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NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN  
(19/12/1946 - 19/12/2021); 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM LẦN THỨ 77 NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT 
NAM (22/12/1944 - 22/12/2021); 

VÀ 32 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN  
(22/12/1989 - 22/12/2021); 

NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ PHÒNG, CHỐNG AIDS 01/12. 



CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  

VỚI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 
ANH HÙNG 

Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân 
dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 31 năm 
Ngày hội Quốc phòng toàn dân 

Chủ tịch Hồ Chí Minh – là vị Lãnh tụ thiên tài 
của Đảng, của dân tộc, là người thầy kính yêu của 
Quân đội nhân dân Việt Nam.  Là người trực tiếp tổ 
chức thành lập, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây 
dựng quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng, với 
Tổ quốc và nhân dân. Ngày 22/12/1964, nhân dịp kỷ 
niệm quân đội ta tròn 20 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đến thăm và khen ngợi "Quân đội ta trung với Đảng, 
hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự 
do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào 
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù 
nào cũng đánh thắng". 

Lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 
định đầy đủ, sinh động bản chất cách mạng, chức 
năng nhiệm vụ, truyền thống vẻ vang của Quân đội 
nhân dân Việt Nam. Trung thành tuyệt đối với Đảng, 
hiếu nghĩa với nhân dân là bổn phận của một quân 
đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà 
chiến đấu, do Đảng tổ chức xây dựng và lãnh đạo. 
Người khẳng định: "Dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
Chính phủ, được sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân, 
quân đội ta hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Chính 
phủ trao cho, đã có truyền thống vẻ vang là tuyệt đối 
trung thành với Đảng, với nhân dân, chiến đấu anh 
dũng, công tác và lao động tích cực, tiết kiệm, cần 
cù, khiêm tốn giản dị, đoàn kết nội bộ, đồng cam 
cộng khổ với nhân dân, luôn luôn sẵn sàng khắc phục 
khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ". 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ có lòng 
trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, mà 

dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta còn làm tròn 
chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và 
đội quân sản xuất, Người nói: "Quân đội ta là quân 
đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Mới ra đời 
với gậy tầm vông, súng kíp đã cùng toàn dân đánh 
Pháp, đánh Nhật, đưa Cách mạng Tháng Tám đến 
thành công". Hay trong những ngày ác liệt nhất của 
cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Bác lại khen 
ngợi: "Quân đội ta anh dũng trong kháng chiến, mà 
cũng anh dũng trong hòa bình; đã làm tốt nhiệm vụ 
bảo vệ miền Bắc, đập tan mọi hành động khiêu 
khích, phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai; đã giáng 
trả lại đế quốc Mỹ những đòn đích đáng như ngày 5 
tháng 8 năm 1964". 

Bác còn chỉ rõ là quân đội cách mạng phải biết 
vượt qua khó khăn thử thách, nhiệm vụ nào cũng 
hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh thắng. Người nói: "Bộ đội ta là bộ đội 
nhân dân, bộ đội cách mạng có truyền thống anh 
dũng, khắc khổ, kiên nhẫn, cần cù, chất phác, việc 
khó khăn nguy hiểm mấy cũng không sợ, nhất định 
làm cho kỳ được. Đó là truyền thống, đạo đức, tác 
phong tốt, phải luôn được giữ vững và phát triển"... 

Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân 
dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020); quân đội 
ta được xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự 
lãnh đạo Đảng và Bác, sự nuôi dưỡng của nhân dân, 
lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời 
thề danh dự đối với quân đội trong đấu tranh cách 
mạng, cũng như trong xây dựng hòa bình hiện nay. 
Điều đó được thể hiện trong bất luận hoàn cảnh nào, 
Quân đội nhân dân Việt Nam cũng luôn luôn một 
lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, luôn giương cao ngọn cờ bách chiến, bách 
thắng, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng cao cả của 
Đảng, của giai cấp, của dân tộc. Mục tiêu cách mạng 
của Đảng, chính là mục tiêu chiến đấu của quân đội; 
bản chất giai cấp công nhân của Đảng, chính là bản 
chất chính trị của quân đội. Quân đội ta đã cùng với 
toàn dân hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
giải phóng giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội; đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, vươn lên chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu; thực 
hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, bảo vệ thành 
quả cách mạng, viết tiếp những trang sử hào hùng 
của dân tộc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của 
quân đội anh hùng sinh ra từ một dân tộc anh hùng. 

  

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN 

PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH 

Ngày 10/11/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 
Covid-19 Phường 10, quận Tân Bình tổ chức Hội 
nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 
địa bàn Phường 10 (đợt dịch lần thứ 4). Qua đó đánh 

NHỮNG CÂU CHUYỆN KỂ VỀ BÁC 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội Không quân Việt Nam 
ngày 09/02/1967 



giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ghi nhận 
những nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn phường trong đợt dịch lần thứ 4. Từ đó rút ra 
những mặt làm được, những kinh nghiệm, cách làm 
tốt, chỉ ra các hạn chế, yếu kém; đề ra phương 
hướng, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn 
với phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình 
thường mới.  

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị 
Liễu, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, Trưởng 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường; 
Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; 
Trần Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân phường; Bùi Thị Thùy Đăng, Đảng ủy 
viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Huỳnh 
Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam phường; Trưởng các đoàn thể chính trị-xã 
hội; các đồng chí Đảng ủy viên; đại diện cấp ủy 18 
chi bộ trực thuộc, Ban điều hành 7 khu phố; các 
thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng; tình nguyện viên 
tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 
địa bàn. 

Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 
phường, đồng chí Bùi Thị Thùy Đăng, Đảng ủy viên, 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Phó trưởng 
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 phường đã báo 
cáo tóm tắt kết quả công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 (đợt bùng dịch lần thứ 4) trên địa bàn 
Phường 10. Trong thời gian qua, tình hình dịch 
Covid-19 bùng phát lần thứ tư với diễn biến hết sức 
phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội, sinh hoạt, đời sống của người dân 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và 
Phường 10 quận Tân Bình nói riêng. Tính từ 30/6 
đến 05/11/2021, toàn phường có 5941 ca nhiễm 
Covid-19, trong đó có 157 ca tử vong. Đến nay, nhờ 
triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, phường 
đã trở về trạng thái bình thường mới, các ổ dịch cơ 
bản đã được kiểm soát, hoạt động kinh tế - xã hội, 
thương mại, dịch vụ dần được khôi phục; hiện tại còn 
122 ca F0 đang được theo dõi chăm sóc sức khỏe tại 
nhà. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo 
tham luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban 
điều hành khu phố 5 và Trạm Y tế phường để thấy rõ 
hơn sự đoàn kết, nỗ lực của các ban ngành đoàn thể 
từ phường đến khu phố, tổ dân phố trong cuộc chiến 
phòng, chống dịch Covid-19 đúng với tinh thần chỉ 
đạo của Thủ tướng “Mỗi xã, phường, thị trấn là một 
pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ”.   

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn 
Thị Liễu, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, 
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 
phường đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong 
công tác phòng, chống dịch mà tập thể phường đã nỗ 
lực đạt được.  

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Liễu đã định 
hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 
thời gian tới để vừa kiềm chế dịch bệnh vừa ổn định 
đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ 
vững thành quả phòng chống dịch của địa phương, 
chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể 
phường cần đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống 
dịch trong tình hình mới. UBND phường cần quan 
tâm công tác tiêm vắc xin; công tác xét nghiệm phải 
có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên đánh giá lại 
cấp độ dịch; kiểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm; 
huy động mọi nguồn lực tham gia công tác chăm sóc 
và quản lý F0 tại nhà; chú ý đảm bảo công tác an 
sinh xã hội. Dịp này, UBND phường đã biểu 
dương, khen thưởng 09 tập thể, 55 cá nhân có đóng 
góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid
-19 tại địa phương. 

  



TỌA ĐÀM  

BIÊN SOẠN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ  

VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 10  

GIAI ĐOẠN 2021 - 2020 

Đảng ủy Phường 10 tổ chức Tọa đàm biên soạn 
Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân Phường 10 giai đoạn 
2010 – 2020 

Sáng ngày 05/11/2021, Đảng ủy Phường 10 tổ 
chức Tọa đàm biên soạn Lịch sử Đảng bộ và Nhân 
dân Phường 10 giai đoạn 2010 – 2020; tham dự buổi 
tọa đàm có các đồng chí: Đặng Xuân Ngọc, Quận ủy 
viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Võ 
Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; 
Nguyễn Thị Liễu, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy 
phường; Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng 
ủy; Bùi Thị Thùy Đăng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân phường; Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng 
ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; 
Trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội; đại diện các ban 
Quận ủy, Nguyên lãnh đạo Đảng ủy phường qua các 
thời kỳ. 

Tại buổi tọa đàm, Thường trực Đảng ủy phường 
cho biết mục đích của việc biên soạn cuốn Lịch sử 
Đảng bộ và Nhân dân Phường 10 giai đoạn 2010 – 
2020 là nhằm tái hiện lại hình ảnh khách quan, trung 
thực về sự phát triển và trưởng thành của Đảng bộ 
Phường 10, góp phần tích cực trong xây dựng và phát 
triển quận Tân Bình nói chung, đồng thời giúp cán bộ, 
đảng viên, Nhân dân trong phường và quận Tân Bình 
hiểu rõ hơn về vùng đất, con người Phường 10.  

Các ý kiến tại buổi Tọa đàm tập trung góp ý cho 
dự thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân Phường 
10 giai đoạn 2010 – 2020 như bổ sung thêm hình ảnh 
hoạt động, hình ảnh các công trình tiêu biểu và chỉnh 
sửa một số nội dung cho hoàn chỉnh,... 

Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm đồng chí Nguyễn 
Thị Liễu, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đề 
nghị Ban biên tập cuốn Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân 
Phường 10 tập trung hoàn chỉnh nội dung lần cuối để 
in ấn, phát hành kịp tiến độ đề ra; cuốn Lịch sử Đảng 

bộ và Nhân dân Phường 10 sẽ là tài liệu tuyên 
truyền, giáo dục truyền thống, giúp cho cán bộ, đảng 
viên, Nhân dân và thế hệ trẻ học tập rèn luyện, góp 
phần xây dựng Phường 10 ngày càng phát triển, giàu 
đẹp. 

  

THĂM VÀ CHÚC MỪNG  

CÁC TRƯỜNG HỌC NHÂN KỶ NIỆM  

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 
ngày 18/11/2021, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
phường cùng đoàn công tác của Quận ủy, Ủy ban 
nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đến chúc 
mừng 03 trường Mầm non, 02 trường Tiểu học, 01 
trường Trung học cơ sở. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phạm Thị Thành, Ủy 
viên Ban Thường vụ Quận ủy thay mặt đoàn gửi lời 
chúc mừng tới các thế hệ nhà giáo, lời thăm hỏi thân 
thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Nhà 
giáo Việt Nam 20-11 và khẳng định, dân tộc Việt 
Nam có truyền thống quý báu “tôn sư, trọng đạo”, 
nhà giáo và nghề dạy học luôn được xã hội tôn vinh. 
Ðảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo xây dựng, 
phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các 
trường.  

Bà Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy (thứ ba từ phải sang) trao hoa  

và chúc mừng cho tập thể sư phạm trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm. 



  

PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH TỔ CHỨC 
THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN, TẶNG QUÀ GIA 

ĐÌNH CÓ NGƯỜI THÂN  

QUA ĐỜI DO NHIỄM COVID-19 

Sáng ngày 19/11/2021, Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10 cùng các tổ 
chức đoàn thể thành viên và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy 
ban nhân dân phường đã đến nhà thăm hỏi, động viên 
gia đình cán bộ Mặt trận, gia đình các tổ trưởng Tổ 
dân phố có người thân qua đời do nhiễm Covid-19 
trên địa bàn.  

Đoàn công tác do đồng chí Lê Đức Nghĩa, Phó Bí 
thư Thường trực Đảng ủy phường làm trưởng đoàn; 
cùng đi với đoàn có các đồng chí: Trần Tấn Trung, 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Huỳnh 
Thanh Hiếu, Đảng ủy viên Chủ tịch UB MTTQ Việt 
Nam phường; Cao Thị Hoàng Oanh, Đảng ủy viên, Bí 
thư Đoàn Thanh niên phường; các đồng chí đại diện 
Hội Khuyến học, Hội Chữ Thập đỏ, Ban điều hành 
khu phố. 

Tại những nơi đến, các thành viên trong Đoàn 
công tác đã thành kính thắp hương tưởng niệm các 

Ông Trần Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường  
(thứ ba từ phải sang) đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình  

cán bộ Mặt trận, gia đình các tổ trưởng Tổ dân phố  
có người thân qua đời do nhiễm Covid-19 trên địa bàn.  

Ông Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đến nhà 
thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ Mặt trận, gia đình các tổ trưởng 
Tổ dân phố có người thân qua đời do nhiễm Covid-19 trên địa bàn.  



nạn nhân qua đời vì Covid; đồng chí Lê Đức Nghĩa, 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đã ân cần 
thăm hỏi, gửi lời chia buồn cùng gia đình trước 
những mất mát to lớn khi có người thân qua đời do 
Covid-19. Đồng thời, đồng chí Trần Tấn Trung, Phó 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cũng thay 
mặt Đảng ủy, UBND, MTTQ phường tặng quà, động 
viên các gia đình có người thân mất vì Covid-19 vượt 
qua nỗi đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống. 

  

HỌP MẶT KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY 
TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM 

(18/11/1930 - 18/11/2021) 

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận 
Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 
18/11/2021), sáng ngày 17/11/2021, Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam Phường 10 quận Tân Bình tổ chức 
họp mặt nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam. 

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Huỳnh Văn Bé, 
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
quận; Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng 
ủy phường; Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Trưởng các 
đoàn thể thành viên; các vị ủy viên MTTQ phường, 
đại diện các tôn giáo, người có uy tín, Trưởng Ban 
công tác Mặt trận 7 khu phố. 

Mở đầu buổi họp mặt, các đại biểu đã dành 1 phút 
mặc niệm để tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, 
chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. 

Tại buổi họp mặt, ông Phạm Thanh Phương, Phó 
Chủ tịch MTTQ phường đã lại ôn truyền thống vẻ 
vang 91 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong 
năm 2021, các phong trào thi đua, các cuộc vận động 
lớn do Mặt trận các cấp phát động đã được nhân dân 
địa phương đồng tình và tích cực hưởng ứng như: 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”; "Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam"... và nhiều phong trào, 
nhiều chương trình phối hợp thực hiện đoàn kết giúp 

nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn 
an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 
đổi khí hậu. Mặt trận phường đã làm tốt công tác 
tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 
phối hợp vận động các nguồn lực tập trung chăm lo 
Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; tuyên 
truyền, giám sát công tác bầu cử.  

Đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng 
phát trở lại (lần thứ 4) để lại hậu quả rất nặng nề trên 
tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, với vai trò tập 
hợp của Mặt trận, nhiều nguồn lực về con người, 
hàng hóa, kinh phí đã được huy động để chung sức 
cùng địa phương chống dịch; chăm lo an sinh xã hội 
cho người dân, cùng đoàn kết vượt qua khó khăn, thử 
thách để kiểm soát dịch bệnh đưa địa phương về 
trạng thái bình thường mới.  

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Huỳnh Văn 
Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ghi 
nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những thành 
tích đạt được của MTTQ phường, các tổ chức thành 
viên và Ban Công tác Mặt trận 7 khu phố trong thời 
gian qua; đề nghị hệ thống Mặt trận phường cần tích 
cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, 
phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được trong công 
tác mặt trận, nhất là trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, tập trung chăm lo tốt hơn nữa đời 
sống cho nhân dân. 

Tại buổi họp mặt, Mặt trận Tổ quốc quận và Đảng 
ủy phường đã tặng quà, hoa chúc mừng Ban Thường 
trực MTTQ phường nhân ngày truyền thống 18/11. 

Dịp này, thay mặt Ban Thường trực MTTQ quận, 
đồng chí Huỳnh Văn Bé cũng tặng quà động viên, 
chúc mừng đến Ban Công tác Mặt trận 7 khu phố 
nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. 

  

HỌP MẶT KỶ NIỆM 91 NĂM  

NGÀY THÀNH LẬP  

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 

(20/10/1930 - 20/10/2021) 

11 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 

Để ôn lại truyền thống cũng như tôn vinh những 
người Phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp tích 



cực cho phong trào phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng 
giới. Hội LHPN phường tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 
năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 
(20/10/1930 - 20/10/2021), 11 năm Ngày Phụ nữ Việt 
Nam 20/10 

Tham dự buổi họp mặt có đ/c Nguyễn Thị Liễu – 
Quận ủy viên/ Bí thư Đảng ủy phường, đ/c Ngô Trần 
Đình Khâm – Phó chủ tịch UBND phường, đ/c 
Nguyễn Thị Thủy Tiên – Đảng ủy viên/Chủ tịch Hội 
LHPN phường 10 cùng với các cô là Ủy viên Ban 
chấp hành, chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội 
phụ nữ.  

Trong buổi họp mặt, Hội LHPN Phường cũng đã 
tổ chức gắn những bông hoa hạnh phúc đại diện cho 
những phần việc tiêu biểu trong công tác hoạt động 
Hội của mình 

Bên cạnh đó, nhằm biểu dương khen thưởng cho 
các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực 
trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. 
Hội LHPN Phường cũng đã trao giấy khen cho 07 tập 
thể và 05 cá nhân đã có những đóng góp tiêu biểu 
trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa 
bàn phường 10.  

Hội LHPN phường cũng đã tiến hành trao các giải 
thưởng của Hội thi ảnh “Gia đình yêu thương và chia 
sẻ", hội thi kế báo ảnh và trang trí nón lá với chủ đề 
"Tự hào Phụ nữ Việt Nam" ngay trong buổi hội nghị. 

 Buổi họp mặt đã diễn ra trong không khí vui 
tươi với những bông hoa tươi thắm đã được gửi trao 
tận tay đến các dì, chị là hội viên phụ nữ thay cho lời 
cảm ơn chân thành nhất đến những đóng góp của các 

cô hội viên đã dành cho Hội LHPN phường giúp cho 
hội phụ nữ ngày càng vũng mạnh. Và cũng xin thay 
mặt cho Ban chấp hành Hội LHPN phường xin được 
gửi lời chúc đến tất cả các dì, chị, các mẹ một lời 
chúc 20/10 thật hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe và 
thành công. 

  
ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG  

PHỐI HỢP VỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 
TRÊN ĐỊA BÀN THỰC HIỆN  

ĐỘI HÌNH “SHIIPPER SÁCH GIÁO KHOA” 

Thời gian qua ảnh hưởng của dịch COVID-19, 
việc học tập của các em thiếu nhi cũng đang được 
triển khai với hình thức trực tuyến. Năm học mới bắt 
đầu nhưng nhiều phụ huynh vẫn chưa mua được sách 
giáo khoa cho con. Trong khi đó, nhà trường thông 
tin việc vận chuyển sách đến tay học sinh gặp nhiều 
khó khăn do dịch bệnh. Đoàn Phường 10 đã phối hợp 
với các trường Tiểu học trên địa bàn, hỗ trợ vận 
chuyển sách giáo khoa đến với từng em học sinh. Đội 
hình “Shipper Sách giáo khoa” gồm 10 bạn đoàn 

viên,tình nguyện viên, đã hỗ trợ vận chuyển 150 bộ 
sách giáo khoa đến tay các em học sinh lớp 1 trên địa 



bàn Phường 10 và các phường lân cận trong địa bàn 
quận. Đội hình sẽ tiếp tục vận chuyển sách giáo khoa 
đến với các em sớm nhất để các em có điều kiện tham 
gia học tập. Đây là một hoạt động thiết thực, nhân 
văn, thể hiện vai trò bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu 
nhi của tổ chức Đoàn.  

 

CÔNG TRÌNH “ GÓC PHỐ THANH  NIÊN” 

Hưởng ứng kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10) 
Tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh nghiệm thu công trình 
thanh niên năm 2021 với tên gọi “Góc phố Thanh 
niên” nhằm cải tạo không gian xanh trên tuyến đường 
Gò Cẩm Đệm, qua đó giới thiệu, tuyên truyền đến 
đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trên địa bạn 
về các hoạt động của Tổ chức Đoàn - Hội. 

Đây là công trình phần việc ý nghĩa giúp cho các 
bạn đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức về bảo về 
môi trường và niềm tự hào, hiểu biết sâu sắc đến tổ 
chức mình đang tham gia sinh hoạt, học tập.

 
  

ĐẠI HỘI CHI HỘI LUẬT GIA PHƯỜNG 10 
LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026. 

Ngày 29/10/2021, được sự nhất trí của Ban 
Thường vụ Hội Luật gia quận Tân Bình và Thường 
trực Đảng ủy Phường 10, Chi hội Luật gia Phường 10 
đã tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia Phường 10 lần thứ 
VII (nhiệm kỳ 2021-2026). 

Tham dự Đại hội có Luật gia Trần Thanh Minh – 
Chủ tịch Hội Luật gia quận Tân Bình, đồng chí Lê 
Đức Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 
10, đồng chí Phạm Thanh Phương, Phó Chủ tịch UB-
MTTQ Việt Nam phường cùng toàn thể hội viên luật 
gia phường. 

Đại hội Chi hội Luật gia Phường 10 đã đánh giá 
những kết quả hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2016-
2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 
– 2026. 

Hiện nay, Chi hội Luật gia Phường 10 có 26 hội 
viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã tích cực vận 
động tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cán bộ, 
đảng viên, Nhân dân, bản thân các hội viên luật gia là 

những người tự giác chấp hành pháp luật, vận động 
gia đình và những người xung quanh thực hiện pháp 
luật, tích cực tham gia và làm tốt công tác hòa giải ở 
cơ sở. 

Chi hội cũng đã phối hợp với bộ phận Tư pháp – 
UBND phường tổ chức 72 buổi tuyên truyền pháp 
luật và tư vấn pháp luật miễn phí cho trên 7.000 
lượt người. 

Phát biểu tại đại hội, Luật gia Trần Thanh Minh, 
Chủ tịch Hội Luật gia quận Tân Bình và đồng chí 
Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 
phường đã đánh giá cao những kết quả mà Chi Hội 
luật gia phường đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng 
thời, nhấn mạnh trong thời gian tới Chi Hội Luật 
gia phường cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, phối 
hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức tốt 
việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có 
hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt 
Nam phường và các ngành chức năng tổ chức giám 
sát việc thi hành pháp luật trên các lĩnh vực góp 
phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; tuyên 
truyền đến mọi người dân hiểu biết về chức năng, 
nhiệm vụ của Hội luật gia để Nhân dân biết và yêu 
cầu tư vấn khi có nhu cầu; thường xuyên chăm lo 
củng cố kiện toàn chi hội, phát triển thêm hội viên 
mới.Đại hội đã bầu chính thức 03 đồng chí vào Ban 
chấp hành Chi hội Luật gia Phường 10 nhiệm kỳ 
2021 – 2026. Luật gia Lại Văn Tịnh, Công chức Tư 
pháp phường được tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội 
trưởng Chi hội Luật gia Phường 10 nhiệm kỳ mới. 

  



THÔNG BÁO 

NHU CẦU ĐĂNG KÝ TIÊM VACCINE  

PHÒNG NGỪA COVID –19 (MŨI 2)  

CHO NGƯỜI DÂN HIỆN ĐANG CƯ TRÚ 
TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 10,  

QUẬN TÂN BÌNH. 

Xuất phát từ tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng 
vaccine nhằm mục đích tăng độ bao phủ, tiêm sớm 
và đúng lịch để phòng chống dịch Covid - 19. Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Phường 10 thông 
báo: Tất cả người dân hiện đang cư trú trên địa bàn 
Phường 10, quận Tân Bình có nhu cầu tiêm vaccine 
phòng ngừa Covid - 19 (mũi 2) đăng ký nhu cầu tiêm 
tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường hoặc qua đường 
link (quét mã QR).  

  

THÔNG BÁO 
TRƯỜNG HỢP NGƯỜI DÂN TỰ LÀM 

XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG 
NGUYÊN, PHÁT HIỆN DƯƠNG TÍNH 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Phường 
10 thông báo: Trường hợp người dân tự làm xét 
nghiệm nhanh kháng nguyên, phát hiện dương tính, 
liên hệ qua số điện thoại nhân viên y tế theo các Khu 
phố như sau: 
 - Khu phố 1: SĐT: 0343731228  
 (Ys. Nguyễn Đức Thịnh) 
 - Khu phố 2, 3: SĐT: 0398987307  
 (ĐD. Đỗ Thu Huyền) 
 - Khu phố 4, 7: SĐT: 0973265263  
 (ĐD. Nguyễn Thị Huế) 
 - Khu phố 5, 6: SĐT: 0355739926  
 (Bs. RCom H' Oanh) 

  

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI 
VỚI HÀNH VI TRONG CÔNG TÁC  

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 

(Trích Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế)  

Điều 11. Vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng 
chế cách ly y tế 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế 
đối với trường hợp phải thực hiện việc cách ly y tế 
theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều này; 

b) Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp 
cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều này; 

c) Không lập danh sách và theo dõi sức khỏe của 
những người tiếp xúc với người bị áp dụng biện pháp 
cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của 
pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức cách ly y tế đối với người mắc bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A; 

b) Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định 
cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A đối tượng kiểm dịch y tế biên 
giới mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; 

c) Cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại địa điểm 
không đủ điều kiện thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế 
cách ly y tế theo quy định của pháp luật. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y 
tế đối với hành vi quy định tại các điểm a, b khoản 1 
và các điểm a, b khoản 2 Điều này. 

Điều 12. Vi phạm quy định về áp dụng biện 
pháp chống dịch 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng 
đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối 
với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ 
mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; 

b) Không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ 
quan y tế dự phòng trên địa bàn về trường hợp mắc 
bệnh dịch theo quy định của pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của 
người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công 
bố là có dịch; 

THÔNG TIN CẦN BIẾT 



b) Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện 
pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch; 

c) Không tham gia chống dịch theo quyết định 
huy động của Ban Chỉ đạo chống dịch; 

d) Thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp 
mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; 

đ) Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy 
động vật, thực vật và vật khác là trung gian truyền 
bệnh, trừ các trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 
và điểm d khoản 5 Điều này. 

  

TRÍCH NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2013/NĐ-CP 
NGÀY 09/10/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH 

VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU  

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công 
dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện 
nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục 
vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân (khoản 1 
Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự).  

Trốn tránh nghĩa vụ quân sự là hành vi vi phạm 
pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ, người có hành 
vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự như sau: 

Về xử phạt hành chính 

Theo quy định của Nghị định số 120/2013/NĐ-
CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ, Quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, 
cơ yếu, thì các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau: 

“Điều 4. Vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa 
vụ quân sự 

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký 
nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 
tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ 
quân sự. 

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng 
đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ 
trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Không đăng ký bổ sung khi có sự thay đổi về 
họ tên, địa chỉ nơi ở, nơi làm việc theo quy định; 

c) Không thực hiện đăng ký di chuyển trước khi 
di chuyển nơi cư trú theo quy định; 

d) Không thực hiện đăng ký vào ngạch dự bị theo 
quy định. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký 
nghĩa vụ quân sự, đăng ký bổ sung, đăng ký di 
chuyển, đăng ký vào ngạch dự bị đối với hành vi quy 
định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. 

Điều 5. Vi phạm quy định sơ tuyển thực hiện 
nghĩa vụ quân sự 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng 
đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa 

điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển 
thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính 
đáng. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện 
sơ tuyển nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch của Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi quy định tại 
Khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức 
khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự 

1. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng 
đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa 
điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi 
kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự 
mà không có lý do chính đáng. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Người khám sức khỏe gian dối làm sai lệch kết 
quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh 
nghĩa vụ quân sự; 

b) Đưa tiền hoặc các lợi ích vật chất khác cho cán 
bộ, nhân viên y tế để làm sai lệch kết quả phân loại 
sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa 
vụ quân sự; 

c) Cán bộ, nhân viên y tế cố ý làm sai lệch các 
yếu tố về sức khỏe của người khám sức khỏe thực 
hiện nghĩa vụ quân sự. 

  Điều 7. Vi phạm quy định về nhập ngũ 

 1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 
đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian 
hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ 
mà không có lý do chính đáng. 

 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành 
lệnh gọi nhập ngũ đối với hành vi quy định tại Khoản 
1 Điều này”. 

Về xử lý hình sự 

Người có hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự có 
thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại 
Điều 332, Điều 333 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 
đổi, bổ sung năm 2017 như sau: 

“Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự  

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của 
pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp 
hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn 
luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 
này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khỏe của mình; 

b) Phạm tội trong thời chiến; 

c) Lôi kéo người khác phạm tội. 



Điều 333. Tội không chấp hành lệnh gọi quân 
nhân dự bị nhập ngũ 

1. Người nào là quân nhân dự bị mà không chấp 
hành lệnh gọi nhập ngũ trong trường hợp có lệnh 
tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, có chiến tranh 
hoặc có nhu cầu tăng cường cho lực lượng thường 
trực của quân đội để chiến đấu bảo vệ địa phương, 
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 
năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khỏe của mình; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội”. 

  

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

TRẬT TỰ LÒNG LỀ ĐƯỜNG  

(Trích Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 
30/12/2019 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 
đường sắt) (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 
2020) như sau:  

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng 
đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng 
đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi 
phạm sau đây: Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ 
lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến 
phố có quy định cấm bán hàng.  

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 
6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong 
các hành vi vi phạm sau đây:  

- Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các 
loại, công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành 
cho đường bộ.  

- Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: 
Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng 
hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; 
đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; 
làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây 
cản trở giao thông.  

- Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 
05 m2 làm nơi trông, giữ xe;  

- Chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường 
của đường ngoài đô thị dưới 20 m2 làm nơi trông, 
giữ xe. 

  

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM  

Để ngăn chặn hành vi cướp giật tài sản của tội 
phạm, đề nghị Nhân dân: 

1. Không nên dừng, đậu xe nơi vắng tối, không có 
ánh sáng, nếu đi qua khu vực này cần và nên đi từ 02 
người trở lên, phải cảnh giác khi phát hiện có đối 

tượng nghi vấn.  

2. Nếu có yêu cầu vận chuyển tiền với số lượng 
lớn thì dùng xe chuyên dụng hoặc xe ô tô, taxi để vận 
chuyển và bố trí đủ người canh giữ, bảo vệ khi đưa 
tiền lên xe và mang tiền xuống xe đi vào nhà, vào 
hẻm. 

3. Khi đi trên đường nếu mang dây chuyền, vòng 
vàng nên cài kín nút áo cổ, không để lộ dây chuyền 
vòng vàng ra ngoài; nếu mang túi xách nên móc chặt 
vào móc xe, bỏ vào cốp xe (nếu có) hoặc ràng buộc chặt 
chẽ, kỹ càng, cẩn thận vào xe. 

4. Trên đường đi nếu phát hiện có đối tượng nghi 
vấn theo sau mình (như nhìn ngó, xe người vận 
chuyển, người đi đường) thì chạy chậm sát vào lề 
đường hoặc chạy xe vào nơi an toàn, có đông người. 

5. Khi rút tiền từ các ngân hàng và tại các trụ 
ATM nên có người đi cùng và quan sát, cảnh giác khi 
rời khỏi ngân hàng và tại các trụ ATM. 

6. Khi bị đối tượng cướp giật nên tri hô để những 
người xung quanh hỗ trợ, đồng thời cố gắng ghi nhớ 
nhận dạng của đối tượng, loại xe, biển số xe,… và 
đến ngay cơ quan Công an phường gần nhất để trình 
báo vụ việc. 

Các thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong 
thời gian gần đây: 

1. Sử dụng thủ đoạn gọi điện thoại mạo danh cơ quan 
pháp luật thông báo nợ tiền cước điện thoại. Sau đó, yêu 
cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản thông tin của 
chúng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân 
hàng. 

2. Sử dụng các trang mạng xã hội như facebook, 
Zalo, Viber để kết bạn, thông báo trúng thưởng, tặng 
quà là những phần quà có giá trị lớn, từ điện thoại 
iPhone, xe máy Honda SH, Piaggio Vespa, cho đến 
xe hơi Mercedes Benz, Porche,… và yêu cầu người 
dùng để lại địa chỉ, số điện thoại liên lạc, chuyển tiền 
nhận hàng,… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

3. Hiện nay, trên địa bàn thành phố nói chung cũng 
như trên địa bàn quận Tân Bình nói riêng diễn biến phức 
tạp phương thức cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”. Lợi 
dụng sự thiếu hiểu biết, khó khăn về kinh tế của một bộ 
phận quần chúng Nhân dân, những đối tượng này tổ 
chức phát tán tờ rơi ở các khu dân cư nghèo, các chợ,… 
với nội dung “cho vay không cần tín chấp, nhận tiền 
ngay” kèm theo số điện thoại liên lạc nhằm lừa người 
dân vay tiền với lãi suất cao, đến khi người dân không có 
khả năng chi trả chúng sẽ gọi điện đe dọa, đánh đập, 
khủng bố tinh thần, đập phá tài sản, cưỡng đoạt tài sản 
của nạn nhân,… 

Để công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn đạt 
hiệu quả cao, đề nghị các hộ dân, các cá nhân nếu phát 
hiện số thanh thiếu niên tại chỗ hoặc nơi khác đến 
tạm trú có những biểu hiện như đi lại bất minh, nghề 
nghiệp không rõ ràng, sử dụng xe phân khối lớn tụ 



 - Chịu trách nhiệm xuất bản: Bí thư Đảng ủy phường 10, quận Tân Bình. 

  - Giấy phép số 18/QĐ-STTTT ngày 27/9/2016 của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, số 
lượng bản tin được in 11 .000 bản, mỗi bản 12 trang, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. In tại Công ty 
TNHH  in ấn và quảng cáo Phương Nam. 

tập nghi vấn, đi đêm, ngủ ngày, và các vấn đề về hoạt 
động của bọn tội phạm thì vui long xin thông tin về:  

Số điện thoại Công an phường: (028) 38650410; 
Trưởng Công an phường: 0903332257 

  

5K + VACCINE = PHÒNG BỆNH HIỆU QUẢ 


