
động, đã nêu cao tinh thần yêu nước và tự lực cánh 
sinh, phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp thắng lợi, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ miền Bắc và cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, Ngành Y tế nước ta đã trưởng 
thành trong lửa đạn và xây dựng thành công mô 
hình y tế nhân dân, một mô hình y tế tiên tiến cho 
một nước đang phát triển. 

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay, 
Đảng và Nhà nước ta coi sự nghiệp chăm sóc và 
bảo vệ sức khoẻ nhân dân là vô cùng quan trọng. 
Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà 
nước và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, xem con người là vốn quý nhất, phải 
bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho toàn dân, dù 
trong bất cứ hoàn cảnh thế nào, Ngành Y tế phải 
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NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM  
(27/2/1955 – 27/2/2022) 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3 VÀ 1982 NĂM 
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2022) 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ 
(28/3/1935 – 28/3/2022)  

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3 

NHỮNG CÂU CHUYỆN KỂ VỀ BÁC 

Bác Hồ với đội ngũ y, bác sỹ Bệnh xá Vân Đình, Hà Nội 

THƯ BÁC HỒ GỬI CÁN BỘ NGÀNH Y TẾ 

NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/02 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan 
tâm đến sức khỏe của nhân dân, ngành Y và người 
thầy thuốc. Bởi ngành Y nói chung, thầy thuốc nói 
riêng có sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho toàn dân 
và trị bệnh cứu người. Những tư tưởng, lời dạy của 
Bác về y đức của người thầy thuốc được thể hiện 
thông qua những bài nói, bài viết và thư gửi các hội 
nghị ngành y tế toàn quốc đến nay vẫn còn nguyên 
giá trị. 

Bức thư Bác viết được đăng ở Báo nhân dân số 
ra ngày 27/02/1955, ngắn gọn chỉ có 368 từ, súc 
tích, dễ  

hiểu; Bức thư đã thể hiện ba nội dung hết sức 
quan trọng của ngành y tế, đó là: Phải thật thà đoàn 
kết; Thương yêu người bệnh; Xây dựng nền y học 
nước nhà. Thương yêu người bệnh. Người bệnh phó 
thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính 
phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật 
và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ 
rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu săn 
sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi 
họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải 
như từ mẫu”. 

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác y tế, 
thời gian qua ngành Y tế nước ta đã lấy những lời 
dạy của Bác làm cốt lõi tư tưởng trong mọi hoạt 



phấn đấu nỗ lực hết sức mình, động viên cán bộ, 
công nhân viên thực hiện tốt việc bảo vệ chăm sóc 
sức khoẻ nhân dân. 

Kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 
(27/02/1955 - 27/02/2021) hơn lúc nào hết, việc 
rèn luyện đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của 
người thầy thuốc, người cán bộ Ngành Y tế phải 
được đưa lên hàng đầu, đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 
nhân dân. Để xứng đáng truyền thống tốt đẹp giữa 
người thầy thuốc và người bệnh theo lời dạy của 
Bác Hồ kính yêu. 

 

LỄ KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

(03/02/1930 - 03/02/2022);  
TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, 
CHÍNH QUYỀN VÀ VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN 

NĂM 2021 
Hòa trong không khí tươi vui, phấn khởi chuẩn 

bị đón xuân mới Nhâm Dần; chiều ngày 
18/01/2022, Đảng bộ Phường 10 tổ chức Lễ kỷ 
niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); tổng kết công tác 
xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân 
năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi 
Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường, chủ trì 
hội nghị; Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư thường trực 
Đảng ủy; Trần Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Đảng ủy 
viên, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội 
phường; đại diện cấp ủy 18 chi bộ, đại diện Ban 
Công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội thuộc 7 khu 
phố cùng tham dự. 

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Mai Quyên, Bí 
thư Đảng ủy phường đã phát biểu ôn lại truyền 
thống vẻ vang của Đảng trong 92 năm qua. Đồng 
chí Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 
báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng, 
chính quyền và vận động Nhân dân năm 2021.  

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng tiêu cực của 
dịch bệnh Covid-19 và trong điều kiện còn nhiều 
khó khăn song cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể phường đã đoàn kết, nỗ lực 
phấn đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ 
thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực 
hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã 
hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tại địa phương, 
chăm lo đảm bảo ổn định an sinh xã hội cho Nhân 
dân. 

Dịp này, Đoàn Thanh niên phường, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ phường, Công đoàn cơ sở phường đã 
trao danh sách đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng 
xem xét, kết nạp. 

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng 
chí Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường đã 
biểu dương những kết quả mà các cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phường đạt 
được trong năm 2021 và đề nghị trong năm 2022 
cả hệ thống chính trị phường cần tập trung thực 
hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm 
bảo yêu cầu vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu 
quả, vừa nâng cao chất lượng các phong trào thi 
đua trên tất cả các lĩnh vực, huy động tối đa mọi 
nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp 
nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đẩy mạnh 
cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội cho 
Nhân dân; gắn phong trào thi đua yêu nước với 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các nhiệm vụ 
chính trị, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong 
sạch vững mạnh, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT  

PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NUỚC  

NĂM 2021 

Chào đón xuân Nhâm Dần năm 2022, kỷ niệm 

Bà Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư đảng ủy phường  
phát biểu tại hội nghị. 

Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội LHPN phường trao  
danh sách đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu sang Đảng. 



92 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 
03/02/1930 – 03/02/2022, ngày 19/01/2022, Ủy 
ban nhân dân phường tổ chức hội nghị tổng kết 
phong trào thi đua yêu nuớc năm 2021; phát động 
phong trào thi đua yêu nuớc năm 2022. 

Thành phần tham dự có bà Bùi Thị Mai Quyên, 
Bí thư Đảng ủy phường; ông Lê Đức Nghĩa, Phó 
Bí thư Thường trực Đảng ủy, ông Trần Tấn Trung, 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các 
đồng chí là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân, Trưởng các đoàn thể phường, các chi bộ, 
ban điều hành 7 khu phố, 147 Tổ dân phố, Ban 
giám hiệu các trường học và Ban quản lý chợ Trần 
Văn Quang.  

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
năm 2021. Đồng thời, ông Trần Tấn Trung, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân phường phát động phong trào 
thi đua yêu nước năm 2022 với phương châm 
“Năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
năm 2022”. 

Hội nghị tổng kết, Ủy ban nhân dân phường đã 
khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. 

 

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG  
CHO CÁC ĐẢNG VIÊN  
ĐỢT NGÀY 03/02/2022 

Sáng ngày 24/01/2022, Đảng ủy Phường 10 đã 
tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt ngày 
03/02/2022; đến tham dự buổi lễ trao huy hiệu 
Đảng có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Phú, Ủy viên 
Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Quận ủy; Bùi Thị Mai Quyên, 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 Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam phường; các đồng chí Đảng ủy 
viên; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên chi bộ Khu 
phố 4, Khu phố 5 và các đảng viên nhận Huy hiệu 
Đảng. 

Mở đầu buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng 
ủy phường đồng chí Lê Đức Nghĩa công bố quyết 
định trao tặng Huy hiệu Đảng của Ban Thường vụ 
Thành ủy TP.HCM, thông qua quy định sử dụng, 
quản lý Huy hiệu Đảng. 

Đợt trao huy hiệu này, Đảng bộ Phường 10 có 
04 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó 01 
đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (đồng 
chí Nguyễn Thanh Quý, đảng viên Chi bộ Khu phố 
4); 03 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 
(đồng chí Phạm Lê Nam Hải, đảng viên chi bộ Khu 

Ông Trần Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy,  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phát biểu tại hội nghị 



phố 4; đồng chí Trương Văn Phi, đồng chí Dương 
Văn Hùng, đảng viên chi bộ Khu phố 5). 

Thay mặt các đồng chí đảng viên được trao tặng 
Huy hiệu Đảng, đồng chí Phạm Lê Nam Hải, đảng 
viên 30 năm tuổi Đảng phát biểu cảm tưởng, hứa 
trước Đảng sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức 
cách mạng, phẩm chất của người đảng viên, gương 
mẫu trong mọi công việc, tiếp tục giáo dục con cháu 
và các thế hệ sau đi theo con đường cách mạng mà 
Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. 

Cũng tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy phường 
đã chúc mừng và trân trọng cảm ơn đối với những 
đóng góp của các đảng viên; đồng thời, mong muốn 
các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, 
nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tiếp tục đóng 
góp cho chi bộ, đảng bộ nơi cư trú, cùng cấp ủy và 
chính quyền địa phương xây dựng chi bộ, đảng bộ 
thật sự trong sạch vững mạnh và là tấm gương sáng 
để thế hệ trẻ noi theo. 

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT  
CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2021 

Chiều ngày 27/01/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam Phường 10 tổ chức Hội nghị tổng 
kết, đánh giá công tác Mặt trận năm 2021; thông 
qua dự thảo Chương trình phối hợp thống nhất hành 
động năm 2022; ký kết chương trình phối hợp giữa 
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam phường với các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn 
phường về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 
đổi khí hậu (giai đoạn 2021 - 2025); trao học bổng 
Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh học giỏi vượt 
khó. 

Đến dự Hội nghị, có sự hiện diện của ông Huỳnh 
Văn Bé – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam quận; ông Lê Đức Nghĩa, 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; ông Ngô 
Trần Đình Khâm - Phó chủ tịch UBND phường; 
ông Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ tịch 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường – chủ 
trì Hội nghị; cùng với sự hiện diện của các vị Ủy 
viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; 
Ban Công tác Mặt trận 7 khu phố và các vị chức 
sắc các cơ sở Tôn giáo đến tham dự. 

Hội nghị được nghe ông Ngô Trần Đình Khâm 
- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thông tin 
kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã 
hội năm 2021 của Ủy ban nhân dân phường; ông 
Phạm Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam phường báo cáo kết quả 
thực hiện công tác Mặt trận năm 2021 và thông qua 
nội dung dự thảo Chương trình phối hợp thống 
nhất hành động năm 2022.  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã 
tổ chức hiệp thương thông qua báo cáo công tác 
Mặt trận năm 2021 và Chương trình phối hợp 
thống nhất hành động năm 2022. 

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam phường đã tổ chức ký kết chương trình phối 
hợp với các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn phường về 
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 
(giai đoạn 2021 - 2025). 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Văn Bé , 
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam quận và ông Lê Đức Nghĩa, Phó Bí 
thư thường trực Đảng ủy phường đánh giá cao 
những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Phường 10 trong năm 2021, trong đó nổi bật 
là vai trò tập hợp, huy động khối Đại đoàn kết 
trong công tác phòng chống dịch Covid-19, ghi 
nhận và tri ân những hy sinh thầm lặng của cán bộ 
Mặt trận trong trận chiến chống dịch. Các đồng chí 
lãnh đạo đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Phường 10 phát huy kết quả đã đạt được và 
khắc phục một số hạn chế trong năm 2021, tiếp tục 
tuyên truyền, vận động các giới, các tầng lớp Nhân 
dân phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống 
đoàn kết, năng động sáng tạo để cùng Thành phố 
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, gắn với phát 
triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, 
đảm bảo an sinh xã hội, tích cực tham gia xây dựng 
Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. 

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Phường 10 đã biểu dương khen thưởng 05 gương 
"Người tốt việc tốt" cấp quận; đề nghị Ủy ban nhân 
dân phường tặng giấy khen cho 07 tập thể, 07 cá 
nhân hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận năm 
2021 và trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho 
12 em học sinh có học lực giỏi vượt khó trong năm 
học 2021 - 2022. 

 

Ông Nguyễn Ngọc Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Bà Bùi Thị Mai Quyên, 

Bí thư Đảng ủy phường và ông Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy trao huy hiệu cho các Đảng viên  

có 30 tuổi Đảng và 50 tuổi Đảng. 



HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ PHƯỜNG 
HOÀN THÀNH TỐT CÔNG TÁC  

GIAO QUÂN NĂM 2022 
Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 
phường đã xét duyệt, khám và tuyển chọn được 21 
công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự 
năm 2022. 

Ngày 15/02/2022, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 
phường đã tổ chức họp mặt thanh niên trúng tuyển 
thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2022, tại buổi họp 
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự  phường có tổ chức 
giao lưu giữa Quân nhân xuất ngũ, gương cựu 
chiến binh tiêu biểu và thanh niên trúng tuyển thực 
hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2022, mục đích để 
động viên, khích lệ thanh niên trúng tuyển thực 
hiện Nghĩa vụ quân sự an tâm tư tưởng, sẵn sàng 
nhập ngũ, sau buổi họp mặt các bạn thanh niên 
được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường, Ban 
điều hành khu phố tặng quà với tổng số tiền 
2.500.000 đồng/01 thanh niên. Đến 17 giờ 00 cùng 
ngày Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường tổ chức 
đưa thanh niên đến điểm tập trung của Hội đồng 
Nghĩa vụ Quân sự quận để chuẩn bị cho công tác 
giao quân vào sáng ngày 16/02/2022. 

 

HỌP MẶT  

CÁN BỘ, HỘI VIÊN NỮ DÂN TỘC HOA 

NHÂN DỊP LỄ NGUYÊN TIÊU NĂM 2022 

Trong không khí vui tươi, đầm ấm của những 
ngày đầu năm mới, chiều ngày 14/02/2022, 
Phường 10 phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ 
quận Tân Bình, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 
tổ chức buổi họp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ dân 
tộc Hoa nhân dịp Lễ Nguyên Tiêu năm 2022. 

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Phạm 
Trường Hải, Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy, 
đồng chí Huỳnh Văn Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam quận, đồng chí Đỗ Thị 
Ngọc Lan, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ quận; đồng chí Hồ Thị Diễm Trinh, Phó 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận cùng các 
đồng chí đại diện Đảng ủy, chính quyền của 
Phường 9, Phường 10 nơi có nhiều đồng bào dân 
tộc Hoa đang sinh sống và làm việc. Trong buổi 
họp mặt, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã trao tặng 05 
phần quà của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cho 
05 chị hội viên phụ nữ Hoa có hoàn cảnh khó khăn. 
Bên cạnh đó Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và Văn 
phòng Ủy ban nhân dân quận đã trao tặng 05 phần 
quà nhằm tri ân, động viên các hội viên phụ nữ Hoa 
tiêu biểu, tích cực tham gia công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 trong năm 2021. 

Thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đồng chí 
Đỗ Thị Ngọc Lan gởi lời cảm ơn trân trọng và tri ân 
những đóng góp đầy trách nhiệm, nghĩa tình, những 
hoạt động sáng tạo, hiệu quả của các dì, các chị 
trong chặng đường tham gia công tác phòng, chống 
dịch thời gian qua. Mong rằng trong thời gian tới, 
mỗi cán bộ hội viên, phụ nữ Hoa tiếp tục nêu cao 
tinh thần đoàn kết, nhân văn, nhân ái phát huy vai 
trò, ý nghĩa hoạt động của tổ chức Hội, thể hiện 
phẩm chất của phụ nữ Việt Nam hiện nay “Tự tin – 
Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang. 

 

NGÀY HỘI  
“XUÂN YÊU THƯƠNG – TẾT NGHĨA TÌNH” 

NĂM 2022 
      Trong không khí hân hoan, vui tươi, phấn khởi 
chuẩn bị đón xuân mới Nhâm Dần 2022, chào 
mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022); thực hiện 
chương trình công tác năm 2022 của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể phường, với chủ đề hoạt động 
năm 2022 của Mặt trận là “Đoàn kết, dân chủ; năng 
động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, 
hiệu quả”, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, 
vận động, tập hợp các giới Nhân dân, phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết dân tộc. Chiều ngày 21/01/2022, 
tại khu Kiến Đức (Khu phố 5 – Phường 10) Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10 phối hợp 



Ủy ban nhân dân phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ, 
Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên 
hiệp thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Công đoàn cơ 
sở, Chi hội Luật gia và Công an Phường 10 phối 
hợp tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội “Xuân yêu 
thương – Tết nghĩa tình”. 
      Tham dự Ngày hội có các đồng chí: Bùi Thị 
Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy 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 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
phường; Thiếu tá Nguyễn Hoài Phương, Phó 
Trưởng Công an phường; về phía đơn vị đồng hành 
có ông Nghiêm Đình Hùng, Ủy viên Mặt trận Tổ 
quốc quận Tân Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Công ty TNHH thể thao CP và Đại đức Thích 
Hạnh Nhàn, thành viên Ban quản chúng Chùa Đức 
Lâm cùng Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã 
hội phường và gần 250 lượt người dân tham dự 
ngày hội. 

Trong ngày hội đã diễn ra rất nhiều hoạt động ý 
nghĩa, gồm: 

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao cảnh 
giác phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tội 
phạm lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội, tuyên 
truyền Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng 
cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, hướng dẫn 
cách thức sử dụng phương tiện chữa cháy.  

 Tổ chức chăm lo Tết tặng quà cho 200 hộ 
dân khó khăn (300.000 đồng/phần quà); tặng 6 suất 
quà (1.500.000 đồng/suất) cho lực lượng tuyến đầu 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn có người 
thân mất vì Covid. 

Tổ chức gian hàng bình ổn giá hưởng ứng cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” với nhiều sản phẩm bánh, kẹo, gia vị, nhu 
yếu phẩm, mặt hàng thiết thực. 

Tổ chức Kios đại đoàn kết tuyên truyền và tư 
vấn pháp luật miễn phí với thành viên là Thường 
trực Mặt trận phường, chi hội Luật gia, các đoàn 
thể: tuyên truyền người dân thực hiện phòng, 
chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc “5K + Vắcx-
in”; tuyên truyền các tiêu chí văn hóa giai đoạn 
2020-2025 theo Quyết định số 1280/QĐ-UBND 
của UBND thành phố; triển khai thực hiện bộ tiêu 
chí ứng xử trong gia đình; tuyên truyền phòng, 
chống bạo hành trẻ em; tuyên truyền Chỉ thị số 19-
CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy TPHCM 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”; tuyên truyền 
Luật Giao thông đường bộ; các quy định xử phạt vi 



phạm hành chính về trong việc cấp, quản lý, sử 
dụng giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước 
công dân và các hoạt động tư vấn pháp lý khác. 

Tổ chức gian hàng quần áo cũ “Trao yêu 
thương nhận nụ cười” cho đoàn viên, hội viên và 
người dân khó khăn trên địa bàn. 

Tổ chức hoạt động bán bao lì xì gây quỹ thực 
hiện công trình “Xuân tình bạn” tặng quà cho đoàn 
viên khó khăn. 

Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa vì 
cộng đồng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
và kịp thời động viên, chăm lo các hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống 
dịch bằng những suất quà mang đầy tình yêu 
thương, sẻ chia nhân dịp tết đến xuân về. 

 

HỌP MẶT TẾT NHÂM DẦN 2022  

CHO CÁN BỘ, HỘI VIÊN PHỤ NỮ 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hội 
Liên hiệp phụ nữ phường 10 đã tổ chức các hoạt 
động thiết thực họp mặt, tặng quà cho cán bộ, hội 
viên phụ nữ khó khăn để cùng vui xuân, đón Tết.  

Trong dịp này, Hội LHPN phường đã tặng 20 
phần quà với tổng số tiền hơn 6 triệu đồng tặng cán 
Ban Chấp hành, Chi hội trưởng, Chi hội phó chi 
hội phụ nữ 07 khu phố, bộ Hội khó khăn, đây là 
hoạt động ý nghĩa, thiết thực để động viên, chia sẻ 
với hội viên, phụ nữ nhất là sau thời gian dài bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 phát huy tinh thần 
tương thân, tương ái vượt qua đại dịch và cùng vui 
Xuân, đón Tết  

Bên cạnh đó cũng gửi lời biết ơn chân thành 

nhất đến các cô với những đóng góp tích cực trong 
1 năm đầy khó khăn vừa qua, hi vọng rằng qua 

năm mới sẽ có thật nhiều những khởi sắc và chúc 

cho cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ đón một cái tết vui 

khỏe, an lành và hạnh phúc 

  

HỘI NGHỊ GẶP GỠ  
GIỮA LÃNH ĐẠO PHƯỜNG VỚI ĐẠI DIỆN 

CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO NĂM 2022 

Nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết 
giữa Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với các 
dân tộc, các tôn giáo, thân nhân kiều bào trên địa 
bàn; đồng thời trao đổi thông tin về tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa 
phương trong năm 2021. Chiều ngày 24/02/2022, 
Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam Phường 10 tổ chức Hội nghị gặp gỡ 
giữa lãnh đạo phường với đại biểu các dân tộc, tôn 
giáo trên địa bàn phường năm 2022. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Mai 
Quyên, Bí thư Đảng ủy phường; Ngô Trần Đình 
Khâm, Phó Chủ tịch UBND phường; Phạm Thanh 
Phương, Phó Chủ tịch MTTQ phường cùng đại 
diện các đoàn thể chính trị -xã hội phường và 15 đại 
biểu là chức sắc các cơ sở tôn giáo, người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc Hoa, Khmer về tham dự hội 
nghị. 

Tại hội nghị các đại biểu được nghe ông Đỗ 
Quang Lý, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam quận Tân Bình, báo cáo viên quận tuyên 
truyền các nội dung chính của Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nội dung chính 
của Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo; tiếp theo hội nghị 
được nghe đồng chí Ngô Trần Đình Khâm, Phó 
Chủ tịch UBND phường thông tin tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội của phường năm 2021 và 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; đồng chí 
Phạm Thanh Phương, Phó Chủ tịch MTTQ phường 
báo cáo công tác vận động, tuyên truyền, công tác 
dân tộc – tôn giáo của MTTQ trong năm qua.  

Hội nghị cũng được nghe 3 lượt phát biểu với 4 
ý kiến đóng góp của đại biểu đóng góp trên các lĩnh 
vực: vệ sinh môi trường, chính sách cho đồng bào 
dân tộc, tình hình an ninh trật tự,… đồng thời đề 
xuất giải pháp nâng cao công tác vận động, tuyên 
truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn 
giáo trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào 



tại địa phương. 
Thay mặt lãnh đạo phường, đồng chí Bùi Thị 

Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy đã lắng nghe, tiếp thu 
những ý kiến, đồng thời ghi nhận, biểu dương sự 
đóng góp tích cực của đồng bào các dân tộc, các vị 
chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo đã tích 
cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động 
do thành phố, quận, phường phát động góp phần 
hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương. 

  
TỔ CHỨC RA QUÂN TĂNG CƯỜNG KIỂM 

TRA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, 
KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA, THỂ 

THAO TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG  
Thực hiện Kế hoạch số 334/KH-UBND-VX ngày 

27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân 
Bình về việc tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở 
hoạt động văn hóa thể thao, kinh doanh dịch vụ văn 
hóa, thể thao trên địa bàn quận Tân Bình cao điểm 
trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm dần 2022. 

Theo đó từ ngày 25/01/2022 đến ngày 24/02/2022, 
Tổ kiểm tra Liên ngành Văn hóa xã hội phường tổ 
chức kiểm tra 10 lượt tại các cơ sở kinh doanh lĩnh 
vực văn hóa, thể thao trên địa bàn phường, đồng thời, 
yêu cầu các cơ sở kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể 

thao thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống 
dịch Covid-19. Qua đó đã lập biên bản kiểm tra 
hành chính 05 trường hợp, lập biên bản xử lý vi 
phạm hành chính 05 trường hợp với tổng số tiền 
6.500.000 đồng.  

  

LỄ  KHAI MẠC 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO  

LẦN THỨ IX NĂM 2022 

(CỤM THI ĐUA 2 GỒM 6,7,8,9,10) 

Ngày 09/01/2022, Cụm thi đua 2 gồm Phường 
6,7,8,9,10 tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể 
thao lần thứ IX tại công viên Thái Thị Nhạn, 
Phường 10 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo 
các phường và 200 vận động viên. 

Qua đó, Đại hội đã tổ chức 06 môn thi đấu 
gồm: Chạy việt dã, bóng bàn, Pentaque, cờ tướng, 
Billiards, cầu lông. 



 

HƯỞNG ỨNG “THÁNG ÁO DÀI”   
NHÂN DỊP NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 

NĂM 2022 

Áo dài là nét đẹp là biểu tượng của nước Việt 
Nam, chúng ta hãy giữ gìn để áo dài mãi là trang 
phục truyền thống của mỗi người Việt Nam, khi 

nhắc đến tà áo dài chúng ta nghĩ ngay đến nền văn 
hóa đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta hãy phát huy 
để bản sắc ấy ngày càng tươi đẹp hơn.  

Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Công đoàn 
phường vận động toàn thể nữ cán bộ, công chức, 
viên chức tại các đơn vị hưởng ứng mặc trang phục 
Áo dài trong công sở, nơi làm việc, khi tham gia 
các hoạt động, sự kiện, hội nghị... trong tháng 3: 
Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” do Trung ương Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ 01/3/2022 
đến 08/3/2022 và Chương trình “Đồng hành cùng 
Áo dài Việt” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố 
phát động từ 01/3/2022 đến 30/3/2022. 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH 
TRẺ SINH NĂM 2016 VÀO HỌC LỚP 1  

VÀ TRẺ SINH NĂM 2017  

VÀO HỌC LỚP MẦM NON  

NĂM HỌC 2022 – 2023  

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh năm học 
2022 - 2023, Ủy ban nhân dân phường kính đề nghị 
Ban Điều hành 07 Khu phố và 147 Tổ dân phố rà 
soát và lập danh sách trẻ sinh năm 2016 (6 tuổi) vào 
lớp 1 và sinh năm 2017 (5 tuổi) vào lớp Lá Mầm 
non đối với tất cả các trẻ hiện cư trú trên địa bàn 
Phường 10. 

Việc lập danh sách trẻ (theo mẫu đính kèm) cần 
ghi rõ và đầy đủ các thông tin cần thiết sau: 

1. Ghi đầy đủ tên trẻ: ngày sinh, tháng sinh, năm 
sinh (theo đúng giấy khai sinh). 

2. Giới tính; thành phần dân tộc. 

3. Họ và tên của cha hoặc mẹ hoặc người nuôi 
dưỡng. 

4. Địa chỉ cư trú (ghi đầy đủ số nhà, tên đường, 
tổ dân phố, khu phố) theo đúng sổ Hộ khẩu KT1, 
KT2, KT3 hoặc giấy tạm trú ngắn hạn. 

5. Thuộc đối tượng cư trú KT1, KT2, KT3 hoặc 
tạm trú ngắn hạn. 

6. Năm học 2021 – 2022 đang theo học tại 
trường Mầm non nào? Địa chỉ cụ thể? Hoặc không 
đi học ghi rõ lý do. 

7. Photocopy giấy khai sinh và sổ hộ khẩu KT1, 
KT2, KT3 hoặc giấy tạm trú ngắn hạn. 

8. Thông tin số điện thoại liên lạc của cha hoặc 
mẹ hoặc người nuôi dưỡng. 

Thời gian lập danh sách và gửi về bộ phận Văn 
hóa xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Phường 10 
(thông qua ông Trần Thanh Phúc, chuyên trách phổ 
cập giáo dục) từ nay đến hết ngày 31/3/2022. 

Nhằm giúp Ủy ban nhân dân phường hoàn thành 
công tác đưa trẻ 05 tuổi vào học lớp mầm non và 06 



tuổi vào học lớp 1 năm học 2022 - 2023, rất mong 
Ban Điều hành 07 Khu phố và 147 Tổ dân phố 
quan tâm thực hiện.  

 

ĐỊNH NGHĨA VỀ KHIẾU NẠI, VỀ TỐ CÁO, 
VỀ KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 

I. KHIẾU NẠI là việc công dân, cơ quan, tổ 
chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật 
Khiếu nại năm 2011 quy định, đề nghị cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết 
định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan 
hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền 
trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết 
định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho 
rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, 
xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

(trích khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 
2011) 

II. TỐ CÁO là việc cá nhân theo thủ tục quy 
định của Luật Tố cáo năm 2018 báo cho cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi 
phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá 
nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại 
đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm: 

a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 

b) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý 
nhà nước trong các lĩnh vực. 

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ là tố cáo về  hành vi 
vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ của các đối tượng sau đây: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức; người khác 
được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 

b) Người không còn là cán bộ, công chức, viên 
chức nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật 
trong thời gian là cán bộ, công chức, viên chức; 
người không còn được giao thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp 
luật trong thời gian được giao thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ; 

c) Cơ quan, tổ chức. 
Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý 

nhà nước trong các lĩnh vực là tố cáo về  hành vi 
vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các 
lĩnh vực của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào 
về việc chấp hành quy định của pháp luật, trừ hành 
vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ. 

(trích khoản 1, 2, 3 Điều 2 Luật Tố cáo năm 
2018) 

III. KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH là việc công 

dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện 

vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên 

quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, 

chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các 

lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó. 

(trích khoản 2 Điều 2 Luật Tiếp công dân năm 

2013)  

 

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. 

 

HIỂM HỌA TỪ VIỆC CHIA SẺ CCCD LÊN 
MẠNG XÃ HỘI 

Không thể phủ nhận tính ưu việt của CCCD gắn 
chip vào thời điểm này khi mã QR và chip trên thẻ 
CCCD chứa rất nhiều thông tin cá nhân, song đây cũng 

THÔNG TIN CẢNH GIÁC 



là vấn đề tội phạm công nghệ cao triệt để lợi dụng. 

Tuy nhiên, hiện nay nhiều công dân vẫn “vô tư” 
chia sẻ hình ảnh CCCD của mình trên mạng xã hội. 
Hành vi chia sẻ đó tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá 
nhân vì chỉ cần dựa vào mã QR hoặc thông tin in trên 
thẻ CCCD, các đối tượng xấu có thể dễ dàng lợi dụng 
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. 

Thủ đoạn thứ nhất, hiện tại có rất nhiều ứng dụng 
cho vay tiền online chỉ cần chụp hình ảnh CCCD hay 
CMND là có thể được giải quyết hợp đồng vay tiền và 
giải ngân một cách nhanh chóng mà bỏ qua khâu xác 
minh chính chủ, hoặc có xác minh nhưng quá trình xác 
minh rất sơ sài. Vì vậy mà các đối tượng thường lấy 
thông tin cá nhân của người khác qua CCCD và gửi vào 
những ứng dụng này để vay tiền nhằm mục đích chiếm 
đoạt. 

Thứ hai, đã có rất nhiều người bị lợi dụng sử dụng 
hình ảnh CCCD hay CMND để đăng ký thuê bao trả 
sau của các nhà mạng, sau đó thực hiện những cuộc gọi 
quốc tế, hoặc thực hiện các cuộc gọi trong nước một 
cách vô tội vạ. 

Thủ đoạn thứ ba mà các đối tượng lợi dụng việc 
người dân đăng ảnh CCCD lên mạng xã hội là đăng ký 
mã số thuế ảo cho nhân viên công ty nhằm qua mặt cơ 
quan chức năng. Cũng có nhiều công ty chọn hình thức 
ra thông báo tuyển dụng nhân sự không giới hạn số 
lượng với mức lương cao để thu hút người khác nộp hồ 

sơ xin việc, nhưng cuối cùng thì họ đều thông báo 
không trúng tuyển, sau đó lấy ảnh CMND/CCCD của 
người xin việc đó dùng để đăng ký mã số thuế ảo… 

Để không bị mắc bẫy và tránh lộ lọt thông tin cá 
nhân, Công an quận 1 khuyến cáo người dân không 
đăng tải, chia sẻ hình ảnh CCCD hay CMND trên mạng 
xã hội. Không cung cấp thông tin CCCD, CMND cho 
những dịch vụ không thiết yếu, các dịch vụ không có 
cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Tuyệt đối 
không cho người khác mượn CCCD/CMND dưới bất kỳ 
hình thức nào. 

Khi mất CCCD, công dân cần trình báo lên cơ quan 
chức năng để báo mất và làm lại giấy tờ. Đồng thời 
phòng ngừa trường hợp số CCCD bị lợi dụng thực hiện 
các giao dịch dân sự trái pháp luật thì có căn cứ để 
chứng minh bản thân không có liên quan đến các giao 
dịch dân sự đó. 

Trong trường hợp bị lừa lấy thông tin CMND/
CCCD để đi vay tiền thì người dân cần nhanh chóng 
thông báo với đơn vị cho vay, đồng thời liên hệ đến cơ 
quan chức năng để được hỗ trợ nhanh nhất. Còn trường 
hợp bị các đối tượng khác lợi dụng lấy số CMND hay 
số thẻ CCCD để đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng hay 
đăng ký thuê bao trả sau thì người dân cũng cần nhanh 
chóng liên hệ đến ngân hàng, nhà mạng để được hỗ 
trợ./. 

 



 - 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. 


