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CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM,
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 – 30/4/2022);
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 136 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
(01/5/1886 – 01/5/2022);
NHỮNG CÂU CHUYỆN KỂ VỀ BÁC
HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP
GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Với mỗi người Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một
ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh dần
đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng thù xâm lược, hòa
bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam, Đó là ngày đoàn
tụ: Non sông thu về một mối, song chân lý đó không
bao giờ thay đổi!”.
Lúc sinh thời, Hồ Chí Minh đã khẳng định với toàn
thể dân tộc Việt Nam với lương tri thế giới: “Miền
Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt
Nam”, “Đồng bào Nam Bộ là dân tộc nước Việt Nam.
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó
không bao giờ thay đổi!”.
Với Người, đất nước, núi sông Việt Nam là một
khối thống nhất, Bắc – Trung – Nam “Không thể phân
chia, kết đoàn ba miền như con một cha, nhà một nóc,

no đói, rách lành sẽ chia, đùm bọc, không ai có thể
chia rẽ nước Việt Nam ta”…
Khi cuộc trường chinh chống thực dân Pháp xâm
lược kết thúc, một nửa đất nước sạch bóng ngoại
xâm, song cả dân tộc vẫn chịu nỗi đau chia cắt do
âm mưu và hành động xâm lược của đế quốc Mỹ.
Hòa bình lập lại trên miền Bắc nhưng trái tim
Hồ Chí Minh chưa phút nào yên, vì miền Nam còn
bị quân thù giày xéo. Người luôn trăn trở khôn
nguôi về miền Nam, về sự nghiệp giải phóng đất
nước vẫn còn chưa hoàn tất. Giải phóng miền Nam
thống nhất non sông giờ đây trở thành mục tiêu
hàng đầu của mọi người Việt Nam yêu nước thương
nòi và đó cũng chính là quyết tâm không lay chuyển
của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong bài thơ chúc Tết năm 1969 của Hồ Chí
Minh:
…Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào,
Tiến lên chiến sĩ, đồng bào,
Bắc, Nam sum họp, xuân nào, vui hơn!
Cho đến những ngày sắp đi xa, Người vẫn giữ
một niềm tin sắt đá: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của
Nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh
nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.
Đó là một điều chắc chắn”. Niềm tin ấy, khát vọng
ấy thể hiện tình cảm sâu nặng với miền Nam ruột
thịt và trở thành sự thôi thúc trong tâm khảm mỗi
người dân hai miền đất nước cùng phấn đấu cho
ngày mai thống nhất nước nhà. Đó cũng là động lực
mạnh mẽ cho toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước khó khăn, lâu dài, gian khổ, song nhất
định thắng lợi.
11 giờ 30 phút trưa 30/4/1975, lá cờ cách mạng
phấp phới tung bay trên nóc phủ Tổng thống chính

quyền Sài Gòn, báo hiệu chiến dịch lịch sử mang tên
Bác Hồ kính yêu toàn thắng, sự nghiệp giải phóng
miền Nam toàn thắng. Một lần nữa, “sức mạnh Việt
Nam – sức mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc” lại ngời sáng. Miền Nam
đã được hoàn toàn giải phóng, non sông liền một dải,
đất nước thu về một mối. Từ đây, Nam, Bắc sum họp
một nhà, chung vui niềm vui thống nhất. Khát vọng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý chí, quyết tâm của toàn
Đảng, toàn dân tộc Việt Nam về một nước Việt Nam
hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
sau những năm dài trường kỳ kháng chiến đã trở
thành hiện thực.
Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son
chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước
của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ
nghĩa anh hùng Cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của
khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Suốt 30
năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945
thành công, cả dân tộc kiên cường chiến đấu hy sinh
để đi tới thắng lợi trọn vẹn “đánh cho Mỹ cút, đánh
cho Ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp”…
Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của nội lực Việt
Nam, của truyền thống văn hóa dân tộc, của sự lãnh
đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và
Đảng ta, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tính của
bạn bè quốc tế, của các nước xã hội chủ nghĩa anh
em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.
Ngày 30/4 là ngày hòa hợp dân tộc, từng gia đình
và cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam, người
một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một
con đường…Hòa hợp dân tộc đã hóa giải xung đột,
xóa bỏ hận thù, giải phóng nội lực để cùng nhau
bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên hòa bình, thống
nhất, độc lập, tự do cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội, xây
dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn./.


THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG PHƯỜNG
HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
PHƯỜNG 10, NHIỆM KỲ 2019-2024
Nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện Nghị
quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10
trong những năm qua. Qua đó, phân tích, đánh giá
làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn
chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học
kinh nghiệm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra.
Chiều ngày 25/3/2022 Ủy ban MTTQ VN
Phường 10 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ
thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Phường 10, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đến tham dự hội nghị có ông Võ Văn Thạnh - Ủy
viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân
Bình; bà Bùi Thị Mai Quyên - Bí thư Đảng ủy
phường; ông Trần Tấn Trung - Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND phường; ông Huỳnh Thanh Hiếu Đảng ủy viên/Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường cùng các vị đại diện các đoàn thể phường,
Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban Công
tác mặt trận 7 khu phố.
Hội nghị được nghe ông Nguyễn Xuân Hải - Phó
Chủ tịch MTTQ phường báo cáo tóm tắt đánh giá các
kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, các chỉ
tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 5 năm đã được Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nghiêm túc thực
hiện theo tiến độ, thêm vào đó Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam phường đã làm tốt công tác phòng
chống dịch bệnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong
nửa cuối nhiệm kỳ.

Bà Bùi Thị Mai Quyên - Bí thư Đảng ủy phường
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Bùi Thị Mai Quyên - Bí
thư Đảng ủy phường đã biểu dương các thành tích
MTTQ phường đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua,
nhận xét chất lượng báo cáo giữa nhiệm kỳ và
phương hướng nửa cuối nhiệm kỳ của Ủy ban MTTQ
phường đạt yêu cầu theo đúng hướng dẫn của MTTQ
quận, có bổ sung 2 nội dung quan trọng là công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
và thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU về thực hiện Đề án
số 06-ĐA/TU của Thành ủy về nâng cao vai trò giám
sát của MTTQ và Nhân dân đối với hoạt động của
chính quyền; đồng thời bà đề nghị MTTQ phường
tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong nửa nhiệm
kỳ qua, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động
nhân dân có hiệu quả hơn nữa, đặc biệt trong tuyên
truyền về các nội dung cuộc vận động, phong trào thi
đua gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả giám sát
của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát
huy hơn nữa vai trò của các vị chức sắc, người uy tín,
tổ liên lạc kiều bào, nhân rộng các mô hình hiệu quả.
Dịp này, hội nghị cũng khen thưởng biểu dương 6

tập thể, 11 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công
tác Mặt trận suốt thời gian nửa nhiệm kỳ vừa qua.

HỘI NGHỊ NHÂN DÂN
THÁNG 3 NĂM 2022
Sáng ngày 01/4/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Phường 10 và Ủy ban nhân dân Phường 10
phối hợp tổ chức Hội nghị Nhân dân tháng 3/2022.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Mai
Quyên, Bí thư Đảng ủy phường; Trần Tấn Trung –
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
phường; Huỳnh Thanh Hiếu – Đảng ủy viên, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các ông,
bà đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội phường,
đại diện cấp ủy, Ban điều hành, Ban công tác Mặt
trận 7 khu phố cùng 95 lượt người dân trên địa bàn
cùng tham dự hội nghị.

CÁC HOẠT ĐỘNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
PHƯỜNG TRONG THÁNG 3

1. HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG
Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội
đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ
2022-2027; chào mừng kỷ niệm 1982 năm cuộc khởi
nghĩa Hai Bà Trưng và 112 năm ngày Quốc tế phụ
nữ 8/3, kỷ niệm 19 năm ngày Quốc tế hạnh phúc
20/3; Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tổ chức Hội thi Rung
chuông vàng.

Các câu hỏi trong hội thi xoay quanh các lĩnh vực
về môi trường, pháp luật, dân số, về tìm hiểu nghị
quyết Đại hội phụ nữ các cấp cũng như các nhân vật
nữ lịch sử tiêu biểu qua các thời kỳ.
Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng góp
phần tuyên truyền, giáo dục cho tầng lớp cán bộ, hội
viên phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ
vang của Hội đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo,
hiệu quả vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế
hiện nay.

2. HỌP MẶT KỶ NIỆM 112 NĂM
NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 03/8
Nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ
(8/3/1910-8/3/2022) và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà
Trưng, các Chi hội Phụ nữ trên địa bàn đã tổ chức
nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi dành cho chị em phụ
nữ như:

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tấn Trung – Phó Bí
thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội
quý 1 năm 2022 trên địa bàn phường.
Các ý kiến phản ánh tại hội nghị được đồng chí
Trần Tấn Trung – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân phường ghi nhận và trả lời cho người
dân những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của
phường; đồng thời ghi nhận những vấn đề thuộc
thẩm quyền cấp trên sẽ được tổng hợp gửi về quận để
giải quyết trong thời gian sớm nhất.


Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại các
Chi hội.
Tham quan và dâng hương tại Nhà tưởng niệm và

tượng đài anh hùng Võ Thị Sáu tại Bà Rịa – Vũng
Tàu.

Tham quan và dâng hương tại Nhà tưởng niệm mẹ
Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rành tại Củ Chi
Tổ chức Hội thi nấu ăn…
Những hoạt động trên mang nhiều ý nghĩa thiết
thực trong việc thu hút lực lượng cán bộ hội viên phụ
nữ trên địa bàn đến với phong trào Hội.
Thay mặt cho Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ
nữ Phường 10, quận Tân Bình xin trân trọng gửi
những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các dì, chị cán
bộ hội viên phụ nữ. Kính chúc các dì, chị đón một
mùa 8/3 thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành
công.

3. HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI”
VÀ LỄ HỘI ÁO DÀI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

"Thiết tha trong chiếc áo dài
Em như nhành liễu mảnh mai soi mình".
Câu thơ gợi nhắc đến vẻ đẹp mềm mại, uyển
chuyển của người phụ nữ trong tà áo dài, nhẹ nhàng,
thư thái thả dáng trong tiết trời mùa thu hay nắng
xuân…Trong tà áo dài, vẻ đẹp của người phụ nữ được
tôn vinh và tỏa sáng theo một cách rất riêng.
"Tuần lễ Áo dài” từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2022
là một sự kiện thường niên được Đoàn Chủ tịch Trung
ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trên
toàn quốc để tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi
trong cộng đồng về lịch sử và giá trị của Áo dài truyền

thống Việt Nam.
Cán bộ, hội viên phụ nữ Thành phố Hồ Chí minh
nói chung và của quận Tân Bình nói riêng đã tạo cho
mình nhiều hoạt động sôi nổi để hưởng ứng “Tuần lễ
áo dài” và Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh
năm 2022.
Cán bộ hội viên, phụ nữ hãy cùng hưởng ứng tích
cực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần
nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, trong
việc gìn giữ, phát huy sản phẩm văn hóa Việt Nam,
tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong tà
áo dài truyền thống của dân tộc.

4. HỘI THI THỂ DỤC DƯỠNG SINH VỚI
CHỦ ĐỀ “PHỤ NỮ PHƯỜNG 10
NĂNG ĐỘNG - KHỎE ĐẸP”
Những ngày này, cán bộ, hội viên, phụ nữ trên cả
nước đang sôi nổi hướng về Đại hội đại biểu Phụ nữ
toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 (từ ngày
9/3 đến 11/3/2022) với nhiều kỳ vọng vào những
định hướng chiến lược đúng đắn, đáp ứng nhu cầu
của hội viên, phụ nữ trong nhiệm kỳ mới, góp phần
xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển bền vững.

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội
đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ
2022-2027; chào mừng kỷ niệm 1982 năm cuộc khởi
nghĩa Hai Bà Trưng và 112 năm ngày Quốc tế phụ
nữ 8/3, kỷ niệm 19 năm ngày Quốc tế hạnh phúc
20/3, kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam
(27/3/1946 – 27/3/2022); Hội Liên hiệp Phụ nữ đã
phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Công Đoàn
cơ sở Phường 10 quận Tân Bình đã tổ chức Hội thi
Thể dục dưỡng sinh với chủ đề “Phụ nữ Phường 10
Năng động – Khỏe đẹp”.
Đến tham dự có sự hiện diện của Đ/c Lê Đức
Nghĩa - Phó bí thư Thường trực 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, các đội thi của các chi
hội phụ nữ khu phố cùng cổ động viên tham gia cổ
động hội thi.
Hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, động viên
các tầng lớp hội viên phụ nữ và nhân dân tiếp tục
thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phát động
phong trào “Mỗi hội viên phụ nữ lựa chọn cho mình
một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày”
của Hội LHPN Việt Nam; nâng cao nhận thức về vai
trò, ý nghĩa và tác dụng của việc luyện tập thể dục
thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, nâng cao chất
lượng cuộc sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân
trên địa bàn phường.


Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), chào
mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Sáng ngày 06/3/2022 Đoàn phường tổ chức hành
trình về nguồn “Tuổi trẻ Phường 10 tự hào tiến bước
dưới cờ Đoàn” tổ chức cho hơn 30 bạn đoàn viên,
thanh niên tham quan Nhà truyền thống Thành đoàn
Thành phố Hồ Chí Minh.

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN
1. CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 91 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS
HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2022)
VÀ DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI
ĐẢNG VỚI THANH NIÊN - THANH NIÊN
VỚI ĐẢNG NĂM 2022
Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ
Quận đoàn và được sự đồng ý của Đảng Uỷ - Uỷ Ban
Nhân Dân Phường, vào tối ngày 18/3/2022, Ban
Chấp hành Đoàn Phường 10 đã tổ chức chương trình
họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022). Đến
tham dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Mai
Quyên - Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Ngô Trần Đình
Khâm - Phó Chủ tịch UBND Phường cùng với các
đồng chí đại diện cấp uỷ các chi bộ và hơn 30 bạn
Đoàn viên, thanh niên.

Trong chương trình các bạn Đoàn viên, thanh
niên đã được ôn lại chặng đường 91 năm vẻ vang của
tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tham dự
chương trình đối thoại "Đảng với thanh niên - Thanh
niên với Đảng" năm 2022, đã có 15 lượt ý kiếm đóng
góp trao đổi của các bạn. Phát biểu tại chương trình,
đồng chí Búi Thị Mai Quyên đã chúc mừng kết quả
của Đoàn phường đã được trong Tháng Thanh niên,
trao đổi những ý kiến của các bạn đoàn viên, thanh
niên và chỉ đạo Đoàn phường thực hiện một số nội
dung trọng tâm trong năm 2022

2. HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN
“TUỔI TRẺ PHƯỜNG 10 TỰ HÀO
DƯỚI CỜ ĐOÀN”

Công trình được đặt tại Nhà Văn hóa Thanh niên
TPHCM (Quận 1), trước kia là địa chỉ số 4 Duy Tân –
nơi đấu tranh công khai của tuổi trẻ TP thời kỳ kháng
chiến chống Mỹ cứu nước. Nhà truyền thống Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh, được chia
thành 9 giai đoạn và 5 chuyên đề, gồm: các hình ảnh,
tư liệu, hiện vật, sách báo…về truyền thống đấu tranh
và lao động của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Thành
Đoàn TP. HCM.
Đây là không gian lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu,
hiện vật quý giá của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
TPHCM và là điểm đến quen thuộc của đoàn viên,
thanh niên TP trong các hành trình về nguồn, sinh
hoạt truyền thống, lịch sử, với ý nghĩa giáo dục
truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ và
góp phần nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ Thành
phố trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

3. SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 3
NĂM 2022 “TUỔI TRẺ SÁNG TẠO”
Trong không khí náo nức của Tháng Thanh niên,
hòa chung không khí tuổi trẻ cả nước tích cực thi đua
chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và cháo
mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận đoàn,
Ban chấp hành đoàn Phường 10 xây dựng kế hoạch
chỉ đạo cho 15/15 Chi đoàn trực thuộc đồng loạt tổ
chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 với chủ đề
“Tuổi trẻ sáng tạo”.
Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt, cán bộ, đoàn
viên Chi đoàn đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 91 năm xây dựng và
phát triển; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid
-19 trong tình hình mới; triển khai thực hiện các công
trình phần việc, mục tiêu thi đua đã đăng ký; công tác

phát triển Đảng; đề xuất kiến nghị, ý tưởng sáng tạo
xây dựng tổ chức Đoàn…Tăng cường tuyên truyền,
giáo dục truyền thống lịch sử thông qua các ứng dụng
số, mạng xã hội của thanh niên. Tổ chức các hoạt
động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, đền ơn đáp
nghĩa, tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại
các địa phương.

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 là đợt sinh hoạt trong
đoàn viên, thanh niên nhằm khơi dậy và phát huy tinh
thần nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo
tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mỗi đoàn
viên, thanh niên; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh
niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và
khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong
thanh niên và xã hội./.

4. NGÀY ĐOÀN VIÊN - CHỦ NHẬT XANH
LẦN THỨ 144

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng
tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và hưởng
ứng hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ I/2022
do Trung ương Đoàn phát động.
Ngày 20/03/2022 Đoàn phường tổ chức ra quân
“Ngày Chủ nhật xanh” tập trung vào các phần việc
như: thu gom và phân loại rác thải nhựa, trồng hoa,

chăm sóc, bảo vệ cây vào chậu hoa tái chế từ vỏ xe
cũ, cải tạo cảnh quan tại công trình "Góc xanh thanh
niên" trên tuyến đường Gò Cẩm Đệm.
“Ngày Chủ nhật xanh” là hoạt động thường
xuyên của Đoàn thanh niên những năm gần đây với ý
nghĩa chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch đẹp. Thông qua các hoạt động, đoàn viên thanh niên
đã góp phần đánh thức được “màu xanh” trong việc
nâng cao ý thức, hình thành nếp sống văn minh, có
trách nhiệm với môi trường của mỗi cá nhân trong xã
hội.

5. HỘI THI BÍ THƯ CHI ĐOÀN GIỎI
NĂM 2022
Chủ đề “Cán bộ đoàn vững kiến, rèn kỹ năng xây
dựng đoàn vững mạnh”
Nhằm đẩy mạnh giải pháp thực hiện Kế hoạch số
242-KH/TĐTN.BMT.ANQP-ĐBDC của Ban thường
vụ Quận đoàn về việc tổ chức thực hiện các giải pháp
nâng cao chất lượng hoạt động Chi đoàn khu phố, ấp
giai đoạn 2020 – 2022. Qua đó đánh giá năng lực
thực tế của đội ngũ bí thư chi đoàn tại địa phương, từ
đó phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi
dưỡng, đào tạo và bổ sung cho đội ngũ cán bộ.
Ngày 13/3/2022 Đoàn phường đã tổ chức Hội thi
Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2022 với chủ đề “Cán bộ
đoàn vững kiến thức, rèn kỹ năng xây dựng đoàn
vững mạnh”. Về tham dự và làm ban giám khảo hội
thi có đồng chí Đoàn Long - Ủy viên Ban chấp hành,
Phó ban Mặt trận an ninh quốc phòng địa bàn dân cư
quận đoàn; đồng chí Cao Thị Hoàng Oanh – Đảng ủy
viên, Bí thư Đoàn phường.
Các thí sinh trải qua 04 phần thi gồm:
Phần thi “Cán bộ Đoàn tự tin – năng động” các
thí sinh nộp sản phẩm clip tự giới thiệu những thành
tích nổi bật trong tổ chức, triển khai các hoạt động
của đơn vị mình, chi đoàn mình.
Phần thi “Cán bộ đoàn thanh lịch” các thí sinh
tham gia nộp sản phẩm hình ảnh của mình trong
trang phục áo thanh niên Việt Nam và áo dài truyền
thống.
Phần thi “Cán bộ Đoàn vững nghiệp vụ” Mỗi thí
sinh xây dựng 01 kế hoạch tổ chức hoạt động tại Chi
đoàn.
Phần thi “Cán bộ Đoàn thông thái” Các thí sinh
cùng trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về các lĩnh vực:
lịch sử, chính trị, văn hoá, xã hội, pháp luật, chức
trách, nhiệm vụ trong nghiệp vụ Đoàn, Hội
Trải qua 04 phần thi Ban tổ chức đã lựa chọn 05
thí sinh có số điểm cao nhất vào vòng chung kết với
tên gọi “Cán bộ Đoàn bản lĩnh” trả lời câu hỏi tình
huống trong thực tiễn tổ chức hoạt động Đoàn, phong
trào thanh niên, đòi hỏi khả năng giải quyết khéo léo,
phản ứng nhanh của các Bí thư chi đoàn. Bằng việc
vận dụng những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm
của mình, Top 5 đã thể hiện quan điểm một cách tự

tin, hoàn thành vòng thi và phần thi Chung kết.
Kết thúc Hội thi Ban tổ chức đã trao giải nhất cho
bạn Nguyễn Cao Ngọc Ân – Bí thư Chi đoàn Khu
phố 4; giải nhì bạn Nguyễn Thị Ngọc Trâm, giải ba
bạn Nguyễn Tất Minh Anh và 02 giải khuyến khích
cho bạn Lại Nguyễn Trung Hiếu và bạn Thạch Thị
Sang.

Hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều
kiện để các thí sinh thể hiện năng lực hoạt động, trình
độ, phát huy tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng
tạo và bản lĩnh của bản thân, góp phần lan tỏa nét đẹp
và hình ảnh người Bí thư chi Đoàn trong đông đảo
đoàn viên, thanh niên.

6. NGÀY HOẠT ĐỘNG CAO ĐIỂM
"TÌNH NGUYỆN CHUNG TAY
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI"
NĂM 2022.
Ngày 13/3/2022 tại Xã An Nhơn Tây Huyện Củ
Chi, cụm thi đua số 2 (Phường 6, 7, 8, 9, 10) tổ chức
hành trình “Tuổi trẻ Tân Bình chung tay xây dựng
nông thôn mới” năm 2022 với các phần việc như:

Thăm, tặng quà 02 Mẹ Việt Nam anh hùng, gia
đình chính sách, mỗi phần quà trị giá 500.000đ
Trao tặng 10 phần quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó
khăn bị ảnh hưởng do dịch covid - 19, tổng kinh phí
5.000.000 đồng


7. HÀNH TRÌNH “THANH NIÊN
PHƯỜNG 10 VỚI BIỂN, ĐẢO TỔ QUỐC”
Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên và
chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022, thiết
thực chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống
Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2022),
kỷ niệm 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân
(3/3/1989 - 3/3/2022), 91 năm Ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và chào
mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Đoàn – Hội Phường 10 tổ chức hành trình “Thanh
niên Phường 10 với biển, đảo Tổ quốc” tại Thị trấn
Cần Thạnh, huyện Cần Giờ với các nội dung cụ thể:
1. Trao tặng 2 xe đạp và 2 phần quà nhu yếu phẩm
(10kg gạo, 01 thùng mì, nước mắm, nước tương..)
cho 2 em học sinh tiểu học khó khăn.

2. Trao tặng 10 phần quà cho cháu là con nuôi đỡ
đầu của Đồn gồm: 01 balo, 01 nón bảo hiểm (của
Head Honda Việt Nam), tập trắng, bút màu và phần
quà nhu yếu phẩm (10kg gạo, 01 thùng mì, nước
mắm, nước tương...).
3. Tặng 05 phần quà cho hộ dân khó khăn: phần
quà nhu yếu phẩm (10kg gạo, 01 thùng mì, nước
mắm, nước tương..) và bao lì xì 200.000đ.
4. Tặng quà lưu niệm chúc mừng Đồn nhân ngày
Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3) và 300kg
gạo, 25 thùng mì tôm.

Đây là hoạt động giúp cho các bạn đoàn viên, hội
viên, thanh niên hôm nay sẽ là một tuyên truyền viên,
chịu trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn xung
kích đi đầu trong việc lan tỏa tinh thần yêu quê
hương, đất nước và biển đảo. Qua đó thể hiện tinh
thần xung kích vì an sinh xã hội của tuổi trẻ trong
việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đến

cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và thanh thiếu nhi tại các
địa bàn giáp biên giới.

8. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG
KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN
TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2022)
VÀ HƯỞNG ỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG
THÁNG THANH NIÊN, CỤ THỂ:
1. HỘI THI ẢNH TRỰC TUYẾN
“XINH TƯƠI ÁO DÀI VIỆT NAM”
Mỗi thí sinh dự thi gửi một hình ảnh trong trang
phục áo dài về Đoàn phường và cảm nhận của mình
về chiếc áo dài Việt Nam. Thí sinh có thể sử dụng đa
dạng các loại áo dài (truyền thống, cách tân), có thể
kết hợp các phụ kiện. Không được cắt ghép, không
được chỉnh sửa hình dáng mẫu và chịu trách nhiệm về
bản quyền của ảnh dự thi.

Kết quả:
1. Giải Nhất: Đoàn viên Lê Thị Quỳnh Nhi/Chi
đoàn trường Lê Thị Hồng Gấm.
2. Giải Nhì: Đoàn viên Trân Thị Bảo Như/Chi
đoàn trường Trần Văn Quang.
3. Giải Ba:
- Đoàn viên Nguyễn Thị Kiều Nhớ/Chi đoàn
trường Lê Thị Hồng Gấm.
- Đoàn viên Nguyễn Thị Hiền/Chi đoàn trường
Trần Văn Quang.
- Đoàn viên Nguyễn Thị Thuỳ Linh/Chi đoàn
Mầm non 10.
4. Giải Khuyến khích:
- Đoàn viên Phạm Nguyễn Thanh Trúc/Chi đoàn
Khu phố 3.
- Đoàn viên Vũ Thị Diễm Hương/Chi đoàn trường
Phú Thọ Hoà.
- Đoàn viên Nguyễn Đoàn Xuân Nhi/Chi đoàn
Khu phố 3.
- Đoàn viên Thạch Thị Sang/Chi đoàn Khu phố 7.
- Đoàn viên Trịnh Thị Thư/Chi đoàn Phú Thọ Hoà.


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 01/04/2022, 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 duy trì
thực hiện phát 100 phần ăn sáng miễn phí (Xôi mặn
và sữa đậu nành) vào các ngày (01 và 15 hàng
tháng) 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.

CÔNG TÁC TRẬT TỰ LÒNG LỀ ĐƯỜNG
Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Quyết
định số 86/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022
về việc kiện toàn Tổ Quản lý trật tự đô thị thuộc Ủy
ban nhân dân Phường 10.
Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Kế hoạch
số 07/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2022 về
việc thực hiện lập lại trật tự lòng, lề đường trên địa
bàn phường năm 2022; Kế hoạch số 08/KH-UBND
ngày 11 tháng 02 năm 2022 về công tác tuyên
truyền, vận động người dân thực hiện công tác trật
tự lòng, lề đường gắn với phòng, chống dịch
COVID-19. Hằng tuần phối hợp với Đội Quản lý
trật tự đô thị để chấn chỉnh công tác trật tự lòng, lề
đường các tuyến đường; đồng thời, tổ chức lực
lượng ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn
bán lấn chiếm trên các tuyến đường Trần Văn
Quang, Hồng Lạc, Đồng Đen, Âu Cơ, Ni Sư Huỳnh
Liên, Bùi Thế Mỹ, Đặng Minh Trứ, xử lý các xe ô
tô dừng đậu không đúng nơi quy định.

- Đã lập và ban hành 24 quyết định xử phạt vi phạm
hành chính về trật tự lòng lề đường với tổng số tiền
52.750.000 đồng.


RA QUÂN KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ
KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM ĐẸP, SPA
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 kinh doanh.

Theo đó từ ngày 25/02/2022 đến ngày 24/3/2022,
Tổ kiểm tra Liên ngành Văn hóa xã hội phường tổ
chức kiểm tra 04 lượt tại các cơ sở kinh doanh lĩnh

vực làm đẹp, Spa, Qua đó đã lập biên bản kiểm tra
hành chính 05 trường hợp nhắc nhỡ các cơ sở kinh
doanh đúng theo nội dung đăng ký kinh doanh và
đúng theo quy định pháp luật, đảm bảo an toàn sức
khỏe cho khách hàng.

TÂN BÌNH - ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC, TẠO
NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
Cụ thể hóa quan điểm “Giáo dục - Đào tạo là quốc
sách hàng đầu”, Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần
thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặc biệt quan tâm và
đầu tư cho giáo dục quận nhà. Chú trọng đầu tư phát
triển mạng lưới giáo dục theo quy hoạch, xây dựng cơ
sở vật chất, hệ thống trường, lớp đạt tiêu chuẩn theo
quy định đáp ứng nhu cầu dạy và học; phấn đấu xây
dựng trường công đạt chuẩn quốc gia đối với bậc học
Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở; phấn đấu
mỗi bậc học xây dựng từ 1 đến 2 trường thực hiện mô
hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực.
Dự án xây dựng Cụm trường học tại Phường 6 là
một trong những công trình trọng điểm mà Nghị
quyết Đại hội đã đề ra, với quy mô 20 lớp mầm non,
30 lớp tiểu học và 45 lớp THCS đạt chuẩn quốc gia.
Dự án này sau khi hoàn thành sẽ giúp quận Tân Bình
mở rộng và phát triển mạng lưới giáo dục theo hướng
hiện đại, đáp ứng được nhu cầu học tập của con, cháu
Nhân dân Phường 6 và một số phường lân cận, dự án
luôn được ngành giáo dục và Nhân dân đồng tình ủng
hộ. Đồng thời việc thực hiện dự án cụm trường học,
quận Tân Bình sẽ tiến hành mở rộng giao thông
đường Hưng Hóa và đường Chấn Hưng tính từ mép
nhà dân mở rộng về phía khu đất công trình công
cộng không làm ảnh hưởng đến diện tích của nhà dân,
góp phần kết nối giao thông, đồng bộ hạ tầng khu vực
như điện, nước, thoát nước, tạo sự thông thoáng,
chỉnh trang không gian đô thị, cải thiện điều kiện sinh
hoạt của Nhân dân, điều kiện kinh doanh của doanh
nghiệp. Quá trình Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tổ
chức cưỡng chế xây dựng vi phạm pháp luật tại Khu
đất công trình công cộng Phường 6 để triển khai thực
hiện dự án đã được thực hiện theo đúng quy định của
pháp luật.
Vậy mà, bên cạnh sự đồng tình và ủng hộ của
đông đảo người dân, vẫn còn một số đối tượng, phần
tử không nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích
thiết thực của thực hiện dự án; họ luôn chống đối, vu
cáo Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cướp đất của cha
ông họ và cho rằng, chính quyền xây dựng dự án trên
“nước mắt của người dân” - một quan điểm nực cười
khi dự án triển khai trên khu vực đất công do nhà
nước quản lý và khi giải tỏa, chính quyền luôn quan
tâm hỗ trợ bà con kinh phí canh tác theo đúng chủ
trương của Đảng và nhà nước, được đông đảo người
dân địa phương quan tâm mong dự án sớm được triển
khai để con, cháu mình được học trong ngôi trường

khang trang hơn, đẹp đẽ hơn (thậm chí là mong mỏi
của nhiều người dân đã tự nguyện tháo gỡ để bàn
giao mặt bằng trả cho nhà nước).

Hơn hết, chúng ta và đông đảo người dân trong
quận đều thấy đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho cả
một thế hệ tương lai thì với những luận điệu vô lý đó
không đáng để chúng ta quan tâm và chính quyền
phải cương quyết triển khai thực hiện sớm dự án.
Chúng ta hình dung và mong chờ ngày các ngôi
trường Mầm non Sơn Ca, Tiểu học Hùng Vương,
THCS Mạc Đĩnh Chi được xây dựng trên khu đất đã
từng là điểm đen về an ninh chính trị, về ô nhiễm môi
trường và được thấy hình ảnh các bạn nhỏ được học
tập, vui chơi, giải trí tại những ngôi trường đạt chuẩn
quốc gia, để ngành Giáo dục quận Tân Bình tiếp tục
thực hiện tốt hơn nữa việc giáo dục toàn diện cho học
sinh, cho những mầm non tương lai của đất nước, để
giáo dục Việt Nam sớm hội nhập và theo kịp các nền
giáo dục tiên tiến của thế giới.

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
PHƯỜNG 10
Căn cứ Công văn số 1655/SYT-NVY ngày 11
tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế về việc triển khai các
giải pháp giảm tải thủ tục hành chính cho người F0
tại các Trạm y tế phường, xã, thị trấn, Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 Phường 10 phân công
Trưởng Trạm Y tế phường – Phó Trưởng Ban chỉ đạo
thực hiện việc ký Giấy xác nhận hoàn thành cách ly y

tế tại nhà cho F0 đã khỏi bệnh, hoàn thành cách ly tại
nhà theo quy định.
Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 23 tháng 3
năm 2022.
Các trường hợp F0 đã khỏi bệnh, hoàn thành cách
ly tại nhà từ ngày 23/3/2022, Trạm Y tế phường sẽ
thực hiện việc cấp và hoàn trả Giấy xác nhận hoàn
thành cách ly y tế tại nhà cho F0.



QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẾN
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN
ÁNH; TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIẾP
CÔNG DÂN
I. Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh
1. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau đây:
a) Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh;

b) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên
quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của
mình;
c) Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật
của người tiếp công dân;
d) Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử
lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
đ) Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có
quyền sử dụng người phiên dịch;
e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật về
khiếu nại, tố cáo.
2. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau đây:
a) Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ
tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);
b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người
tiếp công dân;
c) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông
tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận
những nội dung trình bày đã được người tiếp công
dân ghi chép lại;
d) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân
và hướng dẫn của người tiếp công dân;
đ) Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử
người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh;
e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung
khiếu nại, tố cáo của mình.
II. Trách nhiệm của người tiếp công dân
1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải
bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức,
viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.
2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy
tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình
bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho
việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.
3. Có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân, lắng
nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà
người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình
bày.
4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương,
đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định
giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có
thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm
quyền giải quyết.
5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn,
trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.
6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công
dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần
thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ
quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
III. Những trường hợp được từ chối tiếp công
dân
Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến
nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:
1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích
thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác
làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều
khiển hành vi của mình;
2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ
chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành
công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi
tiếp công dân;
3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết
đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn
bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn
cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;
4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp
luật.
(trích Điều 7, 8, 9 Luật Tiếp công dân năm 2013)


- 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.

