giang mai, lậu, 

Chlamydia, HPV 

- Xét nghiệm nội tiết 

- Các xét nghiệm cơ bản: huyết học, đông máu 

cơ bản, sinh hóa máu, tổng phân tích nước tiểu 

- Xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ 

cho thai kỳ: Rubella virus, Cytomegalo virus, 

Toxoplasma 

- Tư vấn tiêm phòng trước khi mang thai 

- Nhiễm sắc thể đồ: sàng lọc bất thường di truyền 

mức độ nhiễm sắc thể 

- Khác: điện di huyết sắc tố, xét nghiệm gen khi 

công thức máu có nghi ngờ mang gen 

Thalassemia,... 

* Đối với nam giới: 

- Khám nam học: BS thăm hỏi bệnh và khám lâm 

sàng 

- Siêu âm tinh hoàn 

- Xét nghiệm tinh dịch đồ (thời gian kiêng giao 

hợp 2-7 ngày) 

- Xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng 

- Xét nghiệm nội tiết (khi kết quả xét nghiệm tinh 

dịch đồ bất thường) 

- Các xét nghiệm cơ bản: huyết học, đông máu 

cơ bản, sinh hóa máu, tổng phân tích nước tiểu 

- Xét nghiệm các bệnh lây qua đường tình dục 

phổ biến: viêm gan B, HIV, giang mai, lậu, 

Chlamydia... 
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- Nhiễm sắc thể đồ: sàng lọc bất thường di truyền 

mức độ nhiễm sắc thể. 

- Khác: điện di huyết sắc tố, xét nghiệm gen khi 

công thức máu có nghi ngờ mang gen Thalassemia... 

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ PHÒNG NGỪA 

BỆNH SỞI 

 

BỆNH THỦY ĐẬU: NGUYÊN NHÂN VÀ 

CÁCH PHÒNG NGỪA 

1. Thuỷ đậu là gì? 

Thủy đậu là bệnh nhiễm trùng do vi rút varicella-

zoster gây ra. Vi rút này có kích thước khoảng 150- 

200mm, với nhân là AND. Người mắc bệnh sẽ phát 

ban, nổi mụn nước nhỏ có chứa đầy dịch, gây ngứa. 

Bệnh rất dễ lây cho những người chưa được tiêm 

vắc xin hoặc chưa từng nhiễm vi rút varicella-

zoster. 

 
 

2. Nguyên nhân gây bệnh thuỷ đậu 

Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây trực tiếp 

qua đường hô hấp như ho khan, hắt xì và lây gián 

tiếp khi tiếp xúc với nước miếng, dịch tiết, chất lỏng 

từ mụn nước. Vi rút gây bệnh bằng cách xâm nhập 

vào niêm mạc đường hô hấp trên (miệng, hầu họng) 

và cũng có thể là đường tiêu hoá, kết mạc mắt 

nhưng hiếm gặp. Vi rút varicella-zoster có thể lây 

cho những người xung quanh chỉ trong 1 – 2 ngày 

trước khi người bệnh xuất hiện mụn nước. Vi rút 

gây bệnh thủy đậu chỉ ngừng lây khi tất cả các mụn 

nước đã đóng vảy. Và các nhà khoa học đã hồi cứu 

và nhận thấy hầu hết nguyên nhân gây bệnh thủy 

đậu là do tiếp xúc với người bệnh. 

3. Biến chứng nguy hiểm bệnh thuỷ đậu có 

thể gặp?  

– Nhiễm khuẩn da, mô mềm, xương, khớp và 

nhiễm trùng máu là biến chứng thường gặp nhất. 

Chính các vết mụn nước vỡ ra, lại ngứa khó chịu 

nên nhiều người dùng tay bẩn “xâm phạm” vết 

thương hoặc vệ sinh không đúng cách dẫn đến chảy 

máu bên trong, nhiễm trùng. Đây là biến chứng 

thường gặp ở trẻ nhỏ không “kìm chế” được mụn 

nước đang ngứa ngáy khó chịu. 

– Viêm não là biến chứng có thể xảy ra ở trẻ em 

và người lớn nhưng người lớn gặp nhiều hơn, có thể 

tử vong nếu không điều trị kịp thời. Biến chứng 

thường xuất hiện sau 1 tuần người bệnh nổi mụn 

nước. Khi gặp biến chứng này, người bệnh có thể 

kèm theo các triệu chứng sốt cao, hôn mê, co giật, 

rối loạn tri giác, rung giật nhãn cầu. Biến chứng này 

có thể gây tử vong nếu không chữa trị kịp thời. 

– Viêm phổi thủy đậu với biểu hiện ho nhiều, ho 

ra máu, khó thở, tức ngực là biến chứng thủy đậu 

thường xảy ra ở người trưởng thành, vào ngày thứ 3 

– 5 sau khi bệnh khởi phát. 

– Viêm thận, viêm cầu thận cấp cũng là biến 

chứng do thủy đậu gây ra, ban mọc muộn vào ngày 
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thứ 3, thứ 4 của bệnh. Dấu hiệu dễ quan sát nhất là 

người bệnh đi tiểu ra máu, suy thận.  

– Viêm khớp tràn dịch cũng gặp ở các thể nặng, 

các khớp có viêm và tràn dịch, ít khi thành mủ.  

Những đối tượng dễ bị biến chứng khi mắc thủy 

đậu gồm: Trẻ sơ sinh có mẹ chưa từng bị bệnh thủy 

đậu hoặc chưa chủng ngừa; thai phụ chưa mắc 

bệnh, người suy yếu miễn dịch như HIV, hóa trị, 

dùng thuốc ức chế miễn dịch, hen suyễn… 

4. Các biện pháp phòng tránh bệnh thuỷ đậu 

Mũi 1: Tiêm khi trẻ trên 1 tuổi. Mũi 2: Trẻ từ 1 – 

13 tuổi: Tiêm cách mũi 1 tối thiểu 3 tháng.  Trẻ 13 

tuổi trở lên: Tiêm cách mũi 1 ít nhất 1 tháng. Khi 

tiếp xúc với người đang mắc bệnh thủy đậu mà bản 

thân chưa tiêm ngừa vaccine thủy đậu, cần tiêm 

chủng trong 3 ngày sau đó. 

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA 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 7. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

phòng, chống tác hại của thuốc lá 
1. Được sống, làm việc trong môi trường không 

có khói thuốc lá. 

2. Yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc lá 

tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá. 

3. Vận động, tuyên truyền người khác không sử 

dụng thuốc lá, cai nghiện thuốc lá. 

4. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền xử lý người có hành vi hút thuốc lá tại địa 

điểm có quy định cấm hút thuốc lá. 

5. Phản ánh hoặc tố cáo cơ quan, người có thẩm 

quyền không xử lý hành vi hút thuốc lá tại địa điểm 

có quy định cấm hút thuốc 

BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thực hiện Quyết định số 1306/QĐ-UBND Phê 

duyệt Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh 

giá gia đình hạnh phúc ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 

2030”, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ban hành 

Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc bao gồm 5 

tiêu chí cụ thể. Theo đó: 

1. Tiêu chí về ứng xử trong gia đình: Các thành 

viên trong gia đình thực hiện nguyên tắc: Tôn trọng - 

Bình đẳng - Yêu thương - Chia sẻ - Gương mẫu; Các 

mối quan hệ ứng xử trong gia đình được đảm bảo. 

2. Tiêu chí về điều kiện vật chất: Các thành viên 

trong gia đình có việc làm; Gia đình có thu nhập ổn 

định và đảm bảo cuộc sống; Có nơi ở/nhà ở đủ đáp 

ứng nhu cầu và có các tiện nghi sinh hoạt thiết yếu. 

3. Tiêu chí về điều kiện tinh thần: Các thành 

viên trong gia đình thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, 

đảm bảo quyền tự do, bình đẳng giữa các thành 

viên; Quyền tự do tín ngưỡng được tôn trọng; Gia 

đình được sum vầy, đoàn tụ; Các thành viên trong 

gia đình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, cùng có 

trách nhiệm; Có điều kiện để tham gia các không 

gian công cộng dành cho việc vui chơi giải trí; 

Quan hệ họ hàng, nội ngoại tốt; Quan hệ láng giềng 

và cộng đồng tốt; Quan hệ bạn bè, đồng nghiệp tốt. 

4. Tiêu chí về giáo dục: Các thành viên gia đình 

trong độ tuổi đi học đều được đến trường; Gia đình 

luôn đề cao việc học hành, nâng cao hiểu biết bản thân. 

5. Tiêu chí về y tế và chăm sóc sức khỏe: Các 

thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và 

được chăm sóc sức khỏe; Được khám sức khỏe định 

kỳ và được điều trị khi bệnh; Mỗi cặp vợ chồng có 

đủ 2 con; Các thành viên tham gia rèn luyện thể dục, 

thể thao; Trẻ vị thành niên, thanh niên, công nhân, 

cặp đôi tiền hôn nhân được tiếp cận thông tin, trang 

bị kiến thức về tiền hôn nhân, giới tính, tình dục, sức 

khỏe sinh sản, bình đẳng giới trong gia đình. 

TUYÊN TRUYỀN CÁC DỊCH VỤ NỘI DUNG 

THÔNG TIN TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI 

ĐỘNG 
Theo quy định pháp luật hiện hành, các nhà cung 

cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn phải nhận được sự 

đồng ý của người sử dụng mới được phép kích hoạt 

cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ cũng được 

quyền sử dụng nhiều phương thức khác nhau để 

quảng cáo dịch vụ như: nhắn tin quảng cáo trực tiếp 

theo cú pháp, quảng cáo trên website, quảng cáo qua 

báo đài…, nội dung quảng cáo phải phản ánh đầy đủ 

thông tin về giá cước và cách thức sử dụng.  

Để không bị mất tiền trong tài khoản khi đăng ký 

kích hoạt các gói dịch vụ nội dung nhưng không 

chú ý hoặc không biết, người dân cần lưu ý các 

trường hợp sau: 

1. Không mua SIM thuê bao di động đã được 

kích hoạt sẵn (SIM rác) 

SIM thuê bao di động đã kích hoạt là SIM có 

thông tin thuê bao không chính xác. Do đó, người 
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dân khi mua SIM đã kích hoạt để sử dụng sẽ không 

được pháp luật bảo vệ trong trường hợp phát sinh 

các nội dung khiếu nại, khiếu kiện về dịch vụ viễn 

thông nói chung và dịch vụ nội dung qua tin nhắn 

nói riêng. Nghiêm trọng hơn, người dân sẽ bị xử 

phạt vi phạm hành chính khi cố tình mua, bán SIM 

thuê bao di động đã kích hoạt. 

2. Thường xuyên kiểm tra các ứng dụng dịch 

vụ nội dung đang được cài trên điện thoại  

Bằng cách nhắn tin theo cú pháp gửi đến các 

doanh nghiệp viễn thông di động (miễn phí):  

- MobiFone: soạn KT gửi 994  

- VinaPhone: soạn TK gửi 123  

- Viettel: soạn TC gửi 1228  

- Vietnamobile: soạn KTDV gửi 345  

- Gmobile: soạn TTTB gửi 1414  

 3. Trường hợp người dân muốn huỷ dịch vụ: 

Gọi điện tới tổng đài chăm sóc khách hàng của 

doanh nghiệp viễn thông di động (miễn phí) yêu cầu 

huỷ dịch vụ: MobiFone (tổng đài 18001090), 

Vinaphone (tổng đài 18001091), Viettel (tổng đài 

18008198)./.  

TUYÊN TRUYỀN ĐỐI VỚI TIN NHẮN 

RÁC, TRÁNH MẤT TIỀN TRONG TÀI 

KHOẢN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 

Theo quy định pháp luật hiện hành, tất cả các 

dịch vụ nội dung liên quan đến các đầu số 

1900xxxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx, 9xxx... đều phải công 

khai công bố, niêm yết đầy đủ thông tin về giá, giá 

cước trên các phương tiện thông tin đại chúng như 

báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, trang thông 

tin điện tử, Internet, tin nhắn, thư điện tử và khi 

người sử dụng gọi điện tới tổng đài cung cấp dịch 

vụ nội dung, cụ thể là gọi điện tới các tổng đài 

1900xxxx. Do đó, để góp phần ngăn chặn việc phát 

tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, người dân cần lưu 

ý các trường hợp sau: 

1. Khi gọi điện đến tổng đài 1900xxx mà 

không thấy cung cấp thông tin về giá, giá cước; 

Khi xem ti vi về các chương trình quảng cáo/ 

bình chọn/ quyên góp/ ủng hộ qua tin nhắn mà 

không thấy hiển thị thông tin về giá, giá cước, 

không có lời thoại thuyết minh về giá, giá cước. 

- Lưu lại thông tin cuộc gọi/ chụp hình/ quay 

phim chương trình đã xem. 

- Phản ánh đến Uỷ ban nhân dân phường/xã hoặc 

Uỷ ban nhân dân quận/huyện tại nơi cư trú. 

- Phản ánh tới Sở Thông tin và Truyền thông 

TP.HCM qua địa chỉ email: stttt@tphcm.gov.vn.  

2. Khi nhận được tin nhắn có nội dung đề nghị 

nhắn tin, gọi tới 1800XXXX, 1900XXXX, 

1900XXXXXX, 6XXX, 7XXX, 8XXX, 9XXX, … 

hay truy cập vào đường link, trang web...  

Làm gì?  
- Không nhắn tin trả lời hay gọi lại các trường 

hợp có dấu hiệu lừa đảo như đã nêu trên vì có thể bị 

mất tiền trong tài khoản điện thoại di động.  

- Không tải hay cài đặt các ứng dụng lạ, không rõ 

nguồn gốc, kiểm tra tài khoản điện thoại để kịp thời 

phát hiện các trường hợp bất thường gây mất tiền 

trong tài khoản. 

Phản ánh ở đâu?  
- Gửi chuyển tiếp (forward) tin nhắn rác đó tới 

tổng đài số 456 (miễn phí) của Trung tâm Ứng cứu 

khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) . 

- Phản ánh tới VNCERT qua email: 

canhbaothurac@vncert.vn  

Phản ánh tới Sở Thông tin và Truyền thông 

TP.HCM qua địa chỉ email: stttt@tphcm.gov.vn./. 

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 

mailto:stttt@tphcm.gov.vn
mailto:canhbaothurac@vncert.vn
mailto:stttt@tphcm.gov.vn./
mailto:p1.tanbinh@tphcm.gov.vn
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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. 

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 

GIA SÚC, GIA CẦM 

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND-VX ngày 

15/2/2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về 

việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm, thủy cầm trên địa bàn quận 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). 

AN TOÀN THỰC PHẨM 

Thực hiện Kế hoạch số 347/KH-BCĐ ngày 15 

tháng 12 năm 2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về 

An toàn thực phẩm quận Tân Bình về triển khai 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên 

đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023, 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. 

 

 
Phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ 

Tổ quốc”, sáng ngày 07/02/2023, Đảng ủy - UBND 

- UB MTTQ Việt Nam Phường 1 tổ chức họp mặt 

thanh niên thực hiện Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 

Nghĩa vụ Công an (NVCA) năm 2023 tại hội trường 

UBND phường. Đến dự buổi họp mặt có 

Bà Võ Thị Phường - Bí thư Đảng ủy phường 

Ông Bùi Hoàng Lộc - Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy Phường. 

Bà Tôn Nữ Hồng Châu – CT.UBND/CT. 

HĐ.NVQS Phường 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 
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Ông Phan Hoài Nam – Đảng ủy viên / CT. UB 

MTTQ Việt Nam Phường. 

Ông Nguyễn Hữu Thuần - Chủ tịch Hội CCB phường 

Ngoài ra còn có sự hiện diện của các Ông/Bà là 

thành viên HĐ.NVQS phường, đại diện các đoàn 

thể của phường, các ông bà đại diện cho các cấp ủy, 

Ban điều hành 5 khu phố, tổ dân phố và đặc biệt là 

sự hiện diện của gia đình và các bạn thanh niên 

trúng tuyển NVQS và NVCA năm 2023. 

Hội nghị đã diễn ra với nhiều nội dung như: Ôn 

truyền thống QĐND Việt Nam; Giao lưu thanh niên 

xuất ngũ năm 2022 và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ 

năm 2023; Lãnh đạo Đảng ủy - Ủy ban nhân dân 

phường phát biểu động viên công dân trúng tuyển 

nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ; Phát biểu 

cảm tưởng của thanh niên tình nguyện nhập ngũ; 

Tặng quà lưu niệm cho các thanh niên nhập ngũ. 

 
 

 
Chiều ngày 6/2/2023 Ban chấp hành Hội nghị  

mở rộng đến các chi hội trưởng triển khai kế hoạch 

công tác hội năm 2023 và ra mắt công trình thi đua 

chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền 

Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2025). 

Đến dự  và chỉ đạo hội nghị  có đồng chí Phạm 

Văn Tuyến - Chủ tịch Hội CCB quận Tân Bình và 

đồng chí Bùi Hoàng Lộc - Phó bí thư Thường trực 

Đảng ủy phường 1. 

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất 

một số chỉ tiêu thi đua: 

- 100% cán bộ hội viên đều được học tập quán 

triệt các nghị quyết của Đảng và của hội. 

- Xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện. 

- Thực hiện mô hình “Chi hội CCB tham gia bảo 

vệ nền tảng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm 

sai trái thù địch”: 100% các chi hội có tổ nòng cốt. 

- Thành lập tổ dư luận xã hội. 

- Thành lập các câu lạc bộ Cựu quân nhân ở địa 

bàn khu phố. 

- Phấn dấu 100% hội viên gương mẫu, trên 98% 

gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.   

- Sau phần triển khai kế hoạch năm, Hội tổ chức 

ra mắt công trình thi dua chào mừng kỷ niệm 50 

năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước. Với tên công trình “Thi đua thực hiện có hiệu 

quả chỉ thị 19 của Thành ủy”. Gồm 6 tuyến hẻm, 

tuyến đường và giao nhiệm vụ cho 6 chi hội tổ chức 

thực hiện đạt hiệu quả. 

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO PHƯỜNG 

1. Bà Võ Thị Phường - Bí thư Đảng ủy phường trực tiếp cán bộ, đảng viên, công dân vào ngày 

thứ 6 hàng tuần tại Phòng Tiếp công dân UBND Phường. 

2. Bà Tôn Nữ Hồng Châu – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường trực tiếp công dân  vào sáng thứ 

hai và sáng thứ sáu hàng tuần tại phòng tiếp công dân Ủy ban nhân dân Phường 1 (số 291 Lê Văn 

Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình) 

3. Thời gian tiếp công dân: 

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

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00  

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. 

- 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 


