
LỐI SỐNG GIẢN DỊ 

ĐÔI DÉP BÁC HỒ 

Đôi dép của Bác “ra đời’’ vào năm 1947, 
được ‘’chế tạo’’ từ một chiếc lốp ô tô quân sự 
của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại 
Việt Bắc. Đôi dép đo cắt không dày lắm, quai 
trước to bản, quai sau nhỏ rất vừa chân Bác. 

Trên đường công tác, Bác nói vui với các 
cán bộ đi cùng: 

- Đây là đôi hài vạn dặm trong truyện cổ 
tích ngày xưa... Đôi hài thần đất, đi đến đâu 
mà chẳng được. 

Gặp suối hoặc trời mưa trơn, bùn nước vào 
dép khó đi, Bác tụt dép, xách tay. Đi thăm bà 
con nông dân, sải chân trên các cánh đồng 
đang cấy, đang vụ gặt, Bác lại xắn quần cao 
lội ruộng, tay xách hoặc nách kẹp đôi dép... 

Mười một năm rồi vẫn đôi dép ấy... Các 
chiến sĩ cảnh vệ cũng đã đôi ba lần “xin’’ Bác 
đổi dép nhưng Bác bảo “vẫn còn đi được’’. 

 Kể chuyện Bác Hồ - Tổng hợp 20 mẩu 
chuyện hay và ý nghĩa nhất về Bác (Nguồn: 
Internet) 

Cho đến lần đi thăm Ấn Độ, khi Bác lên 
máy bay, ngồi trong buồng riêng thì mọi 
người trong tổ cảnh vệ lập mẹo giấu dép đi, 
để sẵn một đôi giày mới... 

Máy bay hạ cánh xuống Niu-đê-li, Bác tìm 
dép. Mọi người thưa: 

Có lẽ đã cất xuống khoang hàng của máy 
bay rồi... Thưa Bác.... 

- Bác biết các chú cất dép của Bác đi chứ 
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NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI  

(01/6/1949 – 01/6/2022) 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 97 NĂM NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM (21/6/1925 – 21/6/2022) 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 21 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6/2001 – 28/6/2022) 

NHỮNG CÂU CHUYỆN KỂ VỀ BÁC 



gì. Nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn, nhân 
dân ta còn khó khăn, Bác đi dép cao su nhưng bên 
trong lại có đôi tất mới thế là đủ lắm mà vẫn lịch 
sự - Bác ôn tồn nói. 

Vậy là các anh chiến sĩ phải trả lại dép để Bác 
đi vì dưới đất chủ nhà đang nóng lòng chờ đợi... 

Trong suốt thời gian Bác ở Ấn Độ, nhiều chính 
khách, nhà báo, nhà quay phim... rất quan tâm đến 
đôi dép của Bác. Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi 
nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép 
chép... làm tổ cảnh vệ lại phải một phen xem chừng 
và bảo vệ “đôi hài thần kỳ” ấy. 

Năm 1960, Bác đến thăm một đơn vị Hải quân 
nhân dân Việt Nam. Vẫn đôi dép “thâm niên” ấy, 
Bác đi thăm nơi ăn, chốn ở, trại chăn nuôi của đơn 
vị. Các chiến sĩ rồng rắn kéo theo, ai cũng muốn 
chen chân, vượt lên để được gần Bác hơn. Bác vui 
cười nắm tay chiến sĩ này, vỗ vai chiến sĩ khác. 
Bỗng Bác đứng lại: 

- Thôi, các cháu giẫm làm tụt quai dép của Bác 
rồi... 

Nghe Bác nói, mọi người dừng lại cúi xuống 
yên lặng nhìn đôi dép rồi lại ồn ào lên: 

- Thưa Bác, cháu, cháu sửa... 

- Thưa Bác, cháu, cháu sửa được ạ... 

Thấy vậy, các chiến sĩ cảnh vệ trong đoàn chỉ 
đứng cười vì biết đôi dép của Bác đã phải đóng 
đinh sửa mấy lần rồi...Bác cười nói: 

- Cũng phải để Bác đến chỗ gốc cây kia, có chỗ 
dựa mà đứng đã chứ! Bác “lẹp xẹp” lết đôi dép đến 
gốc cây, một tay vịn vào cây, một chân co lên tháo 
dép ra: 

- Đây! Cháu nào giỏi thì chữa hộ dép cho 
Bác...Một anh nhanh tay giành lấy chiếc dép, giơ 
lên nhưng ngớ ra, lúng túng. Anh bên cạnh liếc 
thấy, “vượt vây” chạy biến...  

Bác phải giục: 

- Ơ kìa, ngắm mãi thế, nhanh lên cho Bác còn 
đi chứ. Anh chiến sĩ lúc nãy chạy đi đã trở lại với 
chiếc búa con, mấy cái đinh: 

- Cháu, để cháu sửa dép...Mọi người dãn ra. 
Phút chốc, chiếc dép đã được chữa xong. Những 
chiến sĩ không được may mắn chữa dép phàn nàn: 

- Tại dép của Bác cũ quá. Thưa Bác, Bác thay 
dép đi ạ.. 

Bác nhìn các chiến sĩ nói: 

- Các cháu nói đúng... nhưng chỉ đúng có một 
phần... Đôi dép của Bác cũ nhưng nó chỉ mới tụt 
quai. Cháu đã chữa lại chắc chắn cho Bác thế này 
thì nó còn ‘’thọ’’ lắm! Mua đôi dép khác chẳng 
đáng là bao, nhưng khi chưa cần thiết cũng chưa 
nên... Ta phải tiết kiệm vì đất nước ta còn nghèo... 

Bài học kinh nghiệm: 

Bài học mà chúng ta rút ra được trong câu 
chuyện này chính là một lối sống giản dị, tiết kiệm 
ở Bác Hồ. Dù ở địa vị càng cao nhưng Người càng 
giản dị, trong sạch, cả một đời không xa xỉ, hoang 
phí. Cuộc đời của Bác là tấm gương sáng ngời về 
đức: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Nếp 

Ông Phan Công Hậu, Phó Ban Chỉ huy Quân sự phường đọc 
mẫu truyện về Bác Hồ tại buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần 



sống giản dị của Bác chính là tấm gương để mỗi 
người chúng ta noi theo. 

 

PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH 

RA MẮT “KHÔNG GIAN VĂN HOÁ  

HỒ CHÍ MINH”. 

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ  

“THÁNG NĂM NHỚ BÁC” 

CÔNG TRÌNH “CON ĐƯỜNG  

VINH QUANG”  

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của 
Đảng và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm 
gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đã hiến 
dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc 
của Nhân dân. Người là Anh hùng giải phóng dân 
tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, làm rạng rỡ non 
sông, đất nước Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một 
gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư 
tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

Là thành phố vinh dự mang tên Bác Hồ vĩ đại, 
với quyết tâm thực hiện nội dung quan trọng của 
Nghị quyết Ðại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí 

Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là hình 
thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; căn cứ 
Hướng dẫn 31-HD/BTGQU ngày 21 tháng 02 năm 
2022 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về Hướng dẫn 
xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên 
địa bàn quận Tân Bình. Sau một thời gian thực 
hiện, ngày 18 tháng 5 năm 2022, Đảng ủy, Ủy ban 
nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
tổ chức chính trị - xã hội Phường 10 tổ chức Lễ ra 
mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại UBND 
Phường 10 (địa chỉ số 290 Âu Cơ, Phường 10 quận 
Tân Bình).  

Tham dự buổi lễ ra mắt 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; 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; 
các đồng chí Đảng ủy viên; Trưởng, Phó các tổ 
chức chính trị - xã hội phường, Bí thư, phó bí thư, 
cấp ủy các chi bộ trực thuộc. 

Công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” 
được xây dựng tại hội trường UBND phường, với 
không gian trưng bày nhiều tư liệu, sách, ảnh về 
cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh; đây cũng là nơi để cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân trên địa bàn phường có thể đến 
thắp nhang tưởng niệm Bác, tổ chức các hoạt động 
ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, 
lòng yêu nước, tự hào dân tộc.  

Lãnh đạo phường dâng hương Bác  
tại không gian Văn hóa Hồ Chí Minh phường 10 



Việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí 
Minh” góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành 
nếp sống, đặc trưng văn hóa của cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn. Đây 
còn là một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính 
trị, đạo đức; tạo được sự chuyển biến sâu sắc về 
nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, 
quyết tâm xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong 
sạch vững mạnh. 

Cùng ngày, hòa chung không khí kỷ niệm 132 
năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 
19/5/2022), thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể phường phối hợp tổ chức 
Liên hoan văn nghệ với chủ đề “Tháng Năm nhớ 
Bác” với nhiều tiết mục hát, múa ca ngợi Bác Hồ, 
tình yêu quê hương, đất nước do đội văn nghệ 
phường, các khu phố biểu diễu. Đồng thời ra mắt 
công trình “Con đường vinh quang” tại khu vực cầu 
thang dẫn lên “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; 
công trình do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 
trị - xã hội phường thục hiện nhằm triển lãm các tư 
liệu của Bác gắn với hoạt động Mặt trận, đoàn thể, 
tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào do 
Đảng ủy, chính quyền phát động. 

 

VỀ NGUỒN KẾT HỢP TỌA ĐÀM  

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 
CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ HỘI THI 

TÌM HIỂU THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP  

CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

 Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 132 
năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-

19/5/2022), 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường 

cứu nước (05/6/1911- 05/6/2022). Ngày 27/5/2022, 

tại Trường Dục Thanh (Thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận); Đảng ủy Phường 10 quận Tân Bình 

tổ chức hành trình về nguồn kết hợp Tọa đàm với 

chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao đạo 

đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai 
đoạn hiện nay. Tham dự chuyến đi về nguồn kết 

hợp Tọa đàm có Ban Thường vụ Đảng ủy phường, 

Thường trực UBND phường, Ban Thường trực 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường cùng cán 
bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên đang 

công tác tại UBND phường. 

Tại Trường Dục Thanh, các đại biểu được tham 
quan, tìm hiểu về quãng thời gian chàng thanh niên 
yêu nước Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học 
trước khi vào Sài Gòn và ra đi tìm đường cứu 
nước. Tiếp theo tại hội nghị Tọa đàm, đồng chí Bùi 
Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường nhấn 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh là việc làm, nhiệm vụ 
thường xuyên đối với mỗi cấp ủy Đảng, chính 
quyền, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công 
chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tại địa 
phương; trong đó việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức 
gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, nhất là người đứng đầu, các đồng chí cán bộ, 
công chức tại cơ quan là hết sức quan trọng góp 
phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của 
đạo đức cách mạng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi 
các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

đồng chí Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường  
phát biểu tại hội nghị 



hóa”, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, 
vững mạnh. 

Dịp này, Mặt trận Tổ quốc phường chủ trì, phối 
hợp các đoàn thể phường và Công đoàn cơ sở tổ 
chức Hội thi “Tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên phường. Sau hội thi, Ban 
Tổ chức đã trao ba giải cho các đội thi trả lời 
nhanh, chuẩn xác nhất các câu hỏi. 

 

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI 
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO TƯ 

TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  

HỒ CHÍ MINH NĂM 2022 

THÔNG TIN THỜI SỰ ĐỊNH KỲ  

CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN  

TOÀN ĐẢNG BỘ 

Ngày 11/5/2022, Đảng ủy phường tổ chức Hội 
nghị quán triệt, triển khai chủ đề học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
năm 2022; thông tin thời sự định kỳ cho đảng viên 
toàn Đảng bộ. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng 
chí Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường; 
đồng chí Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy; các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân 
dân phường; đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy 
viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
phường; các đồng chí Đảng ủy viên; Trưởng các 
đoàn thể phường; đồng chí Trung tá Tiến sỹ Lê 
Hoàng Việt Lâm, Giảng viên chính khoa lý luận 
chính trị, Đại học An ninh nhân dân là báo cáo viên 
tại hội nghị; cùng hơn 370 cán bộ, đảng viên đến từ 
19 chi bộ trực thuộc. 

Hội nghị được nghe Trung tá Tiến sỹ Lê Hoàng 
Việt Lâm thông tin tình hình thời sự trong nước và 
quốc tế; tình hình chiến sự Nga và Ukraine cùng 
quan điểm và đường lối đối ngoại của Việt Nam; 

tiếp theo đồng chí Lê Hoàng Việt Lâm giới thiệu 
chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa nhiệm kỳ Đại 
hội XIII; hướng dẫn thực hiện việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
theo chủ đề năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo 
đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững 
vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây 
dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh. 

Qua hội nghị đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên 
của phường nắm được thông tin thời sự trong nước 
và quốc tế, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, 
Nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, 
đảng viên trong học tập và làm theo Bác trong mỗi 
chi bộ, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh 
thần chủ động, đưa nội dung chủ đề năm 2022 vào 
chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của 
từng chi bộ, cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm tại địa phương. 

 

TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT CÁC VĂN KIỆN 
HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 (KHOÁ XIII) 
Ngày 24/5/2022, Đảng ủy Phường 10 đã tổ 

chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển 
khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần 
thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
XIII). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn 
Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, báo cáo viên; 
Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường; Lê 
Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Trần 
Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
phường; các Đảng ủy viên; Trưởng, phó Mặt trận, 
các đoàn thể, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ cùng 
hơn 380 đảng viên đang sinh hoạt tại 19 chi bộ trực 
thuộc. 

Lãnh đạo phường trao khen thưởng cho các đội thi 

Trung tá Tiến sỹ Lê Hoàng Việt Lâm báo cáo viên hội nghị 



Tại hội nghị các cán bộ, đảng viên được nghe 
đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường 
vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quán 
triệt, triển khai Kết luận 21-KL/TW ngày 
25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy 
mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 
trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán 
bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hoá”; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về 
những điều đảng viên không được làm. 

Sau hội nghị các đảng viên sẽ tiến hành thảo 
luận tại chi bộ và viết bài thu hoạch cá nhân. Qua 
học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XIII) giúp nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị 
của cán bộ đảng viên, chấp hành nghiêm, góp phần 
đưa các chủ trương của Trung ương về xây dựng 
Đảng đi vào cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị được giao tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 

 

NGÀY HỘI SỐNG XANH 

LẦN 3 NĂM 2022 

Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (5/6), 
“Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” lần 
thứ 12 năm 2022; tiếp tục 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”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh" và ra quân các chiến 
dịch tình nguyện hè. Ngày 05/6/2022, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam phường chủ trì, phối hợp 
với Ủy ban nhân dân phường, Hội Cựu chiến binh, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ 
thập đỏ, Hội Liên hiệp thanh niên và Công đoàn cơ 
sở phường tổ chức “Ngày hội Sống xanh” lần 3 
năm 2022. 

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Thị 
Nguyệt Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động 
quận; Bùi Thị Hải Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ quận; Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy 
phường; Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực 
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 MTTQ Việt 
Nam phường, Đại Đức Thích Từ Xuân, Phó Trụ trì 
Tổ đình Giác Lâm cùng các ông, bà đại diện các tổ 
chức chính trị - xã hội phường, đại diện các Hội 
quần chúng trên địa bàn, đại diện Trạm Y tế, cấp 
ủy, Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận, chi 
đoàn, chi hội 7 khu phố cùng tham dự. 

Tại “Ngày hội Sống xanh” lần 3 năm 2022 đã 
diễn ra các hoạt động ý nghĩa như: phát động phong 
trào “trồng cây xanh đời đời nhớ Bác” kỷ niệm 111 
năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 
(05/6/1911 - 05/6/2022); tổ chức ra quân vệ sinh 
mội trường, lắp đặt cụm pano tuyên truyền tại bức 
tường bên hông Tổ đình Giác Lâm trên đường Lạc 
Long Quân với thông điệp “Bảo vệ môi trường 
chính là bảo vệ sự sống chúng ta”; đổi rác tái chế 
lấy quà tặng (1 kg rác tái chế lấy 5 kg gạo) đã thu 

đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy 
Báo cáo tại hội nghị 



đổi hơn 200 kg rác tái chế; phát tờ bướm tuyên 
truyền Luật Bảo vệ môi trường và phòng, chống 
dịch sốt xuất huyết. 

Thông qua “Ngày hội Sống xanh” đã tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận 
thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên, Nhân dân trên địa bàn về bảo vệ 
môi trường, cùng chung sức hành động bằng những 
việc làm thiết thực vì một môi trường sống “xanh - 
sạch - đẹp”. 

 

HỘI NGHỊ NHÂN DÂN  

THÁNG 5 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 02/6/2022, 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 5/2022 
với chuyên đề “Phát huy vai trò các Hội quần chúng 
ở cơ sở gắn với phong trào xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư”. Tham dự 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 tổ chức 
chính trị - xã hội phường, đại diện các Hội quần 
chúng trên địa bàn, đại diện Ban chỉ huy Công an, 
Trạm Y tế, cấp ủy, Ban điều hành, Ban công tác 
Mặt trận 7 khu phố cùng tham dự hội nghị.  

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thùy Đăng, Đảng 
ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 
thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
tháng 5 trên địa bàn phường. 

Qua hội nghị, có 12 ý kiến phát biểu 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, các giải pháp để phát huy vai trò 
Hội quần chúng gắn với phong trào xây dựng đời 
sống văn hoá khu dân cư. 

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 chỉ đạo 
các bộ phận có liên quan xử lý, trả lời cho người 
dân trong thời gian sớm nhất. 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG QUỐC 
TẾ THIẾU NHI 01/6 NĂM 2022 

Ngày 01/6/2022, Uỷ ban nhân dân - Đoàn 
thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên - Hội Chữ 
thập đỏ phường đã tổ chức chương trình chào 
mừng Quốc tế thiếu nhi 01/6 và phát động Tháng 
hành động vì trẻ em năm 2022, tuyên truyền 
phòng, chống tai nạn thương tích, chống đuối 
nước; phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em và 
trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn. 

Đến tham dự buổi lễ có bà Bùi Thị Thuỳ 
Đăng, Đảng ủy viên/Phó Chủ tịch UBND 
phường; bà Cao Thị Hoàng Oanh - Uỷ viên Ban 
thường vụ Quận đoàn/Bí thư Đoàn phường; ông 
Nguyễn Tất Minh Anh - Chủ tịch Hội Chữ thập 
đỏ phường và hơn 50 em thiếu nhi cùng phụ 
huynh tham dự. 

Tại chương trình bà Bùi Thị Thuỳ Đăng cũng 
đã phát động các ban ngành đoàn thể và nhân dân 
trên địa bàn cùng chung tay thực hiện Tháng hành 
động vì trẻ em năm 2022. 

 

LỄ RA QUÂN TRỒNG CÂY  

“ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC” 

“Dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vẫn luôn quan tâm, chú trọng tới 
việc trồng cây, gây rừng, làm đẹp cảnh quan, tạo 



môi trường sống trong lành, góp phần nâng cao đời 
sống của nhân dân”. 

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/5/1890-19/5/2022), ngày 18/5 Đoàn 
Phường 10 tổ chức lễ ra quân trồng cây “Đời đời 
nhớ ơn Bác”. Sau lễ ra quân, BCH Đoàn phường đã 
cùng với các bạn đoàn viên thanh niên, tham gia 
trồng mới trên 25 cây hoa giấy, tạo cảnh quan môi 
trường tại trước UBND Phường 10.  

Việc trồng cây xanh giúp cảnh quan tươi xanh 
và mát mẻ cho cả người dân và cán bộ , cùng đó là 
việc giáo dục cho các bạn đoàn viên thanh niên 
trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng 
cảnh quan và bảo vệ môi trường. 

 

LỄ RA MẮT TUYẾN HẺM “SẠCH NGÕ” 
Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05 tháng 

6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 và 
tiếp tục 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” 
năm 2022, đẩy mạnh tuyên truyền vận động Đoàn 
viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện 
tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với cuộc vận 
động “Xây dựng gia đình 5 không – 3 sạch”.  

Ngày 03/6/2022, Hội LHPN phường đã tổ chức 
buổi lễ ra mắt tuyến hẻm “Sạch ngõ” tại tuyến hẻm 
1/9 Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, phát 
động phong trào “Mỗi gia đình hội viên phụ nữ 
một cây xanh”, "Mỗi cơ sở Hội một công trình cây 

xanh”.  
Chương trình đã thu hút sự quan tâm của hội 

viên phụ nữ và cộng đồng, giúp nâng cao nhận 

thức, thay đổi hành vi, làm xanh, sạch, đẹp cảnh 

quan, thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh, mỹ 

quan đô thị 

 

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI  

ĐỨNG VÀO HÀNG NGŨ CỦA ĐẢNG LÀ 
VINH DỰ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI 

Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Hoa – Phó chủ 
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và Chị Đào Thị 
Thanh Hằng, Phó Bí thư Đoàn phường khi nói về 
quá trình phấn đấu của bản thân để được đứng vào 
hàng ngũ của Đảng. Theo chị được đứng vào hàng 
ngũ của Đảng là vinh dự, trách nhiệm lớn lao đối 
với bản thân. Bởi trong môi trường này, môi trường 
Đoàn, môi trường phụ nữ có nhiều cơ hội hơn để 
rèn luyện, phấn đấu, phát huy vai trò, trách nhiệm 
của mình đối với chị em cũng như đối với Đảng. 

Công tác phát triển Đảng trên địa bàn phường 
luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng trong xây 
dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trẻ hóa đội 
ngũ đảng viên, nhất là đảng viên nữ, bảo đảm kế 
thừa và phát triển của Đảng. Thời gian qua, cấp ủy 

Chị Đào Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đoàn phường tại buổi lễ 

Chị Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch HLH Phụ nữ phường tại lễ 



Đảng thường xuyên lãnh chỉ đạo đạo các tổ chức 
đoàn thể, qua đó phát hiện nhân tố tích cực, nhất là 
người cán bộ nữ trẻ có thành tích, gương mẫu trong 
phong trào để có kế hoạch bồi dưỡng. 

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 
triếp tục định hướng, chỉ đạo và tạo môi trường 
thuận lợi cho lực lượng cán bộ trẻ và nhất là phụ nữ 
được rèn luyện và thể hiện bản thân, bên cạnh đó 
Đông đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Liên Hiệp 
Phụ nữ phường phải tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, tạo điều kiện cho đoàn 
viên, hội viên tích cực tham gia vào các phong trào 
hoạt động của đoàn, Hội và của địa phương. Thông 
qua những hoạt động, đoàn viên, hội viên có cơ hội 
khẳng định vai trò, vị thế của mình, góp phần tạo 
động lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thiện để xứng 
đáng đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Qua đó, khẳng 
định vai trò, vị thế của lực lượng kế thừa trong 
công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 
góp phần xây dựng hệ thống chính trị địa phương 
vững mạnh.  

 

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:  

Duy trì 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. 

Vận 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 5/2022 đã lập biên bản vi phạm 
hành chính và ban hành 02 quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính về trật tự lòng lề đường với tổng 
số tiền 5.000.000 đồng. 

 

TRƯỜNG MẦM NON 10A  

LÀM ĐIỂM TIÊM VẮCXIN COVID-19  

CHO TRẺ 5 TUỔI  

Phụ huynh cùng các em học sinh đợi Bác sĩ thăm khám trước 
khi tiêm Vắc xin phòng Covid-19 tại trường 

Tổ công tác kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
khi đi làm nhiệm vụ 



Thực hiện theo Kế hoạch tiêm chủng phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, Trường mầm non 10A 
đã triển khai, sắp xếp, bố trí chu đáo, chặt chẽ, đầy 
đủ lực lượng hỗ trợ từ khâu giữ xe đến các khâu 
khác để đảm bảo công tác tiêm chủng an toàn cao 
nhất cho trẻ trong 2 ngày tiêm 08/6 và 09/6/2022.  

 

THÔNG BÁO 

TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19  

NHẮC LẠI LẦN 2 (MŨI 4)  

CHO NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 

Đối tượng: Người từ 50 tuổi trở lên; người từ 
18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch từ 
thể vừa đến thể nặng; người thuộc nhóm nguy cơ 
cao phơi nhiễm với Covid-19 (cán bộ y tế, cán bộ 
tuyến đầu chống dịch). 

Loại vắc xin: Vắc xin mRNA (vắc xin do 
hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất), Vắc xin do 
AstraZeneca sản xuất, Vắc xin cùng loại với mũi 
nhắc lại lần 1 (mũi 3). 

Khoảng cách: Ít nhất là 04 tháng sau khi 
tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) , đối với người mắc 
Covid-19 sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3)  
trì hoãn tiêm chủng 03 tháng kể từ ngày mắc Covid
-19. 

Thời gian tiêm chủng: vào các ngày 
09/6/2022, 13/6/2022, 14/6/2022, 16/6/2022, 
17/6/2022, 21/6/2022, 22/6/2022, 23/6/2022. 

Địa điểm tiêm chủng: Trạm Y tế Phường 10, 
địa chỉ 304 - 306 Âu Cơ, Phường 10. 

 

TRÍCH NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2020/NĐ-CP 
NGÀY 19/10/2020 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ 
BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI 

KHIẾU NẠI, CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
TRÌNH BÀY KHIẾU NẠI 

Điều 3. Hình thức khiếu nại 

1. Hình thức khiếu nại được thực hiện theo quy 
định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 của Luật Khiếu 
nại. Đơn khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 
01 ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại 
trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn 
người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp 
nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản 
theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 4. Khiếu nại lần hai 

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời 
hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 28 của 
Luật Khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được 

giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định 
giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại 
không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với 
vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có 
thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. 

Trường hợp khiếu nại lần hai thì người khiếu 
nại phải gửi đơn kèm theo quyết định giải quyết 
khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan cho 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. 

2. Trường hợp quá thời hạn quy định mà khiếu 
nại lần đầu không được giải quyết thì người khiếu 
nại gửi đơn đến người có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại lần hai, nêu rõ lý do và gửi kèm các tài 
liệu có liên quan về vụ việc khiếu nại. Người có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai phải xem 
xét thụ lý giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết 
khiếu nại lần hai. Quyết định giải quyết khiếu nại 
trong trường hợp này là quyết định giải quyết khiếu 
nại lần hai. 

3. Người giải quyết khiếu nại lần hai áp dụng 
biện pháp xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối 
với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 
đầu nếu có hành vi vi phạm pháp luật. 

Điều 5. Đại diện thực hiện việc khiếu nại 

1. Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại 
hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý 
hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi 
dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp 
người khiếu nại là người chưa thành niên, người 
mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo 
pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại. Việc xác 
định người đại diện được thực hiện theo quy định 
của pháp luật dân sự. 

2. Cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại 
thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại 
diện của cơ quan, tổ chức được ủy quyền cho luật 
sư hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy 
đủ thực hiện việc khiếu nại. 

3. Việc ủy quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều này phải bằng văn bản và được chứng thực 
hoặc công chứng. Người ủy quyền được ủy quyền 
khiếu nại cho một người hoặc nhiều người về các 
nội dung ủy quyền khác nhau nhưng không được ủy 
quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện. 
Văn bản ủy quyền khiếu nại được thực hiện 
theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này. 

4. Người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu 
nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được 
thừa kế theo quy định của pháp luật thì người thừa 
kế có quyền khiếu nại; người thừa kế khi khiếu nại 
phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải 



quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa 
kế của mình. Người thừa kế có thể tự mình khiếu nại 
hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý 
hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 
thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp có nhiều người 
thừa kế thì những người đó có quyền ủy quyền cho 
một trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ 
giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành 
vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. 

Điều 6. Cử đại diện trình bày khi có nhiều 
người cùng khiếu nại về một nội dung 

1. Khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội 
dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội 
dung khiếu nại. Người đại diện phải là người khiếu 
nại. 

2. Việc cử đại diện được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp có từ 05 đến 10 người khiếu nại 
thì cử không quá 02 người đại diện; 

b) Trường hợp có từ 11 người khiếu nại trở lên 
thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá 
05 người đại diện. 

Điều 7. Văn bản cử người đại diện 

1. Việc cử người đại diện để trình bày nội dung 
khiếu nại theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 
Điều 8 của Luật Khiếu nại và được thể hiện bằng 
văn bản. 

2. Văn bản cử người đại diện khiếu nại phải có 
những nội dung sau: 

a) Ngày, tháng, năm; 

b) Họ, tên, địa chỉ của đại diện người khiếu nại; 

c) Nội dung, phạm vi được đại diện; 

d) Chữ ký hoặc điểm chỉ của những người khiếu 
nại; 

đ) Các nội dung khác có liên quan (nếu có). 

3. Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về việc đại diện của mình. 

 

 DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 

SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH 

Sàng  lọc trước sinh và sơ sinh là gì ? 

Là chương trình thực hiện xét nghiệm thường 
quy cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu , 3 tháng 
giữa và trẻ sơ sinh trong vòng 1 tháng đầu sau sinh 
để phát hiện sớm các thai kỳ và các trẻ sơ sinh có 
nguy cơ về bệnh lý di truyền như thiếu G6PD, bệnh 
lý nội tiết như suy giáp bẩm sinh, dị tật ống thần 
kinh (thai vô sọ, hở ống sống ), bệnh về nhiễm sắc 
thể như hội chứng Down và các dị tật bẩm sinh khác 
ảnh hưởng đến sức khỏe, phát triển thể chất tâm 
thần của trẻ. 

Tại sao cần phải Sàng lọc trước sinh và sơ 

sinh là gì ? 

Sàng lọc để phát hiện, chẩn đoán và điều trị 
sớm những bất thường của trẻ giai đoạn thai còn 
trong bụng trẻ và ngay sau khi trẻ ra đời, nhằm 
đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời giúp thai 
nhi và trẻ sơ sinh phát triển khỏe mạnh bình 
thường góp phần nâng cao chất lượng dân số . 

Khi nào cần thực hiện xét nghiệm Sàng  lọc 
trước sinh và sơ sinh ? 

Người mẹ khi mang thai nếu trước đó đã có 
các tiền căn sau: Có tiền sử sinh con dị tật, thai 
lưu, sảy thai liên tiếp. Gia đình có người thân bị dị 
tật bẩm sinh và bệnh lý di truyền. Tiếp xúc với 
hóa chất độc hại, tia xạ, chất độc da cam. Siêu âm 
hoặc xét nghiệm máu có phát hiện bất thường. 
Thai phụ lớn tuổi ( > 35 tuổi ) 

Lợi  ích của Sàng lọc trước sinh và sơ sinh : 

Cơ hội sinh con khỏe mạnh nhiều hơn 

Giảm lo lắng về khả năng sinh con bị dị tật . 

Lựa chọn ngưng thai kỳ khi phát hiện thai nhi 
bị dị tật bẩm sinh. 

Có kế hoạch sinh và chăm sóc trẻ bị dị tật một 
cách tốt nhất trong trường hợp thai phụ quyết định 
giữ thai. 

Giảm chi phí cho gia đình và xã hội. 

Góp phần cải thiện chất lượng dân số. 

Mọi thắc mắc về sàng lọc trước sinh và sơ 
sinh hãy liên hệ : 

Điểm tư vấn sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân   

 Địa chỉ : 823 Hồng Bàng, Phường 9, Quận 6, 
TP. Hồ Chí Minh. 

Thực hiện Sàng  lọc trước sinh và sơ sinh tại 
đâu ? 

Bệnh viện Từ Dũ (Đc: 284 Cống Quỳnh, 
Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1); Bệnh viện Hùng 
Vương (128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5) 

 

 CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH 
BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT 

 Hiện nay, số ca mắc Sốt xuất huyết gia tăng 
ở hấu hết các quận huyện và Thành phố Thủ Đức. 
Từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 06 ca tử vong. 

 Để phòng bệnh và bảo vệ chính bản thân và 
gia đình của mình; Mổi cá nhân và tập thể trong 
cộng đồng chung tay diệt muỗi, diệt lăng quăng 
ngay chính ngôi nhà của mình bắng các cách sau: 

 1. Diệt lăng quăng: 

- Súc rửa hồ, phuy, lu. xô chứa nước trước khi 
thay nước mới. 

- Lập úp các xô, lọ chai…… khi không dùng 
đến. 



 - 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 

- Dọn dẹp vật phế thải và nơi đọng nước trong 
nhà. 

- Bỏ muối hoặc dầu vào chén kê chân kệ. 

- Thả cá bảy màu vào dụng cụ chứa nước lớn. 

 2. Không cho muỗi ở và tồn tại: 

- Dọn dẹp nhà cừa gọn gàng, thông thoáng. 

- Sử dụng vợt diệt muỗi, bình xịt muỗi. 

- Mở cửa cho các cộng tác viên y tế phun hóa 
chất diệt muỗi bên trong nhà. 

 3. Không cho muỗi chích: 

- Ngủ mùng kể cả ban ngày. 

- Mặc áo, quần dài tay. 

- Dùng kem xua muỗi. 

{Nguồn: Trung tâm kiễm soát bệnh tật 
Tp.HCM - Bs Trình biên soạn, Ngày 27/5/2022} 

 

BÍ QUYẾT PHÒNG NGỪA  

TĂNG HUYẾT ÁP 

Tăng huyết áp (THA) là bệnh lý tim mạch 
nguy hiểm được xem như “kẻ giết người thầm 
lặng” vì toàn bộ sự tiến triển của bệnh thường diễn 
ra âm thầm không có triệu chứng cảnh báo trước 
nhưng lại là một bệnh lý nguy hiểm. 

Để phòng ngừa bệnh tăng huyết áp hiệu quả 
cần thực hiện 4 biện pháp sau: 

1. Kiểm soát cân nặng: 

- Luôn duy trì cân nặng ở mức hợp lý.  

- Những  trường hợp dư cân và có vòng bụng 
quá to (với nam giới là trên 90cm), thì cần tập 
luyện và áp dụng chế độ giảm cân khoa học bằng 
cách hạn chế tinh bột, đường, dầu mỡ và tăng 
cường rau xanh, trái cây cũng như uống đủ nước 
mỗi ngày. 

2.Chế độ ăn uống khoa học: 

- Trong chế độ ăn uống hằng ngày cần tích 
cực sử dụng thực phẩm hỗ trợ hiệu quả phòng 
ngừa THA như: Rau xanh và trái cây, ngũ cốc 
thô, cá, sử dụng chất béo không bão hòa từ dầu 
ôliu, dầu bắp, dầu hướng dương, dầu đậu nành... 
Ngoài ra, hãy thay các món chiên, xào bằng thức 
ăn nướng hoặc hấp để tốt cho sức khỏe. 

- Song song với việc bổ sung các thực phẩm 
trên, bạn cũng cần lưu ý tránh những thực 
phẩm có thể gây THA như: Muối, chất béo bão 

hòa, chất bột đường, thịt đỏ, thức ăn chế biến sẵn và 
các chất kích thích (cà phê, rượu, bia…) 

3. Luyện tập thường xuyên: 

- Cần lên kế hoạch duy trì luyện tập từ 30 - 60 
phút/ngày và 5 ngày/tuần. 

- Các hình thức tập luyện tốt cho sức khoẻ có thể 
chọn là đi bộ, bơi lội, các môn thể thao tùy vào sức 
khỏe của từng người. 

4. Nếp sinh hoạt lành mạnh: 

- Ăn đủ bữa, không ăn quá nhiều hay quá muộn. 

- Không thức khuya, đảm bảo ngủ đủ giấc mỗi 
đêm. 

- Duy trì lối sống lành mạnh, giữ tâm trạng thoải 
mái, tránh lo âu hay căng thẳng thần kinh. 

Nguồn: Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế 

 
 
 


