
vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân mà hy sinh 
thân mình hoặc bỏ lại một phần xương máu trên 
chiến trường. 

    "Uống nước nhớ nguồn" là truyền thống 
đạo lý nhân ái có từ ngàn đời của dân tộc Việt 
Nam. Truyền thống tốt đẹp này đã và đang được 
nhân dân ta phát huy từ đời này sang đời khác, 
từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà Bác Hồ là 
một tấm gương tiêu biểu nhất. 

    Sinh thời là Chủ tịch nước, mặc dù bận rất 
nhiều công việc để lãnh đạo nhân dân ta kháng 
chiến và kiến quốc, nhưng hàng năm cứ đến 
ngày 27 tháng 7, "Ngày Thương binh, liệt sĩ" 
Bác đều gửi thư cho các đồng chí thương binh và 
gia đình liệt sĩ. Những bức thư của Người giản 
dị, chân thành. Đó là những lời động viên, an ủi, 
kêu gọi rất mộc mạc, nhưng cụ thể và thiết thực. 
Đọc những bức thư đó, ai cũng cảm nhận được 
tình cảm của Bác dành cho họ. 

   Trong Thông báo về việc nhận con các liệt 
sĩ làm con nuôi, Bác viết: 

     "Vì muốn thay mặt Tổ quốc, toàn thể đồng 
bào và Chính phủ cảm ơn những chiến sĩ đã hy 
sinh tính mệnh cho nền Tự do, Độc lập và Thống 
nhất của nước nhà, hoặc trong thời kỳ cách 
mệnh, hoặc trong thời kỳ kháng chiến. 

     Tôi gửi lời chào thân ái cho các gia đình 
liệt sĩ đó, và tôi nhận con các liệt sĩ làm con nuôi 
của tôi". 

   Khi được tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng, 
Giám đốc Y tế Bắc Bộ hy sinh, trong thư chia 
buồn, Bác viết: "Ngài biết rằng tôi không có gia 
đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là 
đại gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam 
là con cháu tôi. Mất một thanh niên, thì hình như 
tôi đứt một đoạn ruột". 

Trong Thư gửi Ban Thường trực của Ban tổ 
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KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ  

(27/7/1947 - 27/7/2022) 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM  

(28/7/1929 - 28/7/2022) 

BÁC HỒ VỚI THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 

"Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc 
tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến 
những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta". Lời 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở chúng ta, những 
người đang sống trong cảnh đất nước hoà bình, ghi 
nhớ công ơn to lớn của các đồng chí thương binh, liệt 
sĩ, những người đã vì nền độc lập, tự do của dân tộc, 

NHỮNG CÂU CHUYỆN KỂ VỀ BÁC 



chức "Ngày Thương binh toàn quốc", 17/7/1947, 
Bác nói về ý nghĩa cao cả của ngày 27 tháng 7. Đó 
là "Một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác 
ái, là tỏ ý yêu mến thương binh". Bác là người đề 
xuất phong trào "Đón thương binh về làng" với 
những việc làm rất cụ thể. Bác khuyên các cháu 
thiếu nhi lập phong trào Trần Quốc Toản để giúp 
đỡ gia đình bộ đội và thương binh, v.v.. 

    Bác kêu gọi đồng bào cả nước hãy thể hiện 
tình cảm thương yêu, trách nhiệm và bổn phận của 
mình bằng những việc làm thiết thực nhất: "Trong 
lúc chống nạn đói kém, đồng bào ta đã từng mỗi 
tuần nhịn ăn một bữa để giúp các đồng bào bị đói. 
Bây giờ chống nạn ngoại xâm, tôi chắc đồng bào ta 
sẽ vui lòng vài ba tháng nhịn ăn một bữa để giúp 
đỡ chiến sĩ bị thương". Chính Người đã tiên phong 
gương mẫu thực hiện lời kêu gọi đó: "Tôi xin xung 
phong gửi 1 chiếc áo lót lụa của chị em phụ nữ đã 
biếu tôi, 1 tháng lương của tôi, 1 bữa ăn của tôi, và 
của các nhân viên tại Phủ Chủ tịch, cộng là một 
nghìn một trăm hai mươi bảy đồng (1.127.00đ). 

    Đặc biệt, nhân ngày 27 tháng 7 hàng năm, 
Bác trích một tháng lương Chủ tịch nước của mình 
tặng các đồng chí thương binh. Những tặng phẩm 
của đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước 
ngoài kính tặng Bác, Bác tặng lại các đồng chí 
thương binh. 

     Những món quà của Bác giản dị nhưng vô 
cùng quý giá vì đó chính là sự quan tâm chăm sóc, 
là tình cảm của Người dành cho thương bệnh binh. 
Những món quà đó là nguồn cổ vũ, động viên tinh 
thần to lớn đối với thương bệnh binh, làm ấm lòng 
người chiến sĩ. Đáp lại tình cảm ấy, bằng tinh thần 
và nghị lực của anh bộ đội Cụ Hồ, nhiều thương, 
bệnh binh và gia đình liệt sĩ đã có nhiều cố gắng 
vươn lên, tự lực cánh sinh trong lao động sản xuất, 
học tập và trong cuộc sống. Họ không những đã 
tạo ra công ăn việc làm cho mình và gia đình mình, 
mà còn tích cực giúp đỡ đồng đội và con em của 
họ, tạo dựng nên một cuộc sống có ích hơn, tươi 
đẹp hơn. Họ đã làm đúng theo lời Bác dạy: Thương 
binh tàn nhưng không phế. 

     Trước lúc đi xa, Bác đã để lại cho toàn 
Đảng, toàn quân và toàn dân ta Bản Di chúc lịch sử, 
trong đó có phần viết về chính sách xã hội đối với 
thương binh, gia đình liệt sĩ và những người đã kinh 
qua chiến đấu. 

   Bác viết: "Đối với những người đã dũng cảm hy 
sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, 
dân quân, du kích, thanh niên xung phong…), Đảng, 
Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ 
có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những 
lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể 
dần dần "tự lực cánh sinh". 

    Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, 
làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi 
sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo 
dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. 

   Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt 
sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính 
quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền 
xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có 
công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói 
rét. 

    Những chiến sĩ trẻ tuổi trong các lực lượng vũ 
trang nhân dân và thanh niên xung phong đều đã 
được rèn luyện trong chiến đấu và đều tỏ ra dũng 
cảm. Đảng và Chính phủ cần chọn một số ưu tú nhất, 
cho các cháu ấy đi học thêm các ngành, các nghề, để 
đào tạo thành những cán bộ và công nhân có kỹ thuật 
giỏi, tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc. 
Đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng 
thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta". 

    Ngày nay được sống trong cảnh đất nước thanh 
bình, chúng ta càng nhớ tới công lao và sự hy sinh to 
lớn của các thương binh và liệt sĩ. Đảng và Nhà nước 
ta đã có những chính sách ưu tiên đối với thương 
bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Đồng bào ta trên khắp 
mọi miền của Tổ quốc cũng đã làm nhiều công việc 
để đền ơn đáp nghĩa, như: Tặng quà cho các gia đình 
có công với cách mạng, gia đình chính sách, xây nhà 
tình nghĩa, lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng 
các mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ và giúp đỡ các 
nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, giúp đỡ 
thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ, tìm mộ liệt sĩ, 
v.v.. 

    Việc chăm sóc sức khoẻ, nâng cao đời sống 
tinh thần và vật chất, giảm bớt một phần khó khăn 
trong cuộc sống cho thương bệnh binh và gia đình 
liệt sĩ là tình cảm, trách nhiệm và bổn phận của toàn 
xã hội. Xã hội ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn từ những 
việc làm đầy tình nghĩa đó. Phong trào đền ơn đáp 
nghĩa đã, đang và sẽ được nhân dân ta nhân lên và 
phát huy ngày càng rộng rãi. 

 

HỘI NGHỊ NHÂN DÂN  

THÁNG 6 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 02/7/2022, 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 
6/2022.  

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 6 
trên địa bàn phường.  

Qua hội nghị, có 17 lượt 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, công tác phòng chống dịch Sốt xuất 
huyết. 

Các ý kiến tại hội nghị được đồng chí Bùi Thị 
Thùy Đăng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường ghi nhận và sẽ báo cáo Thường 
trực Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các bộ phận 
có liên quan xử lý, trả lời cho người dân trong thời 
gian sớm nhất. 

 

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC,  

ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO PHƯỜNG 
VỚI NHÂN DÂN VỀ GIẢI PHÁP LẬP LẠI 

TRẬT TỰ LÒNG, LỀ ĐƯỜNG  

TRÊN ĐỊA BÀN 

Thực hiện Quyết định 1527-QĐ/QU ngày 
19/6/2017 của Quận ủy Tân Bình về ban hành Quy 
chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng 
đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp 
với Nhân dân trên địa bàn quận và Kế hoạch 64-
KH/ĐU ngày 22/02/2022 của Đảng ủy phường về 
tổ chức tiếp xúc đối thoại với các giới Nhân dân 
năm 2022; ngày 30 tháng 6 năm 2022 Đảng ủy, Ủy 

ban nhân dân Phường 10 tổ chức Hội nghị tiếp xúc, 
đối thoại giữa lãnh đạo phường với Nhân dân về 
giải pháp lập lại trật tự lòng, lề đường trên địa bàn. 

Hội nghị được nghe đồng chí Ngô Trần Đình 
Khâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường báo 
cáo những kết quả đạt được và những thuận lợi, 
khó khăn trong công tác lập lại trật tự lòng, lề 
đường trên địa bàn phường trong thời gian qua.  

Tại buổi tiếp xúc, đối thoại đã ghi nhận 13 lượt 
phát biểu của các hộ kinh doanh trên tuyến hẻm 77 
Trần Văn Quang và đường Bùi Thế Mỹ về các khó 
khăn, vướng mắc gặp phải trong kinh doanh, buôn 
bán. Các hộ kinh doanh cũng nhất trí về việc lập lại 
trật tự lòng lề, đường. 

Đồng chí Trần Tấn Trung – Phó Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ghi nhận các 
ý kiến, chỉ đạo các bộ phận liên quan giải quyết các 
kiến nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị 
Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường cảm ơn những 
ý kiến đóng góp, đồng chí Bí thư đề nghị Ủy ban 
nhân dân phường, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, 
vận động các hộ dân, hộ kinh doanh buôn bán trên 
địa bàn phường không vi phạm về trật tự lòng, lề 
đường; tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm 
các điểm kinh doanh tự phát vi phạm. 

 



18 CHI BỘ TRỰC THUỘC  

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH  

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI  

NHIỆM KỲ 2022-2025 

Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/QU ngày 
28/4/2022 của Quận ủy Tân Bình về chuẩn bị và 
tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, 
chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-
2025; Kế hoạch số 81-KH/ĐU ngày 13/5/2022 của 
Đảng ủy Phường 10 về lãnh đạo tổ chức đại hội chi 
bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Trong thời gian 
từ ngày 11/6/2022 đến ngày 10/7/2022, 18 chi bộ 
trực thuộc Đảng bộ phường đã tổ chức thành công 
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

Để tổ chức đại hội các chi bộ hiệu quả, Đảng 
ủy phường đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo 
đại hội, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn 
các chi bộ trực trong công tác tổ chức, quy trình 
thực hiện công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo dân chủ, 
khách quan, chặt chẽ, bảo đảm về tiêu chuẩn, đúng 
quy định của Đảng. Cử các đồng chí Đảng ủy viên 
tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội tại các chi bộ, 
tiến hành tổ chức đại hội chi bộ điểm để rút kinh 
nghiệm trong toàn Đảng bộ trước khi tổ chức đại 
hội các chi bộ còn lại.  

Với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội các chi bộ 
diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, thực 
hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Đảng. 
Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện 
Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trên 
tinh thần đánh giá khách quan, nghiêm túc kết quả 

lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ qua. Chỉ rõ ưu điểm, 
khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học 
kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm 
của chi ủy trong nhiệm kỳ vừa qua đảm bảo sự 
lãnh đạo tập trung thống nhất. Đồng thời, xây dựng 
và thảo luận những mục tiêu, phương hướng, 
nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo sát với tình hình thực 
tế của chi bộ để đưa vào Nghị quyết của chi bộ 
nhiệm kỳ 2022 - 2025. Với tinh thần tập trung dân 
chủ, đoàn kết, Đại hội tại các chi bộ đã tiến hành 
bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 sau đó bầu Bí thư, 
Phó bí thư trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu 
hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của 
chi bộ. 

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan 
trọng trong toàn Đảng bộ, xây dựng chi bộ cơ sở 
trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 
Đảng. 

 

NGÀY HỘI  

“GIA ĐÌNH VĂN HÓA - HẠNH PHÚC”  

NĂM 2022 TẠI PHƯỜNG 10 

Ngày 26/6/2022 Ủy ban nhân dân Phường 10 
phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam phường tổ chức Ngày 
hội “Gia đình văn hóa - Hạnh phúc” năm 2022.  

Tại Ngày hội “Gia đình văn hóa - Hạnh phúc” 
đã diễn ra các hoạt động: tổ chức Hội thi gia đình 



là số 1; vẽ tranh chủ đề gia đình phòng chống ma 
túy nhân kỷ niệm ngày Quốc tế và ngày toàn dân 
phòng, chống ma túy 26/6. Kết thúc hội thi Ban tổ 
chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải 
khuyến khích cho 5 gia đình xuất sắc nhất. 

Dịp này, Ủy ban nhân dân phường đã tuyên 
dương 18 gia đình hạnh phúc tiêu biểu trên địa bàn. 
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt Nam phường tuyên dương 15 
gương “Người con hiếu thảo” năm 2022. 

 

TẶNG QUÀ NHÂN NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT 

NAM 28/6; TUYÊN TRUYỀN  BỘ TIÊU CHÍ 

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC; HOẠT ĐỘNG  

"TRAO SÁCH - TRAO ƯỚC MƠ” 

Trao một cuốn sách – Tặng một tương lai, với 
hoạt động “Trao sách – Trao ước mơ” do Hội liên 
hiệp phụ nữ phường 10 phát động, Hội đã vận động 
cán bộ, hội viên phụ nữ kêu gọi, hỗ trợ những bộ 
sách giáo khoa nhằm hỗ trợ cho những gia đình 
khó khăn, giúp những học sinh nghèo vượt khó bớt 
đi phần nào nỗi lo, bước vào năm học mới nhất là 
đối với Những gia đình bị ảnh hưởng nhiều từ dịch 
Covid -19 chưa có điều kiện chuẩn bị mua sách cho 
con tới trường bên cạnh đó cũng mang đến cho các 
em một mùa hè bổ ích và nhân lên tinh thần “tương 
thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, trong học 
sinh”, những món quà nhỏ nhưng chan chứa tình 
yêu thương, nhân ái giúp các em học sinh nghèo 
bớt đi phần nào chi phí, tự tin trước năm học mới. 

Tại hội nghị đã được tuyên truyền hướng dẫn 
thực hiện bộ tiêu chi xây dựng gia đình hạnh phúc. 

 

CHO NHÀ THÊM SẠCH,  

CHO HẺM THÊM XANH 

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 Liên hiệp Phụ nữ 
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 KHAI MẠC HÈ NĂM 2022 

Nhằm tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè lành 
mạnh, bổ ích và phong phú, thu hút đông đảo các 
thanh thiếu nhi trên địa bàn Phường gắn với các 
hoạt động tháng hành động vì trẻ em; đẩy mạnh sự 
quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng 
thời phát huy tinh thần tình nguyện trong đoàn viên 
thanh niên, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên trên 
địa bàn Khu phố có một mùa hè với các loại hình 
hoạt động vui tươi.  



Được sự chỉ đạo của Ban Chỉ Đạo Hè Quận 
Tân Bình – Đảng Ủy - Ủy Ban Nhân Dân Phường 
10, vào sáng ngày 18/6/2022 Ban Chỉ Đạo Hè 
Phường 10 long trọng tổ chức lễ khai mạc hè năm 
2022 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố vui hè an 
toàn, bổ ích”.  

Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, phấn 
khởi của thiếu nhi Phường 10 với các tiết mục văn 
nghệ và ảo thuật cùng với các hoạt động và sân 
chơi thú vị, bổ ích:  

- Chương trình diễn đàn Lắng nghe tiếng nói 
trẻ em với chủ đề "Ứng xử văn hoá trên mạng xã 
hội". 

- Tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020 

- Tuyên truyền Luật trẻ em và Luật Giao thông 
đường bộ 

- Tập huấn kỹ năng "Phòng chống tai nạn 
thương tích và đuối nước ở trẻ em" do thầy Lê 
Hoàng Mai và các anh trong CLB Akido của 
TTVHTT Tân Bình hướng dẫn 

- Khu vực tư vấn sức khoẻ thể chất và tinh thần 
trẻ em sau hậu Covid 19; Tuyên truyền phòng 
chống sốt xuất huyết và tay chân miệng.  

- Khu vực sân chơi "Em vui chơi, em sáng tạo" 

- Gian hàng sách Ươm mầm cho thế hệ tương 
lai 

- Khu vực Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh 

- Hội thi vẽ "Em là tuyên truyền viên ATGT" 

- Khu vực Cắt tóc miễn phí với sự đồng hành 
của thương hiệu Đông Tây Barbershop 

- Khu vực sân chơi Khoa học sáng tạo 

Bên cạnh các hoạt động sôi nổi, Ban chỉ đạo 
Hè phường cũng đã trao hơn 250 phần quà cho các 
em thiếu nhi tham dự ngày hội. 

 

TẠO HÌNH BONG BÓNG NGHỆ THUẬT 

Đoàn – Hội Phường 10 tổ chức tập huấn kỹ 
năng “Tạo hình bong bóng nghệ thuật – Chú hề 
bong bóng” cho đội ngũ Cán bộ Đoàn và lực lượng 
phụ trách hè năm 2022 trên địa bàn 7 khu phố.  

Tham dự buổi tập huấn, các bạn đã được anh 
Lê Đặng Hoàng Anh hướng dẫn kỹ năng cách “Tạo 
hình bong bóng nghệ thuật” với các sản phẩm như: 
bông hồng, con chuồn chuồn, cây kiếm, chú gấu, 
bông hoa ……  

Lớp tập huấn là hoạt động trang bị kỹ năng cho 
các bạn đoàn viên , hội viên và phụ trách hè qua đó 
giúp các bạn thu hút được các em thiếu nhi đến với 
hoạt động hè năm 2022.  

Sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi 1 số 

hình ảnh dễ thương của buổi tập huấn 



 

HỘI THAO HÈ 2022 

Thực hiện theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động 
Hè. Ban chỉ đạo hè phường tổ chức Hội thao - Trò 
chơi vận động Hè cho các em thiếu nhi với các môn: 
Kéo co, nhảy bao bố, chuyền bóng tiếp sức, cõng 
bạn đường xa.  

Hội thao diễn ra trong không khí vui tươi, sôi 
động, giúp các em rèn luyện thể lực, tinh thần hoạt 
động nhóm được nâng cao. 

 

THAM GIA HỘI THI VĂN NGHỆ 

 THIẾU NHI HÈ CẤP QUẬN 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-VHTT ngày 
01 /6/2022 của Trung Tâm Văn hóa thể thao quận 
về việc tổ chức Liên hoan văn nghệ thiếu nhi hè và 
hội thi Diều nghệ thuật năm 2022. Kết quả đội thi 
Phường 10 (do đại diện Trường Tiểu học Phú Thọ 
Hòa đã xuất sắc dành giải Nhì hội thi trang trí Diều 
nghệ thuật và giải Khuyến Khích hội thi văn nghệ. 

 

TUỔI TRẺ PHƯỜNG 10  

XÂY DỰNG NẾP SỐNG  

VĂN MINH - MỸ QUAN ĐÔ THỊ 

Thực hiện hoạt động Hè năm 2022 và các hoạt 
động thực hiện xây dựng, tuyên truyền nếp sống văn 
minh, mỹ quan đô thị. Đoàn - Hội Phường tổ chức 
chương trình Hành trình "Tôi yêu Thành phố tôi" và 
hoạt động "Sông Sài Gòn - Con sông Thành phố 
tôi". Hoạt động diễn ra với tại các nội dung: 

- Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham 
quan tìm hiểu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi 
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tham quan, trải nghiệm tuyến Waterbus Sài 
Gòn - Bình An - Thanh Đa. 

- Hoạt động tìm hiểu "Sông Sài Gòn - Con 
sông Thành phố tôi" với các nội dung, hiến kế của 
các bạn Đoàn viên, thanh niên về bảo vệ môi 
trường, giới thiệu du lịch và tiềm năng của sông 
Sài Gòn 

- Dâng hoa tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi và 
tổ chức các hoạt động vui dã ngoại! 

 

GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NHI HÈ  

NĂM 2022 

Thực hiện theo Kế hoạch tổ chức các hoạt 
đồng Hè năm 2022 của Ban Chỉ đạo Hè Phường 
và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh Quận Tân Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 
2022 - 2027, vào sáng ngày 03/7/2022, Đoàn - 
Hội Phường 10 đã tổ chức giải bóng đá thiếu nhi 
Hè năm 2022 tại sân bóng đá K334. 

Kết quả: Đội Khu phố 7 đã giành chức vô 
địch; đội Khu phố 6 đạt Hạng Nhì; đội Khu phố 4 
đạt Hạng Ba, đội Khu phố 2 đạt giải Fair play.  

 

TẬP HUẤN SƠ CẤP CỨU HÈ  

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG  

SỐT XUẤT HUYẾT NĂM 2022 

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các 
phụ trách sinh hoạt hè, hội viên chi hội các khu 
phố, học sinh và các bậc phụ huynh cùng tham 
gia về kỹ năng thực tế để phòng ngừa và ứng phó 
tai nạn gây thương tích ở lứa tuổi thanh thiếu 
niên, nhi đồng, đồng thời từng bước góp phần 



nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác 
phòng chống tai nạn, thương tích ở trẻ em, xây 
dựng một cộng đồng an toàn. Bên cạnh đó, BTC 
cũng tuyên truyền cho các em về cách phòng chống 
sốt xuất huyết, khi chuẩn bị bước vào mùa mưa, 
thời tiết ẩm ướt. Ban chỉ đạo hè phường đã tổ chức 
lớp Tập huấn Sơ cấp cứu và Tuyên truyền phòng 
chống Sốt xuất huyết cho các em.  

Tại buổi tập huấn, bác sỹ Trần Thị Thuý Trình 
- Trưởng Trạm y tế phường và bác sỹ Phú đã triển 
khai hướng dẫn 5 kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản: cấp 
cứu nạn nhân ngưng thở, ngưng tim do bị điện giật, 
đuối nước; cấp cứu các trường hợp dị vật đường 
thở ở trẻ em từ 1-3 tuổi và trẻ em từ 8 tuổi trở lên; 
biện pháp xứ lý các vết thương phần mềm và 3 
kiểu băng vết thương phổ biến: băng rẽ quạt, băng 
chéo, băng xoắn ốc; hướng dẫn cách nhận biết và 
sơ cứu các dạng bị gẫy xương; phương pháp di 
chuyển nạn nhân trong những trường hợp khẩn cấp, 
không dùng nẹp, cán thương như: ôm vai, xốc 
nách, kéo 2 cổ chân, 2 cổ tay, làm kiệu… 

 

TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI CỦA MA TUÝ 

Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc 
gia, dân tộc trên toàn thế giới, là một trong những 
nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ 
nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác 
hại do tệ nạn ma tuý gây ra ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật 
tự của đất nước. Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu 
tranh với tệ nạn ma tuý là trách nhiệm của cá nhân, 
gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội. 

Tại chương trình, anh Nguyễn Thành Đăng 
Khoa - Bí thư Chi đoàn công an Phường 10 đã 
cung cấp cho các em các vấn đề cơ bản về ma tuý: 
định nghĩa, cách phân loại, những loại ma tuý phổ 
biến trong giới trẻ hiện nay, các biểu hiện của 
người sử dụng ma tuý, các triệu chứng - tác hại của 
ma tuý đối với bản thân người sử dụng, gia đình, xã 

hội cũng như cách phòng ngừa trong thanh thiếu 
nhi. 

Đây là hoạt động ý nghĩa giúp cho các bạn 
đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu rõ hơn về tác hại 
của ma túy và các chất kích thích khác đối với sức 
khỏe của con người; những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo 
của các đối tượng tội phạm ma túy, từ đó cung cấp 
kiến thức, kỹ năng cho thanh thiếu nhi bảo vệ bản 
thân và gia đình trước hiểm họa ma túy, đồng thời 
nâng cao công tác tuyên truyền, để mỗi thanh thiếu 
nhi là một tuyên truyền viên trong công tác tuyên 
truyền phòng, chống tội phạm ma túy. 

 

TỔ CHỨC GIAN HÀNG  

BÁN HÀNG BÌNH ỔN GIÁ QUÝ II NĂM 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND 
ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
quận Tân Bình về triển khai thực hiện Cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” trên địa bàn quận Tân Bình năm 2021; 

 Ngày 9/7/2021 Ủy ban nhân dân Phường 
phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các 



Đoàn thể phường  tổ chức gian hàng bán hàng 
bình ổn giá tại khu vực trước cổng trường Lê 
Thị Hồng Gấm, thu hút được hơn 200 lượt 
người tham quan và mua sắm. 

 

TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, 

GIA CẦM, THỦY CẦM NĂM 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND-
VX ngày 18 tháng 03 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình về triển khai công tác 
phòng, chống dịch gia súc, gia cầm, thủy cầm 
trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022. 

 Nhằm tăng cường công tác phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy cầm, tiếp tục 
ngăn chặn tình trạng vận chuyển, chế biến, kinh 
doanh sản phẩm động vật không đúng quy định 
trên địa bàn Phường, đảm bảo an toàn thực 
phẩm cho người tiêu dùng, góp phần đảm bảo 
an sinh xã hội.  

 Ngày 27/6/2022 Ủy ban nhân dân 

Phường phối hợp với Trạm chăn nuôi và thú y 

quận Tân Bình tổ chức buổi tuyên truyền về 

công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm, thủy cầm với hơn 180 lượt người tham dự. 

 

NGÀY 09/10/2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT  

VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 

QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 
37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định số 120/2013/NĐ-CP 
ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, 
bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo 
và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 22/7/2022. 

Trong đó, sửa đổi, bổ sung Điều 6 “Vi phạm 

quy định về kiểm tra, khám sức khoẻ thực hiện 
nghĩa vụ quân sự”, cụ thể như sau: 

“Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 
đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian 
hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong 
lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ 
quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 
cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân 
sự mà không có lý do chính đáng”. 

Ngoài ra, đối với hành vi cố ý không nhận lệnh 
gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện 
theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà 
không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tiền từ 
12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. 

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau: Người 
được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai 
lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm 
trốn tránh nghĩa vụ quân sự; đưa tiền, tài sản, hoặc 
lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 
đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác 
để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của 
người được kiểm tra hoặc người được khám sức 
khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ 
quân sự (quy định cũ phạt tiền từ 2.000.000 đồng 
đến 4.000.000 đồng). 

Nghị định này cũng sửa đổi, bổ sung Điều 7 
“Vi phạm quy định về nhập ngũ” theo đó phạt nặng 
hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ như 
sau: 

“1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 
40.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt 
đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong 
lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. 

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 
50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối nhằm 
trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã 
có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự 
đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 
75.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành 
lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực 

hiện nghĩa vụ quân sự đối với người có hành vi vi 

phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 

Điều này”. 

 

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CHĂM LO  

HỘ NGHÈO – HỘ CẬN NGHÈO  

(Thu nhập bình quân trên 36 triệu đến 46 
triệu đồng người năm) 

 



1/ Chính sách hỗ trợ vay vốn và trợ phương 

tiện sinh kế: 

Quỹ xóa đói giảm nghèo: Hộ cận nghèo có mã 

số 

Quỹ Ngân hàng chính sách: 

+ Hộ cận nghèo có mã số 

+ Học sinh sinh viên 

+ Cho vay đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài. 

Quỹ CEP. 

 Hỗ trợ phương tiện sinh kế: tặng máy may, 

máy vắt sổ, xe nước mía, xe hủ tiếu, xe máy..... 

2/ Chính sách BHYT: Hộ nghèo – hộ cận 

nghèo có mã số: 

a)  Đối với thành viên thuộc hộ nghèo thành 

phố hỗ trợ 100% tiền mua thẻ BHYT. 

b)  Đối với thành viên thuộc hộ cận nghèo và 

người chạy thận nhân tạo thuộc cận nghèo thành 

phố hỗ trợ 70%  tiền mua thẻ, địa phương vận động 

và thu 30% tiền mua thẻ BHYT của hộ dân 

(tương đương 241.380đ/ 12 tháng) trước khi lập 

danh sách.  

- Quyền lợi của thành viên nghèo, hộ cận 

nghèo khám và chữa bệnh:  

+  Được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh, 

hộ nghèo thanh toán 5% chi phí còn lại với cơ sở 

khám chữa bệnh. (áp dụng tỷ lệ thanh toán một số 

thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế), Trong tường hợp 

điều trị nội trú trái tuyến tại CSKCB tuyến TW sẽ 

được hưởng 38% (TH trên thẻ có mã nơi sinh sống 

là K1 hoặc K2 hoặc K3 sẽ được 95%), CSKCB 

tuyến tỉnh sẽ được hưởng 57% (TH trên thẻ có mã 

nơi sinh sống là K1 hoặc K2 hoặc K3 sẽ được 

95%), từ ngày 1/1/2021 sẽ hưởng 95%, CSKCB là 

bệnh viện tuyến huyện sẽ hưởng 95% Chi phí trong 

phạm vi hưởng BHYT (áp dụng tỷ lệ thanh toán 

một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ 

thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế).  

- Quyền lợi của thành viên hộ cận nghèo khám 

và chữa bệnh:  

+ Được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT (áp dụng tỷ 

lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và 

dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y 

tế), Trong tường hợp điều trị nội trú trái tuyến tại 

CSKCB tuyến TW sẽ được hưởng 32% (TH trên 

thẻ có mã nơi sinh sống là K1 hoặc K2 hoặc K3 sẽ 

được 80%), CSKCB tuyến tỉnh sẽ được hưởng 48% 

(TH trên thẻ có mã nơi sinh sống là K1 hoặc K2 

hoặc K3 sẽ được 80%), từ ngày 1/1/2021 sẽ hưởng 

80%, CSKCB là bệnh viện tuyến huyện sẽ hưởng 

80% Chi phí trong phạm vi hưởng BHYT (áp dụng 

tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế 

và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ 

Y tế).  

- Đối với thành viên hộ nghèo đang chạy thận 

nhân tạo hoặc thẩm phân phúc mạc được hưởng khi 

khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến vẫn được hưởng 

95% chi phí khám chữa bệnh cận nghèo thanh toán 

5% chi phí còn lại với cơ sở khám chữa bệnh. 

3/ Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, 

sửa chữa chống dột. 

4/ Hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ, Hoa 

Nhân Ái, Nguyễn Thị Minh Khai,  Học bổng Cty 

điện lạnh Ree, Cty BHNT Prudentail, Cty BHNT 

AIA …… cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ cận 

nghèo . 

5/ Chính sách hỗ trợ Giáo dục: 

+ Miễn giảm học phí : 

+ Hỗ trợ chi phí học tập (nếu có): 

+ Hỗ trợ học nghề như: Sửa xe, điện 

lạnh, may, uốn tóc, cơ khí, kế toán. 

6/ Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng cho hộ 

nghèo, cận nghèo theo tiêu chí của thành phố:  

+ Hộ nghèo: 2.500.000 đồng/lượt hỏa táng. 

+ Hộ cận nghèo: 1.500.000 đồng/lượt hỏa táng. 

 

THỰC HÀNH 10 NGUYÊN TẮC VÀNG  

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM AN TOÀN 

1. Chọn thực phẩm an toàn 

2. Thực hiện “ăn chín, uống chín” 

3. Ăn ngay khi thức ăn vừa được nấu chín 

4. Bảo quản cẩn thận thực phẩm đã nấu chín 

5. Đun kỹ lại thức ăn cũ trước khi ăn 

6. Không để lẫn thực phẩm sống và chín 

7. Luôn giữ tay chế biến thực phẩm sạch sẽ 

8. Bảo đảm dụng cụ, nơi chế biến thực phẩm 
phải khô ráo, gọn gàng, sạch sẽ, hợp vệ sinh 

9. Bảo vệ thực phẩm khỏi các loại côn trùng, loài  

10. Sử dụng nguồn nước sạch. 

 

 



CÔNG TÁC TRẬT TỰ LÒNG LỀ ĐƯỜNG 

Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Kế 

hoạch số 94/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 
về cao điểm thực hiện công tác đảm bảo trật tự lòng, 

lề đường trên các tuyến đường xung quanh Chung 

cư Bàu Cát II, Khu phố 1 Phường 10, Quận Tân 

Bình, ra tổ chức ra quân thực hiện với các nội dung 
sau: Tổ chức tuyên truyền, phát loa 03 lượt, thời 

lượng 120 phút, tiếp cận 6.000 người, đã phát 47 

bảng cam kết trên các tuyến đường Ni Sư Huỳnh 

Liên, Đường số 1, Hồng Lạc, Thái Thị Nhạn và các 

tuyến đường nhánh của chung cư Bàu Cát II. 

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 Ni Sư Huỳnh 

Liên, Đường số 1, Hồng Lạc, Thái Thị Nhạn và 
các tuyến đường nhánh của chung cư Bàu Cát 

II.Trong tháng đã lập biên bản vi phạm hành chính 

và ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính về trật tự lòng lề đường với tổng số tiền 
24.500.000 đồng. 

 



 - 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. 


