
THÁNG NĂM NHỚ BÁC! 
Bác ngồi đó, lớn mênh mông 

Trời xanh biển rộng ruộng đồng nước non... 
Bác Hồ, cha của chúng con 

Hồn của muôn hồn 
Cho con được ôm hôn má Bác 
Cho con hôn mái đầu tóc bạc 

Hôn chòm râu mát rượi hoà bình! 
Ôi cái tên kính yêu Hồ Chí Minh! 

Trong sáng lòng anh du kích 
Nửa đêm bôn tập diệt đồn. 

Vững tay người chiến sĩ nông thôn 
Bắt sỏi đá phải thành sắn gạo. 

Anh thợ, má anh vàng thuốc pháo 
Cánh tay anh dày sẹo lửa gang. 

Ôi những em đốt đuốc đến trường làng 
Và các chị dân công mòn đêm vận tải! 

Các anh chị, các em ơi, có phải 
Mỗi khi lòng ta xao xuyến rung rinh 
Môi ta thầm kêu Bác: Hồ Chí Minh! 
Và mỗi trận, mỗi mùa vui thắng lợi 

Đôi mắt Bác hiện lên cười phấn khởi 
Ta lớn cao lên, bay bổng diệu kỳ 

Trên đường dài, hai cánh đỡ ta đi... 
Bác Hồ đó, là lòng ta yên tĩnh 

Ôi người cha đôi mắt mẹ hiền sao! 
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* NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

(19/5/1890 - 19/5/2022); 

* CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

(07/5/1954 - 07/5/2022); 

* CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP  

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH (15/5/1941 - 15/5/2022); 

NHỮNG CÂU CHUYỆN KỂ VỀ BÁC 

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 10 ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 



Giọng của Người, không phải sấm trên cao 
Thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước 
Con nghe Bác, tưởng nghe lời non nước 

Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau... 
Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị 
Màu quê hương bền bỉ đậm đà 

Ta bên Người, Người toả sáng trong ta 
Ta bỗng lớn ở bên Người một chút. 
Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút 

Trán mênh mông, thanh thản một vùng trời. 
Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười 

Quên tuổi già, tươi mãi tuổi đôi mươi! 
Người rực rỡ một mặt trời cách mạng 

Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng 
Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người. 

Hồ Chí Minh 
Người ở khắp nơi nơi... 

Trích bài thời: "Sáng tháng Năm"  
- Nhà thơ Tố Hữu - 5/1951 
 

NGÀY HỘI “NON SÔNG LIỀN MỘT DẢI” 
NĂM 2022 

Chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng Miền 
Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 - 30/4/2022); 
136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-
01/5/2022); thực hiện Chương trình số 12-CTr/QU 
ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Quận ủy về nâng 
cao hiệu quả công tác tập hợp Nhân dân giai đoạn 
2020-2025 cùng các chương trình, kế hoạch phối 
hợp của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phường năm 
2022.  

Ngày 24/4/2022, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Phường 10 
(Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn 
thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Công đoàn, 

Hội Người Cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ), Công an 
phường cùng phối hợp tổ chức Ngày hội “Non 
sông liền một dải” với nhiều chuỗi hoạt động ý 
nghĩa, thiết thực.  

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Thị 
Thu Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam quận; Bùi Thị Hải Hà, Phó Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ quận; Võ Hồng Khuân, Chủ tịch 
Hội Chữ thập đỏ quận; về phía phường có các đồng 
chí: Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường; 
Bùi Thị Thùy Đăng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND phường; Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
phường; Trưởng, Phó các đoàn thể phường; đại 
diện BCH Công an phường, cấp ủy, Ban điều hành 
7 khu phố; đại diện các trường học trên địa bàn 
cùng hơn 200 lượt đoàn viên, hội viên, nhân dân 
cùng tham gia. 

Chương trình Ngày hội “Non sông liền một dải” 
gồm nhiều hoạt động sôi nổi như:  

- Tổ chức không gian văn hóa đọc, chủ đề: 
“Đọc sách và học tập theo tấm gương Bác Hồ” 

- Tổ chức Kios thông tin Đại đoàn kết: tuyền 
truyền các văn bản luật, tư vấn pháp luật và các thủ 
tục pháp lý.  

- Tổ chức Hội thao Thể dục dưỡng sinh năm 
2022. 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG PHƯỜNG 



- Tuyên truyền công tác PCCC và tổ chức Hội 
thao “Khỏe để xây dựng quê hương - khỏe để bảo 
vệ Tổ quốc” với nội dung thi của các bạn đoàn viên 
thanh niên, hội viên Cựu chiến binh, hội viên Chữ 
thập đỏ đến từ 7 khu phố tham gia vượt chướng 
ngại vật, dập lửa, sơ cấp cứu, tải thương. 

- Tổ chức Hội thi nấu ăn, chủ đề: “Bắc - Nam 
sum họp một nhà” quy tụ 12 đội thi đến từ chi hội 
Phụ nữ 7 khu phố và các trường học trên địa bàn 
với nhiều món ăn mang đậm nét văn hóa 3 miền. 

Thông qua chương trình “Ngày hội non sông 
liền một dải” đã tuyên truyền sâu rộng đến đoàn 
viên, hội viên, nhân dân về ý nghĩa Ngày giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khơi dậy 
lòng tự hào, yêu nước trong đoàn viên, hội viên, 
Nhân dân; thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao hiệu 
quả phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, các đoàn 
thể từ phường đến khu phố góp phần thực hiện tốt 
các phong trào thi đua, cuộc vận động trên địa bàn. 

 

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH 
BỔ NHIỆM TRƯỞNG KHU PHỐ 1 

Bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 - 
2025 là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng 
trên địa bàn Phường 10. Cử tri là người trực 
tiếp đi bỏ phiếu, lựa chọn những người có đủ 
sức khỏe, đạo đức, uy tín, năng lực, đặc biệt là 
có tâm và nhiệt huyết để giúp Ủy ban nhân dân 
phường điều hành công việc tại cơ sở. 

Thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BNV 
ngày 31 tháng 8 năm 2012 về hướng dẫn tổ 
chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố của Bộ 
Nội vụ; Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03 
tháng 12 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 
31 tháng 8 năm 2012 về hướng dẫn tổ chức và 
hoạt động của thôn, tổ dân phố của Bộ Nội vụ; 
Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn 
số 1497/UBND-NV ngày 04 tháng 8 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc 
sắp xêp khu phố - ấp và bầu cử nhiệm kỳ 2020 
– 2025, ngày 12 tháng 10 năm 2020, Ủy ban 
nhân dân Phường 10 đã xây dựng Kế hoạch và 



tổ chức bầu cử Trưởng Khu phố 1 và công nhận 
Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 (vào 
ngày 04/4/2022). Kết quả Ông Trịnh Văn 
Chương đã trúng cử chức danh Trưởng Khu phố 
1, Phường 10 và giới thiệu Ông Nguyễn Như Sỹ 
giữ chức danh Phó Trưởng Khu phố 1. 

Ngày 07/4/2022, Tại buổi trao quyết định 
Trưởng khu phố Ông Trịnh Văn Chương phát 
biểu: “bản thân tôi cố gắng tự nâng trao trình độ, 
lý luận chính trị, luôn gắn bó và nhiệt tình với 
công việc, gần dân, nắm bắt các tâm tư, nguyện 
vọng của người dân, kịp thời phản ánh với các 
cấp chính quyền để có những chính sách phù 
hợp, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người 
dân trên địa bàn khu phố, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”. 

 

RA QUÂN TỔNG VỆ SINH ĐƯỜNG PHỐ 
HƯỞNG ỨNG “PHONG TRÀO 15 PHÚT  

VÌ THÀNH PHỐ VĂN MINH,  
SẠCH ĐẸP, AN TOÀN”  

VÀ TREO CỜ TỔ QUỐC  
Ngày 30/4/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

Phường 10, các đoàn thể thành viên phối hợp 
UBND phường phát động Nhân dân 7 khu phố ra 
quân thực hiện tổng vệ sinh và treo cờ Tổ Quốc 
chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 136 
năm ngày Quốc tế lao động 01/5 và gắn với Cuộc 
vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh"; phong trào "Vì Thành phố 
văn minh sạch đẹp", Cuộc vận động "Người dân 
TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì 
Thành phố sạch và giảm ngập nước". 

Hoạt động đã thu hút gần 500 lượt đoàn viên, hội 
viên, Nhân dân tham gia đã tập trung dọn dẹp, thu 
gom rác khu vực rác phát sinh, xóa quảng cáo rao 
vặt sai quy định, các điểm ô nhiễm môi trường. 

Thông qua hoạt động đã tuyên truyền, vận động 
các giới Nhân dân trên địa bàn chung tay bảo vệ 
môi trường, giữ gìn vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy 
định, không vứt rác bừa bãi… từng bước hình 
thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm với cộng 
đồng. 

 

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI 
CÁC VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ 
VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ 

THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG. 
Sáng ngày 21/4/2022, Đảng ủy Phường 10 tổ 

chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản, 
hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám 
sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tham dự Hội nghị có 
các đồng chí: Nguyễn Ngọc Phú, Ủy viên Ban 
Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Quận ủy, báo cáo viên; Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 
phường; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy phường cùng hơn 35 đồng chí là bí thư, 
phó bí thư, chi ủy viên đến từ 19 chi bộ trực thuộc. 

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Phú, Ủy 
viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Quận ủy đã quán triệt, triển khai một số 
điểm mới của Quy định số 22-QĐ/TW ngày 
28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công 
tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, gắn với 



Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của 
Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định 
số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và 
kỷ luật của Đảng và 7 quy trình thực hiện kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật đảng được ban hành 
kèm theo Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 
22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Thông qua, Hội nghị tập huấn đã giúp các đồng 
chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường, bí 
thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc 
nâng cao chuyên môn, triển khai thực hiện tốt 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của 
Đảng trên cơ sở các văn bản quy định hướng dẫn 
của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy góp phần 
nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững 
mạnh. 

 

HỘI NGHỊ GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO 
LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA 

ĐÌNH (SỬA ĐỔI).  
Ngày 20/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ 

chức hội nghị góp ý văn bản dự thảo Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình (sửa đổi). 

Tại hội nghị, các ý kiến đều thống nhất về việc 
cần phải ban hành Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình (sửa đổi) và ủng hộ việc bổ sung một số nội 
dung mới phù hợp với sự phát triển của đời sống 
xã hội như: Cần thiết thống nhất các quy trình thực 
hiện từ phòng ngừa cho đến việc xử lý các hành vi 
bạo lực gia đình; quy định trách nhiệm cụ thể trong 
Luật về "trách nhiệm xử lý người có hành vi bạo 
lực gia đình và hỗ trợ phòng ngừa bạo lực gia 
đình"; bổ sung quy định “Các hành vi bạo lực gia 
đình”, “Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia 
đình”, vấn đề “Hòa giải trong phòng, chống bạo 
lực gia đình”, “Mô hình phòng, chống bạo lực gia 
đình ở cộng đồng”… Đồng thời, có nhiều ý kiến đề 
xuất, kiến nghị cần bổ sung, điều chỉnh và làm rõ 
một số nội dung nhằm tạo điều kiện và phát huy 

hơn nữa vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam các cấp tham gia vào công tác phòng, 
chống bạo lực gia đình, kịp thời bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. 

Kết luận hội nghị, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên - 
Đảng ủy viên/Chủ tịch Hội LHPN phường đã ghi 
nhận các ý kiến góp ý, phản biện từ các đại biểu 
tham dự Hội nghị để tổng hợp chung và gởi về 
quận.  

Trải qua gần 15 năm thi hành Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình đã tạo được sự chuyển biến 
về nhận thức trong phòng, chống bạo lực gia đình, 
góp phần bảo vệ người bị bạo lực gia đình, xử lý 
các hành vi bạo lực gia đình, nâng cao bình đẳng 
giới. Tuy nhiên trước sự phát triển của xã hội, vấn 
nạn bạo lực gia đình có xu hướng trầm trọng hơn, 
phức tạp hơn, khó xử lý bằng các quy định pháp 
luật hiện hành.  

Vì thế, rất cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các 

quy định phù hợp với chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước, giải quyết các bất cập trong thực 

tiễn thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 
nhằm phát triển gia đình hạnh phúc, bền vững và 

thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình toàn diện, 

khả thi và có hiệu quả. 

 

HOẠT ĐỘNG NHÂN KỶ NIỆM  
NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 

18/4 
Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 
xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, hội viên 
phụ nữ qua mô hình “Hành động 4G” với tiêu chí 
"Giúp đỡ phụ nữ yếu thế và trẻ mồ côi" trong các 
cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình giai đoạn 
năm 2022 – 2025.  

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ 



niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), Hội 
Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Ủy ban nhân dân và 
Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức hoạt động chăm 
lo cho hội viên phụ nữ và người khuyết tật có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Qua đó, đã 
chăm lo 16 phần quà với tổng hợp kinh phí 
4.800.000 đ.  

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 
cũng đã giới thiệu gương hội viên phụ nữ dân tộc 
Hoa vượt khó, nuôi dạy con tốt và tham gia tích 
cực các hoạt động, phong trào Hội là chị Trịnh 
Thiếu Phương tham gia ngày hội “Vẻ đẹp Vầng 
trăng khuyết” do Hội Liên hiệp Phụ nữ  Thành phố 
tổ chức. 

Hoạt động chăm lo nhằm thúc đẩy vai trò chủ 
động, tự tin của người khuyết tật giúp họ trở nên 
lạc quan, vượt qua những rào mặc cảm, tích cực và 
tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội của địa 
phương; trở thành những tấm gương sống đầy nghị 
lực trở thành người có ích cho xã hội. Qua đó cũng 
kịp thời khích lệ người khuyêt tật có tinh thần giúp 
đỡ những người cùng cảnh ngộ vươn lên trong 
cuộc sống 

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ  
HƯỞNG ỨNG THÁNG NHÂN ĐẠO - 

THÁNG CAO ĐIỂM LÀM NHÂN ĐẠO 
Sáng ngày 01/5/2022, Hội Chữ thập đỏ Phường 

10 cùng với Công đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh 
niên, Hội Liên hiệp Thanh niên và Nhóm Thân 
thiện Xanh hỗ trợ 100 phần ăn sáng (xôi và sữa đậu 
nành) cho người lao động khó khăn bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19. Hội Chữ thập đỏ phường chào 
mừng Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm quốc 
tế (8/5) và hướng đến Đại hội đại biểu Hội Chữ 
thập đỏ TP.Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 
2022-2027. 

Ngày 02/5/2022, Hội Chữ thập đỏ Phường 10 

cùng phối hợp với Uỷ ban nhân dân Phường 10 
thực hiện chương trình "Trao nhân ái - Nhận yêu 
thương" hỗ trợ 26 phần quà cho những hộ gia đình 
khó khăn có trẻ em bị nhiễm Covid-19 trong tháng 
4 vừa qua. Với mong muốn không một ai bị bỏ lại 
phía sau, vận động tinh thần các hộ dân vẫn thực 
hiện 5K không chủ quan lơ là. 

Chữ thập đỏ - Vì mọi người ở mọi nơi 

 

GẮN BÓ VỚI HỘI VIÊN - ĐỒNG HÀNH 
CÙNG PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP 

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 
xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, hội viên 
phụ nữ qua mô hình “Hành động 4G” với tiêu chí 
"Gắn bó với hội viên" trong các cấp Hội Liên hiệp 
Phụ nữ quận Tân Bình giai đoạn năm 2022 – 2025.  

Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai 
đoạn 2017-2025 (gọi tắt là Đề án 939) của Thủ 
tướng Chính phủ. Liên hiệp Phụ nữ Phường 10, 
quận Tân Bình đã thường xuyên bám sát địa bàn, 
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ, 
nhất là hội viên có ý tưởng khởi nghiệp, tổ chức 
nhiều chương trình, hoạt động để từng bước nâng 
cao nhận thức của phụ nữ về khởi nghiệp, khuyến 
khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 



Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ  
phường cùng các chi hội phụ nữ trên địa bàn 
phường hỗ trợ giới thiệu cho hội viên phụ nữ vay 
vốn từ các nguồn vốn của Thành phố, Quận và 
Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện cho 
hội viên phát triển kinh tế ổn định cuộc sống gia 
đình 

Cùng với sự hỗ trợ từ nhiều chương trình, đề án, 
nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn phường đã mạnh 
dạn đầu tư khởi nghiệp, biến những thử thách thành 
cơ hội và khẳng định được vị trí của mình trong gia 
đình, xã hội. Các chị đã sử dụng nguồn vốn vay để 
đầu tư mua sắm trang thiết bị mở quán kinh doanh 
dịch vụ ăn uống, dịch vụ làm đẹp, thực hiện mô 
hình xe cà phê mang đi…đáp ứng nhu cầu sinh 
hoạt của người dân hiện nay 

Mỗi chị em phụ nữ cần chủ động tích cực học 
hỏi, mạnh dạn để có thể tự mình thay đổi cuộc 
sống, trở thành tấm gương phụ nữ “Tự tin - Tự 
trọng - Trung hậu - Đảm đang”, biến điều không 
thể thành có thể trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU  
VÀ TẶNG QUÀ NHÂN DỊP TẾT CHÔL 

CHNĂM THMÂY  
Nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa 

dân tộc Khmer, đẩy mạnh giao lưu, đối ngoại Nhân 
dân, thiết thực chào mừng Tết cổ truyền Chôl 
Chnăm Thmây và kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân 
tộc Việt Nam 19/4.  

Ngày 14/4/2022, tại chùa Pothiwong, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Đoàn Thanh niên – 
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Phường 10 
phối hợp chùa Pothiwong tổ chức chương trình 
giao lưu và tặng quà nhân dịp tết Chôl Chnăm 
Thmây; tham dự chương trình có ông Huỳnh 
Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ tịch UB.MTTQ 
Việt Nam phường; bà Cao Thị Hoàng Oanh, Đảng 
ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên phường; bà Đào 

Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đoàn thanh niên 
phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên 
phường cùng các chư tăng chùa Pothiwong, đông 
đảo Nhân dân đồng bào Khmer sinh sống trên địa 
bàn cùng tham dự. 

Tại chương trình đã diễn ra các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ đặc sắc cổ truyền của đồng bào 
Khmer như không gian văn hóa ẩm thực giới thiệu 
các món ăn truyền thống Khmer, tái hiện không 
gian lễ đắp núi cát, giao lưu điệu múa cổ truyền. 
Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng cho 



cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên về mối quan 
hệ đoàn kết giữa các dân tộc anh em, thêm hiểu biết, 
gắn bó, cùng nhau phát triển. 

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
phường đã trao tặng 20 phần quà đến các hộ gia 
đình đồng bào Khmer, trong đó có 5 phần quà cho 5 
vị tăng sinh người Campuchia đang du học tại Việt 
Nam. Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên 
phường tặng 80 phần quà cho các em thiếu nhi đang 
sinh sống trên địa bàn. 

 

RA QUÂN KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ 
KINH DOANH LĨNH VỰC VĂN HÓA  

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND-VX ngày 

12 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân 
Bình về việc tăng cường kiểm tra doanh nghiệp trên 
địa bàn quận Tân Bình năm 2022. 

Ngày 08/4/2022, Ủy ban nhân dân phường phối 
hợp với tổ kiểm tra quận theo thông báo số 47/TB-
VHTT-KT ngày 04/4/2022 của phòng văn hóa thông 
tin quận về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định 
pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh karaoke, vũ 
trường, các cậu lạc bộ khiêu vũ, các cơ sở kinh doanh 
trò chơi điện tử (không kết nối mạng) và đánh giá mức 
độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó kiểm 
tra 03 lượt tại các cơ sở kinh doanh lĩnh vực massage, 
karaoke, trò chơi điện tử (không nối mạng). Qua đó đã 

lập biên bản kiểm tra hành chính 03 trường hợp, tổ 
công tác nhắc nhở các cơ sở kinh doanh đúng theo 
nội dung đăng ký kinh doanh đúng theo quy định 
pháp luật và hướng dẫn thực hiện đầy đủ các nội 
dung mức độ an toàn phòng, chống dịch tại các cơ 
sở kinh doanh 

 

HỘI NGHỊ NHÂN DÂN  
THÁNG 4 NĂM 2022 

Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20 tháng 
8 năm 2021 của Thành ủy TPHCM về nâng cao 
vai trò giám sát của MTTQ và Nhân dân trong 
giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động 
của chính quyền giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị số 
13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Thành 
ủy TPHCM về lãnh đạo thực hiện Đề án số 06-
ĐA/TU và Chương trình số 21-CTr/QU của Quận 
ủy về thực hiện Đề án số 06-ĐA và Chỉ thị số 13-
CT/TU của Thành ủy. 

Ngày 28/4/2022, 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 
4/2022. Đến dự Hội nghị 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; 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 BCH Công an, Trạm Y 
tế, cấp ủy, Ban điều hành, Ban công tác Mặt trận 



7 khu phố và 35 lượt người dân trên địa bàn cùng 
tham dự hội nghị.  

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Trần Đình Khâm, 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thông tin 
kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4 
trên địa bàn phường. 

Qua hội nghị, có 07 lượt phát biểu, 15 ý kiến 
xoay quanh các nội dung về an ninh trật tự, trật tự 
lòng lề đường, trật tự đô thị, công tác phòng chống 
dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách chi trả 
tiền ăn cho F0, F1. 

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. 

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG 10 
THAM GIA HỘI THAO QUỐC PHÒNG 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG  
QUẬN TÂN BÌNH NĂM 2022 

Ngày 22/4/2022, Ban Chỉ huy Quân sự 
Phường 10 tham gia hội thao quốc phòng lực 
lượng vũ trang quận Tân Bình năm 2022. Hội 
thao Quốc phòng là một nhiệm vụ quan trọng 
trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương 
được tổ chức hàng năm nhằm kiểm tra, đánh 
giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể 
lực, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho 
cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ và 
hoạt động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ 
trang quận. Đây cũng là dịp cán bộ, chiến sĩ, 
lực lượng dân quân tự vệ toàn quận trao đổi, 
học tập kinh nghiệm lẫn nhau, thể hiện tinh 
thần đoàn kết, ý chí quyết tâm phấn đấu trong 
học tập, công tác, hoàn thành xuất sắc mọi 

nhiệm vụ được giao. Hội thao quốc phòng quận 
Tân Bình được khai mạc 22/4/2022 với các nội 
thi như Điều Lệnh đội ngũ khối Nam Dân quân; 
Kiểm tra thi bắn đạn thật (Súng CKC, K63); 3 
môn quân sự phối hợp.... Ban Chỉ huy Quân sự 
phường 10 luôn đặt mục tiêu, quyết tâm cao 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hội thao quốc 
phòng lực lượng vũ trang quận Tân Bình năm 
2022  

 
TUYÊN DƯƠNG  

GƯƠNG THANH NIÊN DÂN TỘC TIÊU 
BIỂU NĂM 2022 

Trân trọng chúc mừng bạn Thạch Thị Sang - 
gương Thanh niên dân tộc tiêu biểu được Ủy ban 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Tân Bình 
tuyên dương. 

Đây là giải thưởng thường niên của Ủy ban Hội 
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Tân Bình 
dành cho những bạn là những thanh niên dân tộc có 
thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực. 

 

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 57/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2022 
về việc cao điểm thực hiện công tác đảm bảo trật tự 
lòng, lề đường và vệ sinh môi trường trên địa bàn 
Phường 10 (từ ngày 15/4/2022—15/6/2022) ra tổ 



chức ra quân thực hiện với các nội dung sau:  
Từ ngày 15/4/2022 – 22/4/2022: Tổ chức 

tuyên truyền, phát loa trên các tuyến đường, khu 
vực cần chấn chỉnh, sắp xếp trật tự lòng, lề đường: 
 Đường Ni Sư Huỳnh Liên; đường Âu Cơ, 
đường Lạc Long Quân, Khu vực hẻm 77, đường 
Trần Văn Quang. 

Từ ngày 23/4/2022 – 29/4/2022: Phát bảng 
cam kết đề nghị các hộ kinh doanh, doanh nghiệp 
ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, rà 
soát, vận động các hộ chưa đăng ký kinh doanh 
thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy, tháo dỡ các 
bục bệ, bảng quảng cáo che khuất tầm nhìn, cản trở 
lưu thông, giúp đường thông hè thoáng. 

Ngoài ra 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 tuyến đường hẻm 77  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. 

Trong tháng đã lập biên bản vi phạm hành 
chính và ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính về trật tự lòng lề đường với tổng số tiền 
19.000.000 đồng. 

  

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 
ĐỢT 1 NĂM 2022 

Sáng ngày 05/4/2022, Ban chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện Phường 10 quận Tân Bình - 
Đoàn Thanh niên phối hợp với trường Đại học Văn 
Hiến đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện 



đợt 1 Năm 2022 để hưởng ứng "Ngày toàn dân 
hiến máu tình nguyện" - 07/4/2022 

Ngày hội đã thu hút được 90 lượt cán bộ, hội 
viên, đoàn viên, sinh viên, tăng ni phật tử tích cực 
tham gia hiến máu với thông điệp: "Hiến máu an 
toàn - Đừng ngại Covid-19" - "Hiến máu cứu người 
- Xin hiến thường xuyên". 

Thông qua ngày hội hiến máu tình nguyện trên, 
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 
Phường 10 đã tuyên truyền mạnh mẽ thông điệp 
"Máu có thể chờ người bệnh, nhưng người bệnh 
không thể chờ máu" góp phần đáp ứng nhu cầu 
máu an toàn cho cấp cứu và điều trị trên địa bàn 
quận Tân Bình trong tình hình mới có dịch Covid-
19, thể hiện sự trách nhiệm của người dân, cán bộ, 
đoàn viên, hội viên, thanh niên quận Tân Bình đối 
với cộng đồng xã hội. 

 

MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH 
Những việc cần thực hiện để giảm thiểu mất cân 

bằng giới tính khi sinh: 
1. Đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh:  
- Không phá thai vì lý do lựa chọn giới tính. 
- Hãy để việc sinh con trai hay con gái theo quy luật 

tự nhiên. 
- Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh dân số 
2. Đối với người cung cấp dịch vụ siêu âm: 
Không cung cấp thông tin về giới tính thai nhi cho 

khách hàng dưới mọi hình thức và thực hiện nghiêm túc 
Pháp lệnh dân số. 

3. Đối với cơ quan, tổ chức có liên quan: 
- Tích cực tuyên truyền về hậu quả của việc lựa 

chọn giới tính khi mang thai đặc biệt ưu tiên các cặp vợ 
chồng có con gái đầu lòng hoặc đã có con gái trong các 
lần sinh trước. 

- Tăng cường việc quản lý và xử lý nghiêm các vi 
phạm của các cơ sở dịch vụ có siêu âm, phá thai. 

 

NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT ĂN GÌ 
VÀ KIÊNG ĂN GÌ ĐỂ NHANH KHỎE 

Người bệnh sốt xuất huyết ăn gì và kiêng ăn 
gì để nhanh khỏe? 

Những tháng đầu năm do thời tiết thay đổi thất 
thường lúc mưa ẩm, lúc nắng nóng nên tạo điều 
kiện thuận lợi bệnh sốt xuất huyết bùng phát. Khi bị 
mắc sốt xuất huyết, người bệnh thường bị sốt cao 
nên cơ thể mệt mỏi, chán ăn. Vậy, người bệnh sốt 
xuất huyết nên ăn gì và kiêng ăn gì để nhanh khỏe? 

Người bệnh sốt xuất huyết nên ăn gì? 

Bổ sung nhiều nước 

Người bệnh sốt xuất huyết có triệu chứng điển 
hình là sốt cao kèm mất nước nên việc bù nước là 
quan trọng nhất. 

Bên cạnh đó, người thân nên cho người bệnh 
uống thêm các loại nước trái cây, nước ép như nước 
cam, canh, nước ép bưởi, nước dừa vì các loại quả 
này có chứa nhiều vitamin C và khoáng chất, tăng 
cường sức đề kháng, giúp cho thành mạch máu 
khỏe hơn; và từ đó tình trạng bệnh sẽ thuyên giảm. 

Ăn cháo loãng, súp 

Cảm giác chán ăn, miệng đắng khi bị sốt là dấu 
hiệu dễ thấy nhất, gây khó chịu cho người mắc 
bệnh, đặc biệt là trẻ con. Lời khuyên tốt nhất dành 
cho bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là nên ăn thức 
ăn các loại cháo loãng, soup để dễ hấp thu và có 
nhiều dưỡng chất. 

Đối với trẻ em bị sốt xuất huyết mà đang trong 
giai đoạn bú mẹ, người mẹ cần cho bé bú nhiều hơn 
ngày thường để tăng cường sức đề kháng tự nhiên 
từ sữa mẹ. Khi cho trẻ ăn, bé nên ăn thành nhiều 
bữa nhỏ, uống thêm nước, không nên cho trẻ ăn 
dồn dập. 

Trong thời điểm này, các mẹ nên bổ sung cho bé 
các món ăn giàu đạm từ trứng, thịt, sữa, thực phẩm 
giàu vitamin A, giàu kẽm có trong thịt bò, gà... để 
tăng cường sức đề kháng giúp bé chống lại bệnh sốt 
xuất huyết. 

Nước ép từ các loại rau 

Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh nên bổ sung 
thêm các loại nước ép rau quả tươi như cà rốt, dưa 
chuột và các loại rau lá để tăng cường khả năng 
miễn dịch, giảm đau cho người bệnh nhờ các loại 
có chứa vitamin và khoáng chất cần thiết. 



 - 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. 

THÔNG TIN CẢNH GIÁC 

THỰC HIỆN CẤP CCCD GẮN CHÍP VÀ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO CÔNG DÂN 

Từ ngày 16/4/2022, Công an quận Tân Bình thực hiện  
cấp Căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử cho công dân  
thuộc đối tượng ưu tiên 1 và 2 vào sáng Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần  

07 PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN  
CỦA TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO 

Ngoài ra người bệnh sốt xuất huyết nên kiêng 
một số thực phẩm sau 

Một số thực phẩm dưới đây người bệnh cần 
kiêng ăn vì dễ gây rối loạn, biến chứng nguy 
hiểm và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 
khỏe: 

Tránh đồ ăn nhiều dầu mỡ 

Bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa có vắc xin 
phòng bệnh và thuốc đặc hiệu để trị bệnh nên các 
thực phẩm có chứa nhiều chất béo và dầu mỡ nên 
hạn chế cho người bệnh ăn. 

Đồ ăn cay, nóng 

Sức đề kháng của người bệnh sốt xuất 
huyết bị giảm và năng lượng bị hao hụt nên khi 
người bệnh ăn đồ cay, nóng như ớt, gừng, mù 
tạt ... thì sẽ làm nhiệt độ trong cơ thể tăng lên. 

Điều này không những khiến tình trạng bệnh 
năng hơn mà còn ảnh hưởng đến khả năng hồi 
phục của người bệnh. 

Thực phẩm có màu sẫm 

Trong suốt giai đoạn bị bệnh, người bệnh nên 
kiêng ăn các loại thực phẩm có màu đỏ, nâu, đen 
vì người bệnh sốt xuất huyết ra dễ bị chảy máu. 
Việc này sẽ giúp bác sĩ không bị nhầm lẫn và 
chẩn đoán đúng bệnh nhân có bị chảy máu dạ dày 
khi bệnh nhân bị nôn mửa. 

Ngoài ra, người bệnh cũng nên không nên 
uống rượu, caffe và ngừng hút thuốc khi đang bị 
bệnh. 

 


