
TOÀN VĂN  
BÀI BÁO "DÂN VẬN" CỦA BÁC 

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác 
dân vận của Ðảng (15/10/1930 - 15/10/2022); 73 năm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo "Dân vận" đăng trên 
báo Sự Thật ngày 15-10-1949, trong toàn văn bài báo 
"Dân vận" của Bác. Bác viết:  

Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì 
nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm 
chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại. 

I - NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ 
 Bao nhiêu lợi ích đều vì dân; bao nhiêu quyền hạn 

đều của dân; công việc đổi mới, xây dựng là trách 
nhiệm của dân; sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là 
công việc của dân; chính quyền từ xã đến Chính phủ 
trung ương do dân cử ra; đoàn thể từ Trung ương đến 
xã do dân tổ chức nên; nói tóm lại, quyền hành và lực 

lượng đều ở nơi dân. 
II - DÂN VẬN LÀ GÌ? 
Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một 

người dân không để sót một người dân nào, góp thành 
lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên 
làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao 
cho. 

Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, 
mít-tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. 

Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi 
một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ 
và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ 
được. 

Ðiểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với 
dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân 
đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, 
rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành. 

Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, 
khuyến khích dân. 

Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại 
công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng. 

III - AI PHỤ TRÁCH DÂN VẬN? 
 Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể 

và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, 
Việt Minh, v.v.) đều phải phụ trách dân vận. Thí dụ 
trong phong trào thi đua cho đủ ăn, đủ mặc. 

 Cán bộ chính quyền và cán bộ đoàn thể địa 
phương phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau 
chia công việc rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho 
dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức 
nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc, 
theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều khó 
khăn... 

Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ 
địa phương, đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân 
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cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, 
làm cỏ, v.v... 

Những hội viên các đoàn thể thì phải xung phong 
thi đua làm, để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm. 

IV - DÂN VẬN PHẢI THẾ NÀO? 
Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, 

mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ 
không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. 
Họ phải thật thà nhúng tay vào việc. 

Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc 
dân vận. Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường 
cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì 
tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác 
không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có 
trách nhiệm dân vận. Ðó là sai lầm rất to, rất có hại. 

Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan 
trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận 
khéo thì việc gì cũng thành công./. 

                 X.Y.Z. 
 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG 
ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN 

DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI 
NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 VÀ 

THÔNG TIN THỜI SỰ ĐỊNH KỲ 
Ngày 19/7/2022, Đảng ủy Phường 10 tổ chức 

Hội nghị Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, 
Chính quyền, vận động Nhân dân 6 tháng đầu năm, 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và 
thông tin thời sự định kỳ. Tham dự hội nghị có 
đồng chí Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy 
phường, chủ trì hội nghị; đồng chí Lê Đức Nghĩa, 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Trần 
Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường cùng các đồng chí Đảng ủy viên, 
đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc, các tổ chức chính trị – xã hội phường và toàn 
thể đảng viên thuộc Đảng bộ tham dự hội nghị. 

Mở đầu hội nghị, Đảng ủy phường đã công bố 
và trao các quyết định chuẩn y nhân sự cấp ủy 18 
chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

 

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Đức Nghĩa, 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022 
với nhiều kết quả đạt đuợc trong các lĩnh vực; 
trong đó nổi bật đã lãnh, chỉ đạo tổ chức thành 
công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 
– 2025. Tại hội nghị đã nhận 02 ý kiến đóng góp 
trao đổi của các đại biểu tham dự. Đa số các đại 
biểu nhất trí tán thành với nội dung báo cáo sơ kết 
công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, 
nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy 
phường. 

Dịp này, Đảng ủy phường đã biểu dương, khen 
thưởng 01 tập thể chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, 
vững mạnh tiêu biểu (Chi bộ Trường Tiểu học Phú 
Thọ Hòa) và 51 đảng viên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm 2021. 

Tiếp theo hội nghị, các đồng chí đảng viên được 
nghe Thạc sỹ Hà Trung Thành, giảng viên Khoa 
Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố báo 
cáo tình hình thông tin thời sự nổi bật trong và 
ngoài nước trong 6 tháng đầu năm. 

 
HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 7 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. 

HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯỜNG 

đồng chí Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường  
trao Quyết định chuẩn y cấy ủy các Chi Bộ 



Ngày 28/7/2022, 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 7/2022. 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Mai 
Quyên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Tấn Trung, 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường và đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy 
viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 
đồng chủ trì hội nghị; đồng chí Ngô Trần Đình 
Khâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 
cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội phường, 
đại diện Ban chỉ huy Công an, cấp ủy, Ban điều 
hành, Ban công tác Mặt trận 7 khu phố và 53 lượt 
người dân 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 7 
trên địa bàn phường. Qua hội nghị, có 6 lượt phát 
biểu, 13 lượt ý kiến. Các ý kiến tại hội nghị được 
đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ghi 
nhận, trả lời trong hội nghị, đồng thời chỉ đạo các 
bộ phận có liên quan xử lý. 

Tặng quà gia đình chính sách nhân dịp ngày 
27/7 

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt 
sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), Đảng ủy, Ủy ban nhân 
dân, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể Phường 
10 quận Tân Bình đã tổ chức các đoàn đến thăm, 
tặng quà 16 gia đình chính sách trên địa bàn. 

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo phường đã 
thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính 
sách có công với cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn 
sâu sắc với những đóng góp, sự hy sinh của các gia 
đình và công lao to lớn các thế hệ cha anh đã cống 
hiến trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân 
tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mong muốn các 
gia đình luôn mạnh khỏe và mãi là tấm gương sáng 
để các thế hệ con cháu noi gương, học tập. 

 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND PHƯỜNG 10 
ĐÓNG GÓP MỘT NGÀY LƯƠNG ỦNG HỘ 

QUỸ “VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG - VÌ 
TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC” 

Ngày 25/7/2022, ngay sau lễ chào cờ đầu tuần, 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng 
Công đoàn cơ quan đã phát động cán bộ, công 
chức, người lao động đóng góp một ngày lương 

ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu 
Tổ quốc” TP Hồ Chí Minh năm 2022. 

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển 
đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2022, 
cán bộ, công chức cơ quan UBND phường đã đóng 
góp ủng hộ ít nhất một ngày lương. Đồng thời, tiếp 
tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, lực 
lượng vũ trang, các giới Nhân dân, các tổ chức tôn 
giáo trên địa bàn cùng hưởng ứng đóng góp, thể 
hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền 
thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc. 

 
NGÀY HỘI TOÀN DÂN XÂY DỰNG NẾP 

SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ  
VÀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2022  

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 
năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-
27/7/2022) và thực hiện các kế hoạch phối hợp 
giữa Mặt trận Tổ quốc, chính quyền, đoàn thể 
phường năm 2022. Ngày 24/7/2022, Ủy ban nhân 
dân phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
phường, các đoàn thể phường (Hội Cựu chiến binh, 
Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công 
đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Chữ thập đỏ) 
phối hợp Công an phường, Đoàn Thanh niên Công 
An quận, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vi-
sacoop tổ chức “Ngày toàn dân thực hiện văn minh 
đô thị và Ngày pháp luật” năm 2022. Tham dự 
Ngày hội có các đồng chí: Huỳnh Văn Bé, Phó 
Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
quận; Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường; 
Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; 
Ngô Trần Đình Khâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân phường; Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Bùi 



Ngọc Giàu, Trưởng Công an phường; Cao Thị 
Hoàng Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn; 
Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
phường; Nguyễn Thị Thủy Tiên, Đảng ủy viên, Chủ 
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường; Đào Thị Thanh 
Hằng, Bí thư Đoàn phường; đại diện, cấp ủy, Ban 
điều hành 7 khu phố, đông đảo cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên các chi đoàn, chi hội 7 khu phố 
cùng tham dự.  

Tại Ngày hội toàn dân thực hiện văn minh đô thị 
và ngày pháp luật đã diễn ra nhiều nội dung: 

- Phối hợp với Công an Quận và Công ty TNHH 
Visacoop tổ chức chương trình tập huấn kiến thức 
An toàn giao thông, tuyên truyền kỹ năng lái xe an 
toàn, kiểm tra khí thải xe máy và thay nhớt xe miễn 
phí bảo vệ môi trường cho người dân. 

- Tổ chức tuyên truyền Quyết định 06/QĐ-TTg 
ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ về của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 
ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 
điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai 
đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Tổ chức tặng 10 bình chữa cháy cho gia đình 
chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh 

liệt sĩ (27/7); tặng 50 nón bảo hiểm cho đoàn viên, 
hội viên. 

- Phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH 
Công an quận tổ chức tuyên truyền PCCC tại hộ 
gia đình và khu dân cư; Chương trình diễn tập 

PCCC và CNCH tại đường số 3, Khu phố 7. 
- Tổ chức 01 gian hàng bình ổn giá thực hiện 

cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” năm 2022. 

- Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 146, 
phát động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường 
hưởng ứng 15 phút vì “Thành phố văn minh – sạch 
đẹp – an toàn”. 

- Thực hiện đổi rác thải nhựa nhận quà hưởng 
ứng 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. 

- Tặng 100 cây xanh phát động phong trào 
“Mỗi đoàn viên thanh niên trồng một cây xanh”. 

- Tổ chức tuyên truyền phát tờ bướm và chạy xe 
máy tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất 
huyết cho người dân. 

 



LỄ RA MẮT MÔ HÌNH  
“CỰU CHIẾN BINH THAM GIA BẢO VỆ 

NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG”  
Ngày 08/7/2022, Hội Cựu chiến binh phường tổ 

chức Lễ ra mắt mô hình “Cựu chiến binh tham gia 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” thực hiện theo 
Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ 
Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 
trong tình hình mới và Đề án 05-ĐA/TU ngày 
19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM 
về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên 
mạng Internet, mạng xã hội trên địa bàn.  

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Xuân 
Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường triển 
khai, phân tích, làm rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, tầm 
quan trọng của Nghị quyết số 35-NQ/TW và Đề án 
số 05-ĐA/TU. Qua đó, trang bị cho cán bộ, hội 
viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng 
những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc hại 
trên mạng xã hội, cảnh giác trước những âm mưu, 
thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian 
mạng; nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phát 
hiện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch trên mạng internet, mạng xã hội. Với phương 
châm “Mỗi hội viên Cựu chiến binh là một chiến 
sỹ trên mặt trận đấu tranh phản bác thông tin xuyên 
tạc, chống các quan điểm sai trái”, để cụ thể hóa 
mô hình “Cựu chiến binh tham gia bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng”, Nhiệm vụ chính là tích cực 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong hội 
viên và Nhân dân nhất là trong giới trẻ về chủ 
nghĩa yêu nước, vai trò lãnh đạo của Đảng trong 
công cuộc đấu tranh cách mạng; tỉnh táo không bị 
lợi dụng trước các thông tin xấu; lấy thông tin 
chính thống để đấu tranh chống lại thông tin sai 
trái, bịa đặt, phản động. Tập hợp, vận động, hướng 
dẫn hội viên Cựu chiến binh tạo, sử dụng trang cá 
nhân trên điện thoại thông minh để chia sẻ tin 
chính thống, viết tin, bài đấu tranh hoặc bình luận 
phản bác với các thông tin, quan điểm sai trái, thù 
địch, phản động. Hội Cựu chiến binh phường còn 
phối hợp Đoàn thanh niên thiết kế in ấn các tờ rơi 
đăng tải nội dung, địa chỉ Website, Fanpage các 

trang thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước và 
của địa phương để tuyên truyền phát cho đoàn viên, 
hội viên, Nhân dân truy cập cập nhật tin tức chính 
thống; đồng thời cập nhật địa chỉ các trang phản 
động đưa tin xuyên tạc, giật gân sai sự thật để Nhân 
dân hiểu rõ hơn về bản chất của các thế lực thù 
địch. 

 
CHƯƠNG TRÌNH  

“TẶNG ÁO DÀI – TRAO YÊU THƯƠNG”  
NĂM 2022 

Đã từ rất lâu chiếc Áo dài truyền thống không 
chỉ là trang phục mà các bà, các mẹ, các chị thường 
ưu tiên lựa chọn diện trên mình trong các sự kiện 
đặc biệt của gia đình, cộng đồng, mà đó còn là nét 
văn hóa truyền thống, đồng hành cùng những thăng 
trầm lịch sử dân tộc.  

Hưởng ứng chương trình “Tặng áo dài – Trao 
yêu thương” năm 2022 do Hội LHPN quận Tân 
Bình phát động, Hội LHPN phường đã vận động 
cán bộ, hội viên trao tặng những chiếc áo dài mới 
hoặc những chiếc áo dài đã qua sử dụng nhưng còn 
mới (từ 80% trở lên) để trao tặng cho nữ công nhân 
lao động, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn... 
Những bộ áo dài sau khi tiếp nhận được cán bộ, hội 
viên Hội LHPN Phường nâng niu cẩn thận từ khâu 
giặt, ủi, gấp để chuyển đến các chị em một cách chu 
đáo nhất.  
Hoạt động ý nghĩa được đông đảo hội viên tham 
gia, hưởng ứng, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng 
đồng.  

 
BẦU BỔ SUNG CHỨC DANH  

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN PHƯỜNG  
Ngày 06/7/2022, Hội LHPN phường tổ chức Hội 

nghị Ban chấp hành bầu bổ sung chức danh Phó 
Chủ tịch Hội LHPN phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 
và chia tay đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Nguyên Phó 
chủ tịch Hội LHPN Phường chuyển vị trí công tác.  

Hội nghị tiến hành công tác bầu bổ sung theo 
đúng quy trình hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội 
LHPN Việt Nam quy định. Với tinh thần trách 
nhiệm, dân chủ, các đại biểu đã thảo luận và thống 



nhất bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Bích Vàng 
tham gia vào Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban 
Thường vụ giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN 
phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ đạt 100% 
các Ủy viên Ban Chấp hành thống nhất 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chị Nguyễn Thị Bích 
Vàng cảm ơn sự quan tâm của Quận hội, Đảng ủy 
phường và sự tín nhiệm của các đồng chí trong 
BCH Hội LHPN phường và hứa sẽ nỗ lực không 
ngừng để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ 
được giao. 

 
TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH  

NHÂN DỊP NGÀY 27/7 
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt 

sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), Đảng ủy, Ủy ban nhân 
dân, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể Phường 
10 quận Tân Bình đã tổ chức các đoàn đến thăm và 
tặng quà 16 gia đình chính sách trên địa bàn. 

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo phường đã 
thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính 
sách có công với cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn 
sâu sắc với những đóng góp, sự hy sinh của các gia 
đình và công lao to lớn các thế hệ cha anh đã cống 
hiến trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân 
tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mong muốn các 
gia đình luôn mạnh khỏe và mãi là tấm gương sáng 
để các thế hệ con cháu noi gương, học tập. 

 

THIẾU NHI VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG 
Thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch của 

UBND Phường về tổ chức các hoạt động Hè năm 
2022, Tuổi trẻ Phường 10 đã tổ chức Hội thi An 

toàn giao thông - cho nụ cười trẻ thơ hưởng ứng 
Ngày cao điểm Tuổi trẻ chung tay xây dựng văn 
hóa giao thông dành cho các em thiếu nhi đồng bào 
Kh'mer.  

Chương trình diễn ra tại lớp học tình thương ở 
chùa Pothiwong với nhiều nội dung bổ ích. Các em 
được trải qua 3 vòng thi: trắc nghiệm kiến thức vui 
cùng luật Giao thông đường bộ; em tham gia giao 
thông với các tình huống sa hình cho các em xử lý 
và vòng thi em tập làm cảnh sát giao thông với 
hình thức theo dõi các đoạn phim và tìm ra các lỗi 
vi phạm giao thông. 

 
VUI HÈ CÙNG THIẾU NHI KHMER 

Thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch của 
UBND Phường về tổ chức các hoạt động Hè năm 
2022, Tuổi trẻ Phường 10 đã tổ chức chương trình 
vui hè cho các em thiếu nhi đồng bào Khmer. 
Chương trình diễn ra tại chùa Pothiwong với nhiều 
hoạt động vui chơi, đố vui cho các em.  

Điểm nhấn của chương trình đó là hoạt động 
"Em yêu lịch sử Việt Nam" với việc tổ chức chiếu 
phim lưu động cho các em xem phim chuyển thể từ 
tác phẩm "Lịch sử nước ta" của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh do Thành đoàn biên tập, bên cạnh đó, chương 
trình cũng đã giới thiệu cho các em về các anh 
hùng nhỏ tuổi gắn liền với tổ chức Đội TNTP Hồ 
Chí Minh và các anh hùng trẻ tuổi của dân tộc 
thông qua các bộ phim truyện lịch sử. Chương 
trình là hoạt động mới trong dịp Hè 2022 dành cho 
các em thiếu nhi Kh'mer trên địa bàn Phường. 

 

Chị  Nguyễn Thị Bích Vàng, Phó Chủ tịch  Hội LHPN phường 
(Thứ hai từ trái sáng) 



TUỔI TRẺ PHƯỜNG 10 DÂNG HƯƠNG 
TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ 
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt 

sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

Ngày 27/7/2022 Tuổi trẻ Phường 10 tổ chức 
dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố.  

Với lòng biết ơn vô hạn, Đoàn đã dành một 
phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Mẹ Việt Nam anh 
hùng, anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy 
sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ 
quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. 

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất 
nước, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã 
hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh cho Tổ quốc; 
hàng triệu thân nhân liệt sĩ mãi mãi không bao giờ 
được gặp lại những người thân yêu của mình. Mỗi 
đoàn viên, hội viên, thanh niên và các em thiếu nhi 
hôm nay đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt 
sĩ. 

 
SINH HOẠT NHÓM TRUNG KIÊN 

Nhằm tạo môi trường rèn luyện cho đảng viên 
trẻ, đoàn viên ưu tú trưởng thành về nhận thức 
chính trị, nâng cao bản lĩnh của người thủ lĩnh 
thanh niên, gương mẫu và trách nhiệm. 

Ngày 30/6/2022, tại Phòng họp UBND 
Phường, Ban chủ nhiệm nhóm Trung Kiên đã tổ 
chức sinh hoạt định kỳ quý II. Tại buổi sinh hoạt 
các thành viên trong nhóm đã cùng nhau trao đổi 
thảo luận với nội dung: tác động của Mạng xã hội 

đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay và các 
kỹ năng giao tiếp của Đoàn viên, thanh niên trong 
thời kỳ mới. 

 
VINH QUANG LỊCH SỬ 

Thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Tuổi 
trẻ Phường 10 đã thực hiện Công trình "Vinh quang 
lịch sử" thay mới, phục hồi di ảnh thờ cho gia đình 
Mẹ Việt Nam Anh Hùng, gia đình liệt sĩ trên địa 
bàn Phường 10. Sau một thời gian khảo sát, Đoàn - 
Hội Phường 10 đã phân công các bạn Đoàn viên, 
thanh niên có chuyên môn về đồ họa xuống gia 
đình khảo sát và chụp ảnh chân dung mẹ VNAH và 
liệt sĩ và tiến hành phục dựng lại ảnh, sau khi được 
sự đồng ý gia đình sẽ tiến hành in rửa ảnh thay 
khung ảnh thờ bằng chất liệu gỗ trang trọng gửi 
tặng lại gia đình.  

Công trình đã được thực hiện tại hộ gia đình 
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Võ Thị Cờ và gia đình liệt 
sĩ Đoàn Ngọc Thanh trên địa bàn Phường 10. Công 
trình "Vinh quang lịch sử" là hoạt động ý nghĩa, 
nhân văn của Tuổi trẻ Phường 10 trong đợt các hoạt 
động cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh 
liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

 
RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 19-CT/TU  
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH  

SỐT XUẤT HUYẾT 

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU 
ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về 
thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ 



Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì 
Thành phố sạch và giảm ngập nước” và đảm bảo vệ 
sinh môi trường, mỹ quan đô thị, không để tình 
trạng tồn đọng rác thải tại các khu dân cư, tuyến 
đường, lô đất trống, nơi công cộng, các điểm tập kết 
rác trên địa bàn phường; Giải quyết các điểm 
thường xuyên phát sinh ô nhiễm, ảnh hưởng đến 
cảnh quan đô thị, đời sống của nhân dân. 

Đoàn - Hội phường đã phối hợp với Hội LHPN 
Phường tổ chức ra quân tuyên truyền phòng chống 
dịch bệnh sốt xuất huyết vào sáng ngày 16/7/2022. 
Hoạt động được tổ chức với 2 nội dung: chạy xe 
tuyên truyền với khẩu hiệu và loa phát thanh phòng 
chống sốt xuất huyết; Phát tờ rơi tuyên truyền sốt 
xuất huyết trên địa bàn 7 Khu phố. 

Hoạt động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm 
của các bạn Đoàn viên, Hội viên, thanh niên trong 
việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn 
phường. Gắn kết chặt chẽ giữa Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”, và hưởng ứng xây dựng 
môi trường xanh-sạch-đẹp tại khu dân cư góp phần 
thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Khu phố văn 
hóa, Khu phố sạch, đẹp, Phường văn minh đô thị 
góp phần nâng chất các Cuộc vận động, phong trào 
tại khu dân cư. 

 
HÀNH TRÌNH CỦA NIỀM TIN 2022 

Thực hiện các hoạt động chương trình năm 
2022 và hoạt động Hè năm 2022, ngày 15/7/2022 

Tuổi trẻ Phường 10 đã thực hiện chương trình 
Hành trình của niềm tin năm 2022 chào mừng 
Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung 
phong - Ngày 15/7. Chương trình được thực hiện 
tại cơ sở xã hội Nhị Xuân với các nội dung: thăm, 
giao lưu, tặng quà cho Đoàn cơ sở xã hội Nhị 
Xuân, tặng 04 bộ dụng cụ thể dục thể thao cho 
các bạn học viên, tìm hiểu về tác hại của ma túy 
và các chất kích thích nguy hiểm. 

 
HÀNH TRÌNH TUỔI TRẺ PHỪƠNG 10 

CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
Thực hiện các hoạt động chương trình năm 

2022 và hoạt động Hè năm 2022, ngày 15/7/2022 
Tuổi trẻ Phường 10 đã thực hiện các hoạt động 
chung tay xây dựng Nông thôn mới, Tuổi trẻ 
Phường 10 đã thực hiện Ngày hội "Tuổi trẻ 
Phường 10 chung tay xây dựng nông thôn mới" 
tại xã Trung An, huyện Củ Chi.  

Chương trình được thực hiện với các nội 
dung: làm lễ dâng hương khu di tích trung đội Gò 
Môn, thăm tặng quà 02 Gia đình chính sách, mẹ 
Việt Nam Anh Hùng kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), thăm 
và tặng 05 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn 
cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, 
khởi công thực hiện công trình thay hệ thống đèn 
chiếu sáng tại khu di tích trung đội Gò Môn bằng 
hệ thống đèn pha năng lượng mặt trời, thăm và 
giao lưu với hộ thanh niên làm kinh tế giỏi với mô 
hình "chăn nuôi thỏ" tại xã Trung An. 

Chương trình là hoạt động thiết thực của tuổi 
trẻ Phường 10 chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh Quận Tân Bình lần thứ XI, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027 

 
NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN  

ĐỢT 2 NĂM 2022 
Ngày 23/7/2022, Ban chỉ đạo vận động hiến 

máu tình nguyện Phường 10 quận Tân Bình phối 
hợp với Trường Đại học Văn Hiến đã tổ chức 
Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022. 

Ngày hội đã thu hút được 102 lượt cán bộ, hội 
viên, đoàn viên, sinh viên, tăng ni phật tử tích cực 
tham gia hiến máu với thông điệp: "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. 

 

CÔNG TÁC TRẬT TỰ LÒNG LỀ ĐƯỜNG 

Duy trì thực hiện 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, tổ chức tuyên 
truyền, phát loa 04 lượt, thời lượng 120 phút, tiếp 
cận 5.500 người. 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 26 quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính về trật tự lòng lề đường với tổng 
số tiền 65.000.000 đồng. 

 

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU  
VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC 

ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ  
QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025,  

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 (ĐỀ ÁN 06)   
ĐỀ ÁN 06 VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, DÂN TỘC 

VÀ QUYỀN LỢI CỦA MỖI NGƯỜI DÂN 
Dữ liệu dân cư có ý nghĩa rất quan trọng để xác 

thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu 
quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, hướng tới mục 
tiêu người dân chỉ khai báo thông tin một lần với cơ 
quan Nhà nước trong thực hiện các thủ tục hành 
chính. Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề 
án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 
giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 
2030” (Đề án 06). 

I. Nội dung chính của Đề án 06/CP 
Đề án 06 của Chính phủ đã xác định 07 quan 

điểm chỉ đạo lớn; các mục tiêu hướng tới 05 nhóm 
tiện ích cụ thể:  



1. Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết 
thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết 
yếu liên quan đến người dân; 

2. Ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; 
3. Ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số; 
4. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai 

thác, bổ sụng làm giàu dữ liệu dân cư; 
5. Ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của 

lãnh đạo các cấp. 
* Quyền và lợi ích của người dân, doanh 

nghiệp khi triển khai Đề án 06: 
- Thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên 

thẻ CCCD gắn chíp điện tử, cùng với ứng dụng 
VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ 
CCCD thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các 
giao dịch với các cơ quan Nhà nước. 

- Thông tin công dân được bảo đảm an ninh, an 
toàn và bảo mật thông tin. 

- Sau khi được tích hợp trên ứng dụng định 
danh điện tử quốc gia, khi công dân thực hiện các 
dịch vụ công, thông tin cá nhân của công dân sẽ 
được tự điền vào các biểu mẫu đăng ký mà không 
phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết 
kiệm được thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ 
tục cần giải quyết. 

- Công dân có thể cung cấp, chia sẻ, đảm bảo 
chính xác thông tin của mình thông qua quét mã 
Qrcode hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống 
đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác 
thực điện tử. 

- Công dân có thể thay thế Căn cước công dân 
và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp 
trên tài khoản định danh điện tử như: giấy phép lái 
xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế…và thực hiện các 
giao dịch tài chính như: thanh toán hóa đơn điện, 
nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền… 

II. Triển khai thực hiện dịch vụ công thiết 
yếu theo phụ lục 1 của Đề án 06/CP 

Trong việc chấp hành Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính, ngoài việc đến trực tiếp trụ sở sơ 
quan Công an để thực hiện nộp tiền xử phạt thì 
hiện nay người dân còn có thể thực hiện việc nộp 
tiền xử phạt qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, 
Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Việc nộp tiền xử 
phạt vi phạm hành chính qua Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến, người dân có thể tham khảo hướng dẫn 
tại: http://csgt.catphcm.bocongan.gov.vn/wps/
portal/Home/trang-chu/noi-dung-chi-tiet/tin-tuc-
hoat-dong/
d3_huongdannopphatquacongdichvucongquocgia 

Nhằm cải cách thủ tục hành chính, giúp rút 
ngắn thời gian, tiết kiệm công sức, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu 
quả hoạt động của cơ quan Công an các cấp trong 
công tác xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực 
TTATGT. 

 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép 

người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực 
hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực 
hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu 
điện đến người sử dụng. 

Người vi phạm có thể lựa chọn các hình thức 
nộp phạt như trực tiếp, qua bưu điện (hay kho bạc, 
ngân hàng) và hình thức dịch vụ công (tại địa 
chỉ:  https://dichvucong.gov.vn). 

Lựa chọn hình thức dịch vụ công sẽ mang lại 
thuận tiện cho người dân, thay vì phải đi lại nhiều 
lần để nộp phạt vi phạm giao thông, nay người dân 
chỉ cần ngồi ở nhà, cơ quan hay bất cứ đâu, với một 
chiếc điện thoại hoặc máy tính có kết nối là có thể 
hoàn tất mọi thủ tục trên Cổng dịch vụ công Quốc 
gia (DVCQG). Giấy tờ cũng có thể được chuyển về 
tận nhà thông qua bưu điện mà không cần phải đến 
cơ quan công an để lấy lại.  

Hướng dẫn “Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu” 
trực tuyến: 

Nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân 
khi thực hiện thủ tục đăng ký xe, Công an quận 
hướng dẫn đăng ký xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia. 

Trước tiên, người dân cần đăng ký tài 
khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa 
chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

 

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. 

http://csgt.catphcm.bocongan.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu/noi-dung-chi-tiet/tin-tuc-hoat-dong/d3_huongdannopphatquacongdichvucongquocgia
http://csgt.catphcm.bocongan.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu/noi-dung-chi-tiet/tin-tuc-hoat-dong/d3_huongdannopphatquacongdichvucongquocgia
http://csgt.catphcm.bocongan.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu/noi-dung-chi-tiet/tin-tuc-hoat-dong/d3_huongdannopphatquacongdichvucongquocgia
http://csgt.catphcm.bocongan.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu/noi-dung-chi-tiet/tin-tuc-hoat-dong/d3_huongdannopphatquacongdichvucongquocgia
https://dichvucong.gov.vn/
http://csgt-congan.hochiminhcity.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu/noi-dung-chi-tiet/tin-giao-thong/d3_pc08huongdandxelandautrendvc
http://csgt-congan.hochiminhcity.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu/noi-dung-chi-tiet/tin-giao-thong/d3_pc08huongdandxelandautrendvc
https://dichvucong.gov.vn/


 



  - Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Thị Mai Quyên - 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 8.000 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. 

 


