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CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
(03/02/1930 – 03/02/2022); 

CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH  
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,  

QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2022; 
NHÂN DÂN PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH VUI XUÂN, ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN  

ĐOÀN KẾT, AN TOÀN, TIẾT KIỆM. 

BÁC HỒ ĂN TẾT CÙNG NHÂN DÂN  

NĂM 1946 

Câu chuyện này được ông Phan Xuân Thúy, một 
thợ ảnh kể lại. Ông kể: 

“Chiều 30 Tết, Bác Hồ nói với các chiến sĩ: "Các 
cô, các chú nào có gia đình ở Hà Nội thì mời vào đây 
vui Tết với Bác". Chú em tôi cuống quýt chạy một 
mạch về nhà báo tin. Được ăn Tết cùng với Bác thì 
vui quá. Đêm hôm ấy, cả gia đình tôi thao thức, tới 
quá giao thừa vẫn chẳng ai ngủ được. 

Sáng hôm sau - tức Mùng 1 Tết âm lịch năm 
1946, cái Tết đầu tiên sau khi nước nhà giành được 
độc lập, ông cụ thân sinh tôi dậy rất sớm, ăn vận áo 
the, khăn xếp chỉnh tề, với tôi, anh trai Phan Xuân 
Giực, vợ chồng chị Phan Thị Trâm, Trần Khánh Lục 
và đứa con gái của họ là Trần Thị Thành cùng tới Bắc 
Bộ phủ. 

Khi chúng tôi tới nơi thì đã thấy gần 50 người - là 
thân thích của các chiến sĩ khác - cũng đang đứng đợi 
ở ngoài sân. Bỗng Bác đi ra từ trong dinh với bộ quần 
áo kaki, đôi dép cao su quen thuộc. Bác đưa tay vẫy 
chào mọi người nói, ân cần: "Bây giờ xin mời tất cả 
ra đây chúng ta cùng vui Tết". 

MẨU CHUYỆN VỀ BÁC HỒ 



Chúng tôi theo Bác đi ra khu vườn trong Bắc Bộ 
phủ. Suốt dọc con đường rải đá sỏi, hai bên mượt cỏ 
tóc tiên, những chiếc chiếu được trải ra, cỗ đã bày 
sẵn. Tôi không còn nhớ chính xác có những món ăn 
gì, nhưng không có mâm cao cỗ đầy gì cả mà rất đơn 
sơ, cơm được xới từ trong những chiếc rá. Ông cụ 
thân sinh tôi cao tuổi nhất, được Bác nắm tay mời 
ngồi cùng ở mâm đầu tiên, các anh, chị tôi bế đứa nhỏ 
cũng ngồi kề ngay đấy. 

Có mặt trong bữa cơm thân mật này còn có cả ông 
Đàm Quang Trung - sau này là Thượng tướng, Phó 
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng 
Dân tộc và ông Vũ Đình Huỳnh - thư ký riêng của 
Bác. Bác mời cơm ông cụ nhà tôi, hỏi thăm cháu 
Thành rất ân cần, niềm nở. Tôi liền lấy máy ảnh ra 
chụp liên hồi. Bữa cơm chỉ kéo dài chừng nửa giờ 
đồng hồ nhưng tràn đầy xúc động. 

Cụ Thúy hồi tưởng: “Hồi kháng chiến toàn quốc, 
cũng như bao gia đình Hà Nội khác, chúng tôi lên 
đường tản cư. Khi di tản, tôi chỉ kịp nhét vào túi áo 
mỗi bức ảnh này vì nó có kích cỡ nhỏ. Những bức 
ảnh khác được lồng khung treo ở hiệu ảnh phố Hàng 
Bài, cùng với sập gụ, tủ chè, tư trang, đồ đạc thì mất 
hết. Tấm ảnh đó luôn nằm trong túi áo tôi, là một kỷ 
vật, vừa như lá bùa hộ mệnh giúp tôi vượt qua bao 
quãng đường trường. Khi trở về Hà Nội, điều đầu tiên 
tôi làm là lấy máy chụp lại, rồi phóng to nó lên đem 
treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà”. 

Đến nay, kỷ niệm này vẫn luôn được gia đình ông 
kể lại với sự trân trọng và niềm xúc động sâu sắc. 

Một lần nhân dịp đầu Xuân, Bác Hồ đến thăm đơn 
vị lính cứu hỏa Thủ đô, trong thời buổi đất nước mới 
bắt đầu vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
trang bị còn sơ sài, nhiều đồng chí biên chế chưa có 
nghiệp vụ, bộn bề khó khăn....Bác cháu nói chuyện 
rất vui vẻ, các đồng chí xin Bác một lời chúc đầu 
Xuân, Bác mỉm cười và nói: Bác chúc các chú thất 
nghiệp. 

Lời chúc giản dị, mộc mạc của Bác gửi gắm một 
tình yêu bao la Người dành cho lính cứu hỏa nói riêng 
và Nhân dân ta nói chung. 

 

GƯƠNG THỰC HIỆN TỐT CHỈ THỊ 05-CT/TW, 
NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY 
MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN 

VỚI HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG  

Cô Nguyễn Ngọc Mai, Bí thư Chi bộ 3, Trưởng 
khu phố 3, là 1 đảng viên gương mẫu, có ý thức trách 
nhiệm trong việc rèn luyện bản thân trở thành một 
tấm gương có sức lan tỏa sâu rộng đến từng cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân trong khu phố.  

Ngay sau khi được học tập Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, qua từng năm với 
vai trò là Bí thư Chi bộ, tôi đã kịp thời triển khai, 
quán triệt và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, 
đảng viên thuộc chi bộ. Tất cả đảng viên Chi bộ đều 
được tiếp thu Chỉ thị và từ đó đưa việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã 
trở thành việc làm thường xuyên của bản thân tôi 
cùng cán bộ, đảng viên Chi bộ. 

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư có mối 
quan hệ mật thiết với việc phòng, chống quan liêu, 
tham nhũng, có cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 
thì xã hội phồn thịnh, tốt đẹp. Trái với “cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư” đó là tệ quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí. Chính vì vậy, một xã hội muốn phát 
triển phải chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, 
đồng thời phải giáo dục mọi người, nhất là cán bộ, 
đảng viên phải thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư”. 

Tiếp thu những quan điểm tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 
tư”, bản thân tôi và tất cả đảng viên Chi bộ khu phố 3 
đã nhận thức sâu sắc, xác định là trách nhiệm của 
mỗi người, mỗi vị trí công tác. Từ đó đã vận dụng 
đúng đắn và hiệu quả công việc hàng ngày. Tôi đã 
lãnh đạo Chi bộ bám sát nội dung hướng dẫn, chỉ đạo 
của Đảng ủy, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị đúng theo chủ đề từng năm gắn với 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày 
30/10/2016 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn 
biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Với đặc thù địa bàn khu phố phần lớn dân cư là 
đồng bào dân tộc Hoa, trên cương vị Bí thư chi bộ 
kiêm trưởng ban điều hành khu phố 3, tôi luôn khắc 
ghi lời Bác Hồ dạy: “Nói phải đi đôi với làm”. Tôi 
cùng các đảng viên trong chi bộ và các thành viên 
ban điều hành khu phố luôn tích cực vận động Nhân 



dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của 
Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh 
đạo chi bộ và khu phố hoàn thành các chỉ tiêu công 
tác mà cấp trên giao cho. Thường xuyên sâu sát nắm 
bắt những tâm tư nguyện vọng của bà con, nhất là 
người dân tộc Hoa; tuyên truyền cho bà con người 
Hoa về các chủ trương, chính sách đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước, các chính sách đối với người dân 
tộc giúp Nhân dân người Hoa trên địa bàn vững tin 
vào sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phản bác lại 
những thông tin sai trái của các thế lực thù địch góp 
phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đặc biệt là bà 
con người Hoa; ngoài ra tôi còn vận động các mạnh 
thường quân đóng góp các quỹ chăm lo người nghèo, 
vận động quỹ học bổng cho các cháu học sinh nghèo 
hiếu học, góp phần thực hiện có hiệu quả các phong 
trào, cuộc vận động tại địa phương. 

Từ thực tiễn công tác triển khai, tổ chức thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian 
qua, tôi có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cần 
được quan tâm trong thời gian tới như sau: 

Một là, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về nội 
dung Chỉ thị số 05-CT/TW để cán bộ, đảng viên và 
quần chúng Nhân dân thấy được ý nghĩa và tầm quan 
trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hai là, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương 
pháp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh hoạt động tuyên 
truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; 
lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác 
với các phong trào thi đua và các cuộc vận động tại 
địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Ba là, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng 
đầu cấp ủy trong việc học tập và làm theo Bác. Lấy 
kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan 
trọng để đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng 
hằng năm đối với các tổ chức, cán bộ, đảng viên và 
quần chúng. 

Bốn là, tăng cường tuyên truyền thường xuyên về 
những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực 
hiện Chỉ thị 05 trên bản tin phường, trong các hội 
nghị của đoàn thể để lan tỏa, giới thiệu các gương 
điển hinh tiên tiến đến đông đảo Nhân dân. 

Với sự gương mẫu, trách nhiệm trong các hoạt 
động phong trào, góp phần xây dựng tổ chức Chi bộ 
và khu phố ngày càng vững mạnh cùng trái tim đầy 
lòng nhiệt huyết đóng góp xây dựng địa phương từng 
bước vươn lên. Cô Nguyễn Ngọc Mai xứng đáng là 
tấm gương điển hình thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ 
Chính trị trên địa bàn phường. 

 

HỌP MẶT  

KỶ NIỆM 32 NĂM NGÀY THÀNH LẬP  

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM  

(06/12/1989 – 06/12/2021)  

VÀ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA  

“CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU”  

NĂM 2021. 

Ngày 26/11/2021, tại hội trường Ủy ban nhân dân 
phường, Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh phường 
tổ chức buổi Họp mặt Kỷ niệm 32 Năm ngày thành 
lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 
06/12/2021) và tổng kết phong trào thi đua “Cựu 
chiến binh gương mẫu” năm 2021. Tham dự hội nghị 
có đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể phường, Cấp ủy Chi bộ 7 khu phố cùng toàn 
thể hội viên Cựu chiến binh phường. 

Hội nghị đã được ôn lại truyền thống vẻ vang 32 
năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 
nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội 
năm 2021, qua đó cùng nhau thảo luận đóng góp ý 
kiến và phát động tiếp tục phong trào Hội trong thời 
gian tới tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, 
thực hiện tốt chức năng  nhiệm vụ chính trị quan 
trọng của Hội, tham gia tích cực vào các phong trào 
hoạt động của địa phương, góp phần xứng đáng trong 
việc xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; tiếp tục 



động viên cán bộ, hội viên thực hiện tốt Chỉ thị số 
19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực 
hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí 
Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành 
phố sạch và giảm ngập nước”; đẩy mạnh phong trào 
thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tại các Chi hội. 

Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh phường đã biểu 
dương, khen thưởng cho 09 tập thể, 43 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu 
chiến binh gương mẫu năm 2021.  

 

ĐẠI HỘI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG 10 

LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

Ngày 10/12/2021, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 
Phường 10 tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam Phường 10 lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2021 – 
2026, về dự Đại hội có ông Võ Hồng Khuân - Chủ 
tịch Hội Chữ thập đỏ quận, bà Nguyễn Thị Liễu - Bí 
thư Đảng ủy phường, ông Lê Đức Nghĩa - Phó Bí 
thư Thường trực Đảng ủy phường, ông Trần Tấn 
Trung - Chủ tịch UBND phường, ông Huỳnh Thanh 
Hiếu - Chủ tịch UB MTTQ phường và 35 đại biểu 
đại diện cho 561 hội viên Hội Chữ thập đỏ phường. 

Đại hội đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả 
thực hiện Nghị quyết  Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 
Phường 10 lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2021) và 
phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Hồng 
Khuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận ghi nhận và 
biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 
qua, chỉ ra các mặt chưa làm được và đề nghị Ban 
Chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường tập trung lãnh 
đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đổi 
mới các hoạt động của Hội, có trọng tâm, trọng 
điểm, bám sát cơ sở, gắn với nhu cầu thiết thực của 
đối tượng, thu hút được sự tham gia và hưởng ứng 
tích cực của các tổ chức, các nhà hảo tâm và các 
tầng lớp Nhân dân. 

Cũng tại buổi đại hội đã thông qua danh sách 

ứng cử Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 
Phường 10 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tiến 
hành các bước bầu cử theo quy định, kết quả đã trúng 
cử 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam Phường 10 lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2021 – 
2026, Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội 
Đại biểu Hội Chữ thập đỏ Thành phố gồm 04 đồng 
chí, ông Nguyễn Tất Minh Anh được Đại hội tín 
nhiệm, bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường. 

Đại hội đã sáng suốt bầu ra các đại biểu tiêu biểu 
để tiếp tục phát huy những mặt mạnh đã đạt được; 
nhiệm kỳ tới sẽ đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, biểu 
thị niềm tin và quyết tâm nỗ lực cố gắng, khắc phục 
khó khăn, xung kích trên mặt trận nhân đạo đưa công 
tác xây dựng Hội và phong trào chữ thập đỏ phường 
bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần 
khơi dậy và phát huy truyền thống nhân ái, yêu 
thương con người, cộng đồng trong xã hội. Hình ảnh 
và vị trí của Hội Chữ thập đỏ ngày càng được nâng 
lên, tiếp tục khẳng định được vai trò nòng cốt, vai trò 
cầu nối trong các hoạt động nhân đạo trên địa bàn.     

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT  

HOẠT ĐỘNG HỘI KHUYẾN HỌC 

TUYÊN DƯƠNG CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP,  

ĐƠN VỊ HỌC TẬP NĂM 2021. 

Ngày 03/12/2021, Hội Khuyến học phường tổ 
chức hội nghị tổng kết hoạt động Hội Khuyến học 
năm 2021. 

Tham dự buổi hội nghị sơ kết có Ông Dương Tấn 
Thanh, Chủ tịch Hội Khuyến học quận, các đồng chí 
lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể 
phường và cùng 40 hội viên tham dự. 

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động 
của Hội Khuyến học năm 2021, phương hướng hoạt 
động năm 2022. 

Phát biểu tại hội nghị, Ông Dương Tấn Thanh, 
Chủ tịch Hội Khuyến học quận, phát biểu động viên 
và ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Khuyến 
học phường. Đồng thời đưa ra những định hướng, 
nhiệm vụ trọng tâm cho Hội Khuyến học phường tập 
trung phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của 
Hội. 

Ông Võ Hồng Khuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ  
quận Tân Bình phát biểu tại hội nghị. 



Nhân dịp này, Hội nghị đã trao tặng khen thưởng 
cho 40 thể cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc 
và 14 tập Chi hội Khuyến học năm 2021 công bố 
quyết định công nhận 07 khu dân cư của Phường 10, 
từ khu phố 1 đến khu phố 7 đạt chuẩn “Cộng Đồng 
Học Tập”. 

 

LÃNH ĐẠO QUẬN TÂN BÌNH VÀ PHƯỜNG 10 
THĂM, TẶNG QUÀ CHÚC MỪNG  

CHI HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ THỌ HÒA  

NHÂN LỄ GIÁNG SINH NĂM 2021. 

Lãnh đạo quận Tân Bình và Phường 10 thăm, 
tặng quà chúc mừng Chi Hội Thánh Tin Lành Phú 
Thọ Hòa và Mục sư Lê Đình Trung – Quản nhiệm 
Chi Hội nhân Lễ Giáng sinh năm 2021. 

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021, sáng ngày 

17/12, Đoàn công tác của Quận ủy, Ủy ban nhân dân, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình do đồng chí 
Nguyễn Ngọc Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy làm trưởng 
đoàn đã đến thăm Chi Hội thánh Tin lành Phú Thọ 
Hòa và Mục sư Quản nhiệm Lê Đình Trung. Cùng đi 
với đoàn có các đồng chí: Phan Lê Huy Hoàng, Quận 
ủy viên, Bí thư Quận đoàn; Nguyễn Thị Liễu, Quận 
ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 10; Trần Tấn Trung, 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Huỳnh 
Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam phường. 

Tại Chi hội thánh, đồng chí Nguyễn Ngọc Phú, 
Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Quận ủy đã thông tin cho Mục sư Lê Đình 
Trung một số kết quả quận đã đạt được trong năm về 
hoạt động kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân 
dân. 

Cũng tại buổi tiếp, thay mặt Chi Hội Thánh Tin 
Lành Phú Thọ Hòa, Mục sư Lê Đình Trung đã thông 
tin đến đoàn công tác về hoạt động Lễ Giáng sinh của 
Chi Hội thánh, tình hình đời sống của các tín hữu Tin 
lành trong thời gian qua với công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 và các hoạt động thiện nguyện trong 
thời gian tới nhân Lễ Giáng sinh. 

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Ngọc 
Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gửi lời chúc mừng đến 
Mục sư Lê Đình Trung cùng các tín hữu Tin lành đón 
một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Mục sư Lê 
Đình Trung chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh 
đạo quận và phường đối với hoạt động của Chi hội 
thánh Tin lành Phú Thọ Hòa qua đó động viên đồng 
bào theo đạo Tin Lành phấn khởi, cùng chung sức 
đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

 

LỄ PHÁT ĐỘNG 30 NGÀY THI ĐUA CHÀO 
MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN NK 2022-2027. 

Sáng ngày 12/12/2021, tại tượng đài anh Lý Tự 
Trọng – Nhà truyền thống quận Đoàn Tân Bình, 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 10 tổ chức Lễ 
phát động 30 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại 
hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 10 lần thứ 
XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Lễ phát động, về phía 
Đảng ủy phường có đồng chí Lê Đức Nghĩa – Phó bí 
thư Thường trực Đảng ủy phường, đồng chí Cao Thị 
Hoàng Oanh – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên 
cùng với sự có mặt của hơn 30 cán bộ Đoàn, đoàn 
viên thanh niên tham dự. 

Từ ngày 12/12/2021 đến ngày 12/01/2022, tuổi 
trẻ Phường 10 tập trung triển khai các hoạt động, 
công trình phần việc sáng tạo, thiết thực, hiệu quả: 
đăng ký, thực hiện các công trình thanh niên chào 
mừng Đại hội gắn với các hoạt động an sinh xã hội, 

Ông Dương Tấn Thanh, Chủ tịch Hội Khuyến học  
quận Tân Bình phát biểu tại hội nghị. 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TuoiTrePhuong10TanBinh&set=a.1764186530441069&__cft__%5b0%5d=AZVzq0uDRVoKF97LzRTBQFJXFA0TrBrQk1piRxHgxZJ-aKvLJwg8GhSc3GreR8Uf3u1IjREgNvrgbff-JcNKhCLo59dWoOmokUD4PFwBMCnOWzTB7j4JbWpPDNZg47Mip6sYMxoKmwGk6G6lNwnquguT&__
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TuoiTrePhuong10TanBinh&set=a.1764186530441069&__cft__%5b0%5d=AZVzq0uDRVoKF97LzRTBQFJXFA0TrBrQk1piRxHgxZJ-aKvLJwg8GhSc3GreR8Uf3u1IjREgNvrgbff-JcNKhCLo59dWoOmokUD4PFwBMCnOWzTB7j4JbWpPDNZg47Mip6sYMxoKmwGk6G6lNwnquguT&__


đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tết cho thanh thiếu nhi và 
người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh COVID-19; tổ chức sinh hoạt chính trị 
tháng 11, 12/2021 với chủ đề :Lý Tự Trọng – Khát 
vọng của Thanh niên”,… 

Tại lễ phát động 30 ngày thi đua Chào mừng Đại 
hội Đoàn phường, phát biểu tại Lễ phát động, đồng 
chí Lê Đức Nghĩa – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy 
phường ghi nhận, biểu dương những thành tích mà 
các bạn đoàn viên, thanh niên đã đạt được trong thời 
gian qua đặc biệt là trong công tác tham gia chống 
dịch Covid - 19, đồng thời nhấn mạnh, Đại hội Đại 
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 10 nhiệm kỳ 
2022 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng, tổng kết 
đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, xác định phương 
hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027; là dịp để 
Tuổi trẻ Phường 10 tiếp tục phát huy tinh thần tiên 
phong xung kích, sáng tạo và truyền thống, phẩm chất 

tốt đẹp của tổ chức Đoàn trong sự nghiệp đổi mới 
quê hương, đất nước, xây dựng tổ chức Đoàn vững 
mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại 
hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Để phong trào 30 ngày thi đua chào mừng Đại hội 
Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 10 
nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt được hiệu quả thiết thực, 
lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiên phong, nhiệt huyết của 
tuổi trẻ, đồng chí Cao Thị Hoàng Oanh – Bí thư 
Đoàn thanh niên đề nghị các Chi đoàn quan tâm đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm trong đoàn viên, sao cho 30 ngày thi đua 
cao điểm phải thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính 
trị sâu sắc, rộng rãi trong toàn Đoàn, có được sự tham 
gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi 
và hưởng ứng của xã hội. Sau lễ phát động Đoàn 
phường triển khai các Chi đoàn thực hiện các hoạt 
động chào mừng sau lễ phát động như: diễu hành xe 
tuyên truyền chào mừng Đại hội Đoàn trên các tuyến 
đường, dâng hoa tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng, 
nhóm Trung Kiên tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 
11, 12 với chủ đề “Tinh thần Lý Tự Trọng – khát 
vọng của thanh niên” và tham quan nhà truyền thống 
quận Đoàn Tân Bình, hành trình về nguồn “Tự hào di 
sản văn hóa quận Tân Bình”,… 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG 10 
THĂM HỎI VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC DÌ, CHỊ 

LÀ HỘI VIÊN PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT VÀ 
CON, EM CỦA HỘI VIÊN BỊ KHUYẾT TẬT 

CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN  

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 

Từ năm 1992, ngày 3-12 hàng năm được chọn là 
Ngày Quốc tế Người khuyết tật và được tổ chức kỷ 
niệm trên toàn thế giới. 

Vào sáng ngày 3/12/2020 Hội LHPN phường 10 
đã đến nhà thăm hỏi và tặng 04 phần quà cho các dì, 
chị là hội viên phụ nữ khuyết tật và con, em của hội 
viên bị khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 
phường 10, với tổng giá trị là 1.200.000đ 



Qua đó đã nhằm nâng cao nhận thức của cộng 
đồng về các vấn đề của Người khuyết tật trong mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó cũng 
nhằm động viên, khích lệ tinh thần để họ nỗ lực vươn 
lên trong học tập cũng như rèn luyện trở thành những 
người công dân có ích cho xã hội góp phần xây dựng 
đất nước giàu đẹp và vững mạnh 

 

LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY 
DỰNG ĐOÀN VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI 

HỘI CHI ĐOÀN NĂM 2022 

Ngày 01/12, Ban chấp hành đoàn phường tổ chức 
Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đoàn và 
công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn năm 2022.  

Tại buổi tập huấn, đồng chí Cao Thị Hoàng Oanh 
- Ủy viên Ban chấp hành Quận Đoàn, Bí thư Đoàn 
thanh niên phường đã triển khai Kế hoạch và Hướng 
dẫn các nội dung công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn 
nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho các bạn mới nhận nhiệm 
vụ. 

Tham gia buổi tập huấn, các bạn cán bộ đoàn, 
đoàn viên cũng được nghe đồng chí Cao Thị Hoàng 
Oanh chia sẻ, trao đổi các chuyên đề về việc tổ chức, 
thực hiện công trình phần việc của Chi đoàn chào 
mừng Đại hội Đoàn các cấp. 

Qua đó giúp đội ngũ cán bộ đoàn có thêm nhiều 
kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm công tác Đoàn, triển 
khai xây dựng Chi đoàn 3 nắm 3 biết 3 làm; góp 
phần nâng cao chất lượng tổ chức Đại hội Chi đoàn 
hướng đến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Phường 10 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng 
thời, buổi tập huấn cũng tạo điều kiện để cán bộ 
Đoàn có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, từ đó nâng cao 
hiệu quả hoạt động của công tác tổ chức Đại hội. 

 

PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH 

TỔ CHỨC PHÁT BỮA ĂN SÁNG MIỄN PHÍ 
CHO NGƯỜI DÂN,  NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ 
HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CHỊU TÁC ĐỘNG 

BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 

“Nếu khó khăn cứ lấy một phần - nếu bạn ổn xin 
nhường người khác”. 

Vào lúc 07 giờ 00 ngày 16/12/2021, Ủy ban nhân 
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp Phụ nữ, 
Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội 
Chữ thập đỏ, Công đoàn cơ sở và Nhóm Thân Thiện 
xanh Phường 10, quận Tân Bình đã phát 100 phần ăn 
sáng miễn phí (Xôi mặn và sữa đậu nành) cho người 
dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tác 
động bởi đại dịch Covid-19.  

Mỗi người dân nên tự xây dựng và tham gia xây 
dựng lối sống giản đơn hơn, an toàn cho bản thân và 
an toàn cho cộng đồng. Đó chính là đời sống văn hóa 
mới rất nên được thực hành và nhân rộng trong bối 
cảnh dịch bệnh COVID-19, chung tay của toàn xã hội 
và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân, vì mục tiêu 
cuối cùng là chiến thắng đại dịch. 



CHI ĐOÀN DÂN QUÂN RA QUÂN  
NGÀY CHỦ NHẬT XANH 

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN 
(CẢI TẠO KHÔNG GIAN XANH  

- XÂY DỰNG CHUNG CƯ XANH)  
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN 

TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XV,  
NHIỆM KỲ 2022 - 2027 

Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh Phường 10 lần thứ XV, nhiệm kỳ 
2022 – 2027.  Ban Chấp hành Chi đoàn Dân quân  ra 
quân Chủ nhật xanh (cải tạo không gian xanh—xây 
dựng chung cư xanh), tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
19/CT-TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ 
Thành ủy về cuộc vận động “Người dân Thành phố 
Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì 
Thành phố sạch và giảm ngập nước”, buổi ra quân 
ngày Chủ nhật xanh xóa điểm rác tồn đọng trong 
khuôn viên Chung cư Lô E và xoá biển quảng cáo sai 
quy định. Song song đó, các bạn đoàn viên đã phát 
cẩm nang tuyên truyền về nói không với rác thải 
nhưa và tang túi vải thân thiện với môi trường cho 
các hộ dân tại khu chung cư Bàu Cát 2.  

Từ hoạt động thiết thực  đã tuyên truyền đến đoàn 

viên thanh niên và người dân về ý thức, trách nhiệm 

trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường kênh rạch, tạo 
mảng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu hướng ứng 
phong trào ngày Ngày Chủ nhật “Xanh – Sạch – 
Đẹp”. 

 

GIẢI CẦU LÔNG THANH NIÊN 
Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh Phường 10 lần thứ XV, nhiệm kỳ 
2022 – 2027. Ban chấp hành Đoàn Phường 10 tổ 
chức Giải cầu lông thanh niên. Giải Cầu lông Thanh 
niên thu hút hơn 30 vận động viên đến từ các Chi 
đoàn tham gia thi đấu 02 nội dung: đơn nam, đơn 
nữ. 

Kết thúc, Ban Tổ chức đã trao giải cho 02 nội 
dung thi đấu ở mỗi bảng với kết quả như sau: 

- Nội dung thi đấu đơn nam: Giải nhất (bạn 
Nguyễn Tấn Điệp – Chi đoàn Phú Thọ Hòa), giải 
nhì (bạn Trần Ngọc Thuần – Chi đoàn Trần Văn 
Quang), giải ba (bạn Lê Nguyễn Công Tài – Khu 
phố 2), giải khuyến khích (bạn Lê Thành Danh – 
Khu phố 6) 

- Nội dung thi đấu đơn nữ: Giải nhất (bạn Hoàng 
Thị Diễm – Chi đoàn Lê Thị Hồng Gấm), giải nhì 
(bạn Lê Thị Vân Anh – Chi đoàn Mầm non 10A), 
giải ba (bạn Nguyễn Thị Thanh Hằng – Chi đoàn 
Trần Văn Quang), giải khuyến khích (bạn Đào Lam 



Anh – Khu phố 5) 
Đây là hoạt động tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn 

và đoàn viên thanh niên có sân chơi bổ ích, điều 
kiện được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, 
thắt chặt tình đoàn kết. 

 

THĂM, TẶNG QUÀ 04 ĐẢNG VIÊN  
LÀ HƯU TRÍ QUÂN ĐỘI CÓ HUY HIỆU ĐẢNG  

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội 

nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), Đoàn 
công tác của Đảng ủy Phường 10 do ông Trần Tấn 
Trung, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân phường làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 
02 đảng viên: Gia đình ông Nguyễn Văn Sậm, sinh 
năm 1922, địa chỉ số 53 Gò Cẩm Đệm, Phường 10 là 
cán bộ hưu trí Quân đội, cấp hàm Thiếu tá là con liệt 
sỹ, 70 năm tuổi Đảng và gia đình ông Phạm Công 
Thuộc, sinh năm 1930, địa chỉ số 133/60 Ni Sư 
Huỳnh Liên là cán bộ hưu trí quân đội cấp hàm Đại 
úy nhân dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
Nam 22/12.  

Tại gia đình các đảng viên là hưu trí quân đội, 
đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy nhân dân 
phường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, mong muốn dù 
đã nghỉ hưu nhưng các cán bộ đảng viên hưu trí quân 
đội sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ 

đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm xây dựng 
phường nhà ngày càng giàu đẹp.  

 

THANH NIÊN PHƯỜNG 10 
HĂNG HÁI KHÁM SỨC KHỎE  

NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2022 
Thực hiện kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân 

sự quận Tân Bình về tuyển chọn và gọi công dân 
nhập ngũ năm 2022. 

Thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi 
công dân. 

Ngày 23/12/2021 Hội đồng khám sức khỏe 
quận Tân Bình tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân 
sự năm 2022 cho công dân thuộc diện gọi nhập ngũ 
Phường 10 theo thời gian quy định trên. 

Sau ngày quy định khám sức khỏe trên nếu công 
dân không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự phường sẽ tiến hành lập biên 
bản xử phạt vi phạm hành chính được Căn cứ tại 
khoản 1, điều 6, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc 
phòng, cơ yếu, “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”. 

Vì nghĩa vụ vẻ vang của mọi công dân, đề nghị 
mỗi gia đình cần giáo dục, động viên con em thực 
hiện nghiêm lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân 



sự năm 2022 đúng thời gian quy định trên. 
Ngoài ra các công dân thuộc đối tượng được tạm 

hoãn nghĩa vụ quân sự quy định tại điểm g, khoản 1, 
điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, “đang 
học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào 
tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo 
dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một 
khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”, nộp bổ 
sung giấy xác nhận là học sinh, sinh viên trường đang 
theo học về Ban Chỉ huy quân sự phường (địa chỉ: 
269A Đồng Đen, Phường 10, quận Tân Bình) để hội 
đồng nghĩa vụ quân sự phường xem xét tạm hoãn 
nghĩa vụ quân sự theo luật. 

 

TỔ CHỨC RA QUÂN  

CHIẾN DỊCH TIÊM VACCINE  

PHÒNG NGỪA COVID-19 LƯU ĐỘNG TẠI 
NHÀ NGƯỜI CAO TUỔI,  

SỨC KHỎE YẾU  

VÀ HẠN CHẾ VỀ ĐI LẠI. 

Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 10/12/2021 Ban 
Chỉ đạo phòng, chống covid-19 Phường 10, quận Tân 
Bình tổ chức ra quân chiến dịch tiêm vaccine phòng 
ngừa covid-19 lưu động tại nhà cho người cao tuổi, 
sức khỏe yếu và hạn chế về đi lại. 

Theo đó, đối tượng được tiêm tại nhà là các cụ 
trên 65 tuổi đang sống trên địa bàn phường. Đội tiêm 
lưu động do các y, bác sĩ và nhân viên Trạm Y tế 
phường và Trạm Y tế lưu động phường phối hợp luân 
phiên, gồm (1 bác sĩ, 1 điều dưỡng và 02 thành viên 
Hội Chữ thập đỏ phường). Ngoài ra, để đảm bảo an 
toàn tiêm chủng, Đội tiêm lưu động luôn có mang 
theo bình Oxi, dụng cụ cấp cứu và 1 bác sĩ cấp cứu 
theo sát.  

Trong 10 ngày, Đội triển khai  tiêm cho 40 cụ, 

trong đó tiêm mũi 1 là 34 cụ, tiêm mũi 2 là 6 cụ trên 
địa bàn phường. Việc triển khai Đội tiêm lưu động tại 
nhà nhận được sự đồng tình ủng hộ, hoan nghênh của 
người dân, không chỉ bảo vệ tối đa cho người yếu 
thế, chiến dịch tiêm chủng lưu động cũng góp phần 
trong đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa 
bàn phường. 

 
TỔ CHỨC RA QUÂN KIỂM TRA, ĐÁNH 

GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH COVID-19 THEO BỘ TIÊU CHÍ CỦA 

CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ (HỘ KINH DOANH 

CÁ THỂ), TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 
Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 05 

tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Phường 10 
về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và từng bước 
phục hồi; phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
Phường 10; 



Theo đó từ ngày 05/12/2021 đến ngày 09/12/2021, 
Tổ Liên ngành kiểm tra, giám sát công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 đối với 10 cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thương mại, dịch vụ và công trình xây dựng 
trên địa bàn phường tổ chức ra quân kiểm tra, đánh giá 
mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo Bộ 
tiêu chí của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương 
mại, dịch vụ (hộ kinh doanh cá thể), trên địa bàn 
phường, đồng thời, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thương mại, dịch vụ thực hiện khắc phục mới 
được phép hoạt động góp phần trong đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch trên địa bàn phường.  

 

10 NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA WHO  

VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

1. Chọn thực phẩm an toàn. Chọn thực phẩm 
tươi. Rau, quả ăn sống phải được ngâm và rửa kỹ 
bằng nước sạch. 

Quả nên gọt vỏ trước khi ăn. Thực phẩm đông 
lạnh để tan đá, rồi làm đông đá lại là kém an toàn. 

2. Nấu chín kỹ thức ăn. Nấu chín kỹ hoàn toàn 
thức ăn là bảo đảm nhiệt độ trung tâm thực phẩm 
phải đạt tới trên 70°C. 

3. Ăn ngay sau khi nấu. Hãy ăn ngay sau khi vừa 
nấu xong vì thức ăn càng để lâu thì càng nguy hiểm. 

4. Bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu chín. 
Muốn giữ thức ăn quá 5 tiếng đồng hồ, cần phải giữ 
liên tục nóng trên 60°C hoặc lạnh dưới 10°C. Thức 
ăn cho trẻ nhỏ không nên dùng lại. 

5. Nấu lại thức ăn thật kỹ. Các thức ăn chín dùng 
lại sau 5 tiếng và nhất thiết phải được đun kỹ lại. 

6. Tránh ô nhiễm chéo giữa thức ăn chín và sống 
với bề mặt bẩn. Thức ăn đã được nấu chín có thể bị 
nhiễm mầm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với thức ăn 
sống hoặc gián tiếp với các bề mặt bẩn (như dùng 
chung dao, thớt để chế biến thực phẩm sống và 
chín). 

7. Rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn và sau 
mỗi lần gián đoạn để làm việc khác. Nếu bạn bị 
nhiễm trùng ở bàn tay, hãy băng kỹ và kín vết 
thương nhiễm trùng đó trước khi chế biến thức ăn. 

8. Giữ sạch các bề mặt chế biến thức ăn. Do thức 
ăn dễ bị nhiễm khuẩn, bất kỳ bề mặt nào dùng để chế 
biến thức ăn cũng phải được giữ sạch. Khăn lau bát 
đĩa cần phải được luộc nước sôi và thay thường 
xuyên trước khi sử dụng lại. 

9. Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các 
động vật khác. Che đậy giữ thực phẩm trong hộp 
kín, chạn, tủ kính, lồng bàn... Đó là cách bảo vệ tốt 
nhất. Khăn đã dùng che đậy thức ăn chín phải được 
giặt sạch lại. 

10. Sử dụng nguồn nước sạch an toàn. Nước sạch 
là nước không màu, mùi, vị lạ và không chứa mầm 
bệnh. 

Hãy đun sôi trước khi làm đá uống. Đặc biệt cẩn 
thận với nguồn nước dùng nấu thức ăn cho trẻ nhỏ. 

 

CHỌN THỰC PHẨM SẠCH, AN TOÀN  

NGÀY TẾT BẰNG CÁCH NÀO? 

Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày Tết hiện đang là 
vấn đề được các bà nội trợ quan tâm hàng đầu do 
tình hình thực phẩm bẩn đang ngày càng phức tạp và 
tinh vi, những thực phẩm độc hại có thể ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe của mỗi gia đình. Vì vậy, 

THÔNG TIN Y TẾ 

Tổ Liên ngành kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống 
dịch COVID-19 theo Bộ tiêu chí của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thương mại, dịch vụ (hộ kinh doanh cá thể) 



các bà nội trợ cần quan tâm đến cách chọn thực 
phẩm sạch để không mắc nguy cơ ngộ độc thực 
phẩm hay các bệnh tiêu hóa. 

Cần tránh mua các loại thực phẩm không rõ 
nguồn gốc, không có tem nhãn thông tin nhà phân 
phối, nhất là đối với bánh kẹo nhập khẩu. Hãy tìm 
mua từ những thương hiệu uy tín từ cửa hàng, siêu 
thị, trung tâm thương mại để được kiểm soát chặt 
chẽ về chất lượng sản phẩm. 

Lựa chọn kỹ thực phẩm đóng hộp, đóng gói sẵn 
có nhãn ghi đầy đủ nội dung. Không sử dụng thực 
phẩm khô đã bị mốc, đặc biệt là ngũ cốc, hạt có dầu 
có chứa độc tố vi nấm nguy hiểm. Mua các loại phụ 
gia, gia vị đóng gói sẵn, có nhãn mác của những 
công ty, xí nghiệp uy tín trong và ngoài nước. 

 

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC VIN LIỀU 
(MŨI 3 - NHẮC LẠI)  ĐỐI VỚI NGƯỜI  

TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN ĐÃ TIÊM ĐỦ 2 MŨI 
LIỀU CƠ BẢN ÍT NHẤT 03 THÁNG HOẶC ĐÃ 

TIÊM LIỀU BỔ SUNG ÍT NHẤT 03 THÁNG. 

Căn cứ Kế hoạch số 320/KH-BCĐ ngày 09 
tháng 12 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 quận Tân Bình về tổ chức tiêm liều 
bổ sung và nhắc lại tại quận Tân Bình; 

Ủy ban nhân dân Phường 10 đề nghị Ban điều 
hành 7 Khu phố, Ban điều hành 147 Tổ dân phố 
thông báo đến người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 
đủ 2 mũi liều cơ bản ít nhất 03 tháng hoặc đã 
tiêm liều bổ sung ít nhất 03 tháng trên địa bàn 
đăng ký tiêm vắc xin liều (mũi 3 - nhắc lại), cụ thể 
như sau: 

1/ Đối tượng 

Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi liều cơ 
bản ít nhất 03 tháng hoặc đã tiêm liều bổ sung ít 
nhất 03 tháng; trong đó, ưu tiên tiêm:  

- Người có bệnh nền; 

- Người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở 
y tế; 

- Người từ 50 tuổi trở lên; 

- Người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị 
bệnh nhân Covid-19; 

- Nhân viên y tế;  

- Lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

2/ Hình thức đăng ký 

2.1. Quét mã QR trực tiếp (bằng ứng dụng 
Zalo hoặc PC-Covid)                              

             
2.2. Đăng ký theo đường link tại website của 

phường: phuong10tanbinh.gov.vn  

 

MẪU ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN  

PHÒNG COVID-19  

CHO NGƯỜI TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN  

CÓ TÌNH TRẠNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH 
NHƯ NGƯỜI CẤY GHÉP TẠNG, UNG THƯ, 
HIV, ĐANG SỬ DỤNG HOẶC ĐÃ SỬ DỤNG 

THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH  

TRONG VÒNG 03 THÁNG (MŨI 3 - BỔ SUNG)  

ĐANG CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 10 

 

 

TRÍCH NGHỊ ĐỊNH 59/2019/NĐ-CP NGÀY 
01 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ 
BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG, 

CHỐNG THAM NHŨNG 

Chương X 
XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, 

CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, 
TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM 
NHŨNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI HÀNH 
VI KHÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, 
CHỐNG THAM NHŨNG 

Mục 2. XỬ LÝ KỶ LUẬT, XỬ PHẠT VI 
PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI HÀNH VI KHÁC VI 
PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM 
NHŨNG 

Điều 81. Xử lý vi phạm trong việc thực hiện 
công khai, minh bạch 

THÔNG BÁO 



1. Người thực hiện công vụ, nhiệm vụ vi phạm 
quy định về công khai, minh bạch thì bị xử lý như 
sau: 

a) Khiển trách đối với người vi phạm quy định về 
nội dung, hình thức, thời hạn thực hiện việc công 
khai, cung cấp thông tin, thực hiện trách nhiệm giải 
trình và vi phạm chế độ báo cáo về công tác phòng, 
chống tham nhũng; 

b) Cảnh cáo đối với người không thực hiện công 
khai, không tổ chức họp báo, không cung cấp thông 
tin, không thực hiện việc giải trình, không xây dựng, 
không công khai báo cáo về công tác phòng, chống 
tham nhũng. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi 
phạm trong việc tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 
thực hiện công khai, minh bạch thì sẽ bị xử lý kỷ luật 
bằng hình thức cảnh cáo. 

Điều 82. Xử lý vi phạm quy định về chế độ, định 
mức, tiêu chuẩn 

1. Người cho phép sử dụng trái quy định về định 
mức, tiêu chuẩn, chế độ mà chưa đến mức bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý kỷ luật bằng 
hình thức cảnh cáo; phải hoàn trả phần giá trị đã cho 
phép sử dụng trái quy định và bồi thường khi có thiệt 
hại xảy ra. 

2. Người sử dụng trái quy định về định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ mà chưa đến mức bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự thì phải liên đới bồi thường phần giá 
trị đã sử dụng vượt quá quy định và bị xử lý như sau: 

a) Trường hợp không biết việc sử dụng đó là trái 
quy định thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển 
trách; 

b) Trường hợp biết hoặc buộc phải biết việc sử 
dụng đó là trái quy định thì bị xử lý kỷ luật bằng 
hình thức cảnh cáo. 

3. Người tự ý sử dụng trái quy định về định mức, 
tiêu chuẩn, chế độ mà chưa đến mức bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự thì bị xử lý kỷ luật bằng hình 
thức cảnh cáo; phải hoàn trả phần giá trị đã sử dụng 
trái quy định và bồi thường nếu gây thiệt hại. 

Điều 83. Xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người 
có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi 
phạm quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật Phòng, 
chống tham nhũng mà chưa đến mức bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự thì bị xử lý như sau: 

a) Khiển trách đối với người lần đầu có hành vi 
nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; sử dụng trái 
phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Cảnh cáo đối với người có hành vi nhũng 
nhiễu, người sử dụng trái phép thông tin của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị mà đã bị xử lý bằng hình thức 
khiển trách; người tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân khác trong nước và nước ngoài về công việc 
thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải 
quyết; 

c) Cách chức hoặc buộc thôi việc đối với người tư 
vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác trong 
nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí 
mật nhà nước, bí mật công tác; 

d) Cách chức hoặc buộc thôi việc đối với người 
thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp 
tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 
phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp 
luật có quy định khác. 

2. Cảnh cáo đối với người đứng đầu, cấp phó của 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lần đầu có 
hành vi bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, 
em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân 
sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ 
chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch 
vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 

3. Cách chức đối với người đứng đầu, cấp phó của 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi bố 
trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của 
mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, 
làm thủ quỹ, thủ kho trong Cơ quan, tổ chức, đơn vị 
hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp 
đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó mà đã bị xử lý 
bằng hình thức cảnh cáo; người đứng đầu, cấp phó của 
người đứng đầu cơ quan nhà nước góp vốn vào doanh 
nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà 
người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước 
hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong 
phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện 
việc quản lý nhà nước. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 
đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, 
Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế 
toán trưởng và người giữ chức danh, chức vụ quản lý 
khác trong doanh nghiệp nhà nước có hành vi ký kết 
hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc 
chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh 
nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, 
anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh 
nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, 
chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, 
kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc 
giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp 
đồng cho doanh nghiệp mà chưa đến mức bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự thì bị xử lý như sau: 

a) Khiển trách đối với người có hành vi vi phạm 
lần đầu; 

b) Cảnh cáo đối với người đã bị xử lý kỷ luật bằng 
hình thức khiển trách về hành vi đó mà tiếp tục tái 
phạm. 

5. Ngoài việc xử lý kỷ luật theo quy định từ khoản 
1 đến khoản 4 Điều này, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân có liên quan còn phải áp dụng các biện pháp 
khắc phục hậu quả, bồi thường khi gây ra thiệt hại 
theo quy định của pháp luật. 

 



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 quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 
đường sắt)  

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, trừ các hành vi vi phạm quy 
định tại điểm đ khoản 6, điểm b khoản 8, điểm a 
khoản 9 Điều này; 

- 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. 

 

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; 

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; 

 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VŨ KHÍ,  

VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ  

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG  

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và trật tự an 
toàn xã hội phường vận động Nhân dân tự giác giao 
nộp và tích cực phát hiện, tố giác các trường hợp vi 
phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với cơ 
quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật. 
Để khuyến khích người dân, Ban Chỉ huy Công an 
phường sẽ có một phần quà cho mỗi trường hợp.  

 



DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI  

TỔ QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC F0 

TỔ QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC F0 KHU PHỐ 1: 

1. Ông Lê Thành Phát - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 
phường, Tổ trưởng, điện thoại: 0909.604.714 

2. Ông Nguyễn Như Sỹ - Phó Trưởng ban điều hành 
khu phố 1, Tổ phó, điện thoại: 0919.551.059 

3. Ông Nguyễn Đức Thịnh - Nhân viên trạm Y tế 
phường, Tổ phó, điện thoại: 0343.731.228 

TỔ QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC F0 KHU PHỐ 2,3: 

1. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Chủ tịch Hội Liên hiệp 
phụ nữ phường, Tổ trưởng, điện thoại: 0935.036.100 

 2. Bà Đỗ Thu Huyền - Nhân viên trạm Y tế phường, 
Tổ phó, điện thoại: 0398.987.306 

3. Bà Nguyễn Ngọc Mai - Trưởng ban điều hành khu 
phố 3, Tổ phó, điện thoại: 0932.689.926 

4. Ông Ngô Di Sơn - Trưởng ban điều hành khu phố 
2, Tổ phó, điện thoại: 0937.364.199 

TỔ QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC F0 KHU PHỐ 5,6: 

1. Ông Nguyễn Văn Cọp - Trưởng ban điều hành khu 
phố 6, Tổ trưởng, điện thoại: 0913.898.931 

2. Bà Rcom H.Oanh - Bác sĩ trạm Y tế phường, Tổ 
phó, điện thoại: 0355.739.926 

3. Ông Lê Văn Rộng - Trưởng ban điều hành khu phố 
5, Tổ phó, điện thoại: 0918.295.786 

TỔ QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC F0 KHU PHỐ 4,7: 

1. Bà Cao Thị Hoàng Oanh - Bí thư Đoàn phường, Tổ 
trưởng, điện thoại: 0903.053.292 

2. Bà Nguyễn Thị Huế - Phó Trưởng trạm Y tế 
phường, Tổ phó, điện thoại: 0973.265.263 

 3. Ông Trần Đắc Tào - Trưởng ban điều hành khu 
phố 4, Tổ phó, điện thoại: 0907.622.365 

4. Ông Trần Văn Thanh - Trưởng ban điều hành khu 
phố 7,Tổ phó, điện thoại: 0908.171.476 

THỐNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ CẤP 
CỨU ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP F0 

- Đối với các trường hợp cấp cứu thuộc Khu phố 1, 2, 
3, 4 gọi số điện thoại Trạm Y tế Phường 10: 028.38. 
600.892 028  

- Đối với các trường hợp cấp cứu thuộc khu phố 5, 6, 
7 gọi số điện thoại Trạm Y tế lưu động: 0587.628.629  

 

 

 

 

 

 

 

 

(028)38.650.410 



 - 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 8.000 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. 


