
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  

VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN 

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân 
vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020); nhận thức 
sâu sắc về giá trị to lớn, bền vững của tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác dân 
vận, trong nhiều năm qua, cùng với sự nghiệp đổi 
mới toàn diện đất nước, Ðảng ta đã ban hành nhiều 
nghị quyết cụ thể hóa chủ trương, đường lối đối với 
công tác dân vận, đây là quá trình kế thừa, vận dụng 
và phát triển những giá trị đúc kết từ quan điểm về 
công tác dân vận của Bác. Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng 
định “Toàn bộ hoạt động của Ðảng phải xuất phát từ 
lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. 
Sức mạnh của Ðảng là ở sự gắn bó mật thiết với 
Nhân dân”. Hiến pháp năm 2013, tại Ðiều 4 đã bổ 
sung “Ðảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với 
Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của 
Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những 
quyết định của mình”. Ðể tiếp tục đổi mới, nâng cao 

hiệu quả công tác dân vận của Ðảng trong điều kiện 
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Hội 
nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Ðảng 
(khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 
3-6-2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 
Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 
Quan điểm của Người trong công tác dân vận, đối với 
cán bộ dân vận là phải lắng nghe và coi trọng ý kiến 
và kinh nghiệm của Nhân dân. Ý Đảng, lòng dân là 
nguyên nhân của mọi thành công. Khi xây dựng kế 
hoạch cần dân chủ rộng rãi, bàn bạc với dân để dân 
cung cấp thực tiễn của địa phương, dân hiến kế, dân 
tham gia. Nếu như không biết lắng nghe từ Nhân dân, 
chỉ biết áp đặt, buộc họ phải làm theo một cách máy 
móc chắc chắn hiệu quả công việc sẽ không cao. 

Về phong cách làm việc của cán bộ dân vận, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh có nhiều cách nói khác nhau, ở 
những ngữ cảnh khác nhau, nhưng tập trung nhất được 
Người đúc kết thành 12 từ trong tác phẩm “Dân vận”, 
Bác viết ngày 15/10/1949 dưới bút danh X.Y.Z đăng 
trên Báo Sự thật, số 120: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, 
chân đi, miệng nói, tay làm”.  

Bác Hồ đặt “óc nghĩ” lên hàng đầu, là khẳng định 
công tác dân vận là một khoa học về con người, một 
nghệ thuật tiếp cận và vận động con người, phải dày 
công tìm tòi suy nghĩ để phân tích chính xác tình hình 
Nhân dân, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn 
sinh động để vận động Nhân dân có hiệu quả. 

“Mắt trông, tai nghe, chân đi” chính là yêu cầu 
người làm công tác dân vận phải sâu, sát cơ sở, am 
hiểu thực tiễn, đến với Nhân dân để lắng nghe tâm tư, 
nguyện vọng của Nhân dân mà giúp dân giải quyết các 
công việc cụ thể, đề xuất chính sách hoặc điều chỉnh 
chính sách cho phù hợp, vận động Nhân dân thực hiện 
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tốt các chủ trương, chính sách. Người dạy: Muốn 
thực sự gần gũi quần chúng thì phải cùng ăn, cùng ở, 
cùng làm mới biết sinh hoạt của quần chúng thế 
nào... mới biết nguyện vọng của quần chúng thế nào. 

“Miệng nói, tay làm” là “phải thật thà nhúng tay 
vào việc”, làm việc một cách thật sự, phải cùng lao 
động, cùng lăn vào cuộc sống hàng ngày của quần 
chúng để thực hiện mục đích của công tác dân vận. 
Cán bộ đảng viên phải tự mình làm gương cho quần 
chúng, nói đi đôi với làm. Nếu “chỉ nói suông, chỉ 
ngồi viết mệnh lệnh” thì làm sao hiểu được dân, làm 
sao “vận” được dân, làm sao để dân có tự do, hạnh 
phúc thật sự. 

Cũng chính vì tầm vóc to lớn của tác phẩm “Dân 
vận”, Trung ương Đảng đã lấy ngày 15/10 hằng năm 
là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 
là ngày Dân vận của cả nước. Tác phẩm “Dân vận” 
của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và 
thực tiễn, mãi mãi là kim chỉ nam cho công tác dân 
vận của Đảng. Hiện nay, để thực hiện có hiệu quả 
công tác dân vận trong tình hình mới,  công tác dân 
vận và toàn bộ hoạt động của Đảng và Nhà nước phải 
xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của 
Nhân dân; đổi mới, phát huy tối đa quyền làm chủ 
của Nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra”, thi đua thực hiện thật hiệu 
quả phong trào “Dân vận khéo” theo tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh./. 

 

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO 
PHƯỜNG VỚI CẤP ỦY CHI BỘ, BAN CÔNG 

TÁC MẶT TRẬN, BAN CHẤP HÀNH CÁC 
TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI, ĐOÀN 

VIÊN, HỘI VIÊN VỀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG 
CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG 

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. Nhằm củng cố và 
nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác 
Mặt trận, chi đoàn, chi hội khu phố, làm rõ mặt 

mạnh, nguyên nhân hạn chế của Ban Công tác Mặt 
trận, chi đoàn, chi hội khu phố để có những giải 
pháp cụ thể nâng cao chất lượng hoạt động, góp 
phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã 
hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững 
mạnh. Ngày 21/9/2022, Đảng ủy Phường 10 quận 
Tân Bình tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo 
phường với cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận, 
Ban Chấp hành các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn 
viên, hội viên về các giải pháp nâng cao chất lượng 
hoạt động. Chủ trì buổi đối thoại có các đồng chí: 
Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường; Trần 
Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
phường; cùng tham dự hội nghị có các đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND phường; đồng chí Huỳnh 
Thanh Hiếu, đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam phường và đại diện BCH Công an, Quân 
sự phường, các đồng chí trưởng, phó các tổ chức 
chính trị – xã hội phường, cấp ủy chi bộ, Ban điều 
hành, Ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội 7 
khu phố. 

Hội nghị ghi nhận 8 ý kiến đóng góp của cấp ủy 
các chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, chi đoàn, chi 
hội khu phố; các ý kiến xoay quanh những thuận 
lợi, khó khăn, nêu ra những kinh nghiệm đút kết từ 
thực tiễn hoạt động phong trào trong thời gian qua. 
Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Mai Quyên, Bí 
thư Đảng ủy phường nhấn mạnh Ban Công tác Mặt 
trận, chi đoàn, chi hội khu phố có vai trò hết sức 
quan trọng, trực tiếp làm công tác vận động quần 
chúng, gần dân, hiểu dân, vận động Nhân dân chấp 
hành và thực hiện chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, tập hợp xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn dân cư, 
phát động và thực hiện có kết quả các phong trào 
thi đua yêu nước. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị 
cấp ủy chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các 
tổ chức chính trị – xã hội phường tiếp tục quan 
tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Ban Công tác Mặt trận, 
chi đoàn, chi hội khu phố nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong thời gian tới. 

 

HỘI NGHỊ NHÂN DÂN  

THÁNG 9 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 21/9/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯỜNG 



Nam Phường 10 và Ủy ban nhân dân Phường 10 
phối hợp tổ chức Hội nghị Nhân dân tháng 9/2022. 
Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Tấn 
Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
phường; Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Tham dự 
Hội nghị còn có đồng chí Bùi Thị Thùy Đăng, 
đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường; đồng 
chí Ngô Trần Đình Khâm, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường; đồng chí Bùi Ngọc Giàu, đảng 
ủy viên, Trưởng Công an phường; đại diện các tổ 
chức chính trị - xã hội phường, đại diện Ban chỉ 
huy Quân sự, Trạm Y tế, 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 9 
trên địa bàn phường.  

Qua hội nghị, có 7 lượt phát biểu với 12 ý kiến 
xoay quanh các nội dung về an ninh trật tự, công 
tác cải cách hành chính, trật tự đô thị, công tác 
phòng chống dịch bệnh, công tác cấp thẻ căn cước 
công dân gắn chíp... 

Các ý kiến phát biểu được lãnh đạo Ủy ban 
nhân dân phường và các đơn vị có liên quan trả lời, 
giải đáp tại hội nghị; những ý kiến thuộc thẩm 
quyền cấp trên UBND phường sẽ báo cáo cấp có 
thẩm quyền giải quyết cho người dân trong thời 
gian sớm nhất. 

 

VỀ NGUỒN VÀ KẾT HỢP TỌA ĐÀM VỚI 
CHỦ ĐỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM 

THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG 
CÁCH HỒ CHÍ MINH” GẮN VỚI NÂNG 
CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BAN 
CÔNG TÁC MẶT TRẬN, CHI HỘI CỰU 

CHIẾN BINH KHU PHỐ 

Ngày 22/10/2022 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Phường 10 quận Tân Bình phối hợp Hội 
Cựu chiến binh phường tổ chức về nguồn tại Long 
Hải (Bà Rịa Vũng Tàu) kết hợp Tọa đàm với chủ 
đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nâng cao 

chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận, chi 
hội Cựu chiến binh khu phố. Tham dự chuyến đi về 
nguồn và hội nghị Tọa đàm có các đồng chí: Lê 
Đức Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; 
Huỳnh Thanh Hiếu, đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam phường; Nguyễn Xuân Hải, Chủ 
tịch Hội Cựu chiến binh phường; đại diện cấp ủy 
các chi bộ, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh, 
Ban công tác Mặt trận, chi hội Cựu chiến binh 7 
khu phố.  

Tại huyện Đất Đỏ các đại biểu đã đến dâng hoa, 
dâng hương trước tượng đài anh hùng Võ Thị Sáu, 
tham quan căn cứ Minh Đạm. Tiếp theo tại hội 
nghị Tọa đàm, các ý kiến đều nêu rõ việc đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng, là 
nhiệm vụ thường xuyên đối với hoạt động của Mặt 
trận Tổ quốc và Hội Cựu chiến binh từ phường đến 
khu phố, việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của 
Bộ Chính trị sẽ góp phần bồi đắp, phát huy phẩm 
chất cao đẹp của người bộ đội Cụ Hồ đồng thời 
gắn với 6 tiêu chí rèn luyện tư cách người cán bộ 
Mặt trận luôn gương mẫu, tận tụy vì Nhân dân. 

 

NGÀY CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 147 

Thực hiện vệ sinh môi trường gắn với chương 
trình “30 phút vì thành phố xanh - sạch - đẹp” tại 
các tuyến đường, hẻm, cơ quan, đơn vị, các địa 
điểm công cộng, các di tích văn hoá - lịch sử; xoá 
các điểm tồn đọng rác, các điểm ô nhiễm, các bảng 
quảng cáo sai quy định, trồng cây và tạo mảng 



xanh; tuyên truyền người dân không xả rác ra đường 
và kênh rạch, hạn chế sử dụng chất thải nhựa và 
hướng tới sử dụng sản phẩm thay thế…Bên cạnh đó, 
nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền 
thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 
15/10/2022). 

Sáng ngày 18/9/2022, Tuổi trẻ Phừơng 10 tổ 
chức ngày Chủ nhật xanh lần thứ 147 – năm 2022 
với nhiều phần việc cụ thể như: 

- Dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, khu phố cơ quan, đơn 
vị, trừơng học 

- Cải tạo mảng xanh, vườn ươm của trường 

- Cạo xoá bảng quảng cáo sai quy định và bảng 
tín dụng đen trên các cột điện quanh các tuyến 
đường.  

- Thực hiện đăng ký ý tưởng sáng tạo với các nội 
dung nhằm bảo vệ môi trường.  

Những hoạt động này giúp giảm bớt các điểm ô 
nhiễm môi trường trên địa bàn phường, góp phần 
cho cuộc sống thật sự có ý nghĩa khi chúng ta biết 
giữ gìn màu xanh của môi trường. 

 

HỌP MẶT KỶ NIỆM 31 NĂM  

NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 
(01/10/1991 – 01/10/2022)  

CHÚC THỌ CÁC CỤ 70, 75 TUỔI  

RA MẮT CÂU LẠC BỘ “NGƯỜI CAO 
TUỔI GIÚP NGƯỜI CAO TUỔI”  

VÀ TỔ TÌNH NGUYỆN CHĂM SÓC 
NGƯỜI CAO TUỔI 

Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Hội Người cao 
tuổi Phường 10 tổ chức họp mặt kỷ niệm 31 
năm ngày quốc tế người cao tuổi (01/10/1991 – 
01/10/2022); chúc thọ các cụ 70, 75 tuổi; ra mắt 
câu lạc bộ người cao tuổi giúp Người cao tuổi và 
Tổ tình nguyện chăm sóc Người cao tuổi; tham 
dự hội nghị có ông Trần Quang Huy – Phó Ban 
Đại diện Hội Người cao tuổi quận Tân Bình, bà 
Bùi Thị Thùy Đăng – đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch UBND phường, ông Võ Công Nga, Chủ 
tịch Hội Người cao tuổi phường, các ông, bà 
đại diện Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể phường, đại diện cấp ủy chi bộ, ban 
điều hành 7 khu phố và trên 320 hội viên tham 
dự.  

Nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của 
gia đình, xã hội đối với người cao tuổi tại địa 
phương, Hội Người cao tuổi phường đã tổ chức 
ra mắt Câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp Người 
cao tuổi” và “Tổ tình nguyện chăm sóc Người 
cao tuổi Phường 10”. Câu lạc bộ “Người cao 
tuổi giúp người cao tuổi” là một tổ chức xã hội 
tự nguyện, tập hợp những Người cao tuổi ở địa 
phương để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh 
nghiệm, kiến thức, giúp nhau, tổ chức hoạt 
động văn hóa, văn nghệ có tác dụng phòng 
chống bệnh tật, tăng cường sức khỏe góp phần 
nâng cao chất lượng cuộc sống.  

Câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao 
tuổi” với sự trợ giúp của Tổ tình nguyện chăm 



sóc Người cao tuổi dựa vào cộng đồng để giúp 
đỡ và chăm sóc Người cao tuổi cô đơn, không 
ai chăm sóc nhằm cải thiện đời sống tinh thần, 
vật chất. Sau buổi lễ ra mắt, các hội viên được 
nghe truyền thông chăm sóc sức khỏe Người 
cao tuổi. Dịp này, Hội Người cao tuổi phường 
tổ chức chúc thọ cho 143 cụ 70 tuổi và 83 cụ 
75 tuổi. 

 

LỄ KÝ KẾT LIÊN TỊCH  

GIỮA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG 
VỚI CÔNG AN PHƯỜNG  

VỀ “GIÁO DỤC CẢI TẠO VÀ GIÚP ĐỠ 
PHẠM NHÂN, TRẠI VIÊN, HỌC SINH NỮ 

TÁI HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG”  

GIAI ĐOẠN 2022 – 2026 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phối 
hợp trong giai đoạn 2022-2026 và những năm tiếp 
theo, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất 
lượng công tác giáo dục cải tạo và giúp đỡ phạm 
nhân, trại viên, học sinh nữ tái hòa nhập cộng 
đồng. 

Ngày 27/9/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối 
hợp với Công an phường tổ chức Lễ ký kết liên 
tịch về “Giáo dục cải tạo và giúp đỡ phạm nhân, 
trại viên, học sinh nữ tái hoà nhập cộng đồng” giai 
đoạn 2022 – 2026. 

Đến tham dự Lễ ký kết có Đ/c Trung tá Bùi 
Thái Đức - Chuyên viên chính Phòng PV05 -Công 
an Thành phố Hồ Chí Minh;Ông Lê Đức Nghĩa – 
Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường; Ông Ngô 
Trần Đình Khâm- Phó Chủ tịch UBND phường; 
Bà Lê Thị Hồng Loan - UV.BTV Hội LHPN quận; 
Đ/c Đại úy Dương Anh Khoa – Phó Trưởng Công 
an phường; Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Chủ tịch 
Hội LHPN phường; Bà Nguyễn Thị Bích Vàng – 
Phó Chủ tịch Hội LHPN phường vàđại diện ban 
ngành đoàn thể phường, các đồng chí chiến sĩ công 
an phường; các dì, chị hội viên, BCH Hội LHPN 
phường. 

Qua các nội dung ký kết Hội LHPN phường và 

Công an phường tiếp tục nâng cao chất lượng công 
tác giáo dục cải tạo và giúp đỡ phạm nhân, trại 
viên, học sinh nữ tái hòa nhập cộng đồng. Giúp họ 
nhận rõ lỗi lầm, tránh tự ti, mặc cảm, tích cực cải 
tạo tiến bộ, sớm trở thành những người có ích cho 
gia đình, xã hội và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ 
họ tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống, việc làm 
ổn định, giảm tỷ lệ tái phạm tội, vi phạm pháp luật. 

Nhằm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 
về kiến thức, kỹ năng phòng chống chống lừa đảo 
qua mạng xã hội; các hoạt động tuyên truyền về 
phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng xã hội. 

Hội Liên hiệp phụ nữ phường phối hợp với 
Công an Phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền 
“Biện pháp phòng, ngừa lừa đảo qua điện thoại và 
mạng xã hội”. 

Báo cáo nội dung chuyên đề là Trung tá Bùi 
Thái Đức -Chuyên viên chính Phòng PV05 -Công 
an Thành phố Hồ Chí Minh.  

Qua hội nghị, đã thông tin một số thủ đoạn lừa 
đảo trang bị cho hội viên các kiến thức nhận biết và 
các phương thức, thủ đoạn của đối tượng phạm tội 
để biết cách phòng chống tránh gây thiệt hại tài sản.  

Tại Hội nghị Báo cáo viên đã hướng dẫn thêm 
cho hội viên phụ nữ về mục đích và ý nghĩa của Đề 
án 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về “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 2030”. 

Đồng thời, Hội LHPN phường tổ chức xét 
nghiệm HIV trong cộng đồng cho hội viên phụ nữ 
trên địa bàn phường. 

 

RA MẮT TỔ HỢP TÁC  

“HỘI VIÊN PHỤ NỮ HOA GIA CÔNG DÉP” 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ 
nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939), 
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình đã xây dựng 
kế hoạch triển khai đồng bộ đến Hội LHPN 15 
phường gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
Tập trung chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao 



nhận thức khởi nghiệp, thành lập Tổ hợp tác. Phối 
hợp tổ chức tập huấn kiến thức khởi sự kinh doanh, 
đề xuất các nguồn vốn hỗ trợ tạo điều kiện cho phụ 
nữ thực hiện ý tưởng khởi nghiệp, tạo việc làm cho 
lao động nữ tại địa phương. 

Qua quá trình khảo sát và vận động động, ngày 
23/9/2022 Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 10 quận 
Tân Bình đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 
ra mắt tổ hợp tác "Hội viên phụ nữ Hoa gia công 
dép". Tham dự buổi ra mắt có đồng chí Lê Thị 
Hồng Loan - Ủy viên BTV Hội LHPN quận, đồng 
chí Ngô Trần Đình Khâm - Phó Chủ tịch UBND 
phường, đồng chí Nguyễn Thị Bích Vàng - Phó 
Chủ tịch Hội LHPN phường cùng các dì, chị là 
thành viên của tổ hợp tác. 

Tổ hợp tác "Hội viên phụ nữ Hoa gia công dép" 
gồm 13 thành viên là các hộ gia đình hội viên phụ 
nữ dân tộc Hoa sẽ trực tiếp tham gia sản xuất, gia 
công giày dép và thụ hưởng. Việc thành lập Tổ hợp 
tác sẽ giúp cho các thành viên liên kết, chia sẻ kinh 
nghiệm sản xuất, phát huy lợi thế của kinh tế tập 
thể, tạo cơ hội quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của địa 
phương. Đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn 
định cuộc sống cho người dân, góp phần tăng 
cường phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 

Mô hình Tổ hợp tác của phụ nữ là hướng đi 
hiệu quả của các cấp Hội. Đây cũng là một trong 
những hiệu quả từ những mô hình kinh tế tập thể 
do phụ nữ làm chủ, góp phần tăng thu nhập, giảm 
tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ đó tạo sự đoàn kết, gắn 
bó, đồng thời, đã phát huy vai trò của Hội Phụ nữ 
các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, 
cải thiện và nâng cao đời sống của hội viên phụ nữ. 

 

HÀNH TRÌNH "TÌM HIỂU VĂN HOÁ, 
PHONG TỤC TẬP QUÁN  

CỦA ĐỒNG BÀO KHMER"  

Thực hiện chương trình hoạt động công tác 
Đoàn - Hội năm 2022; Chào mừng thành công Đại 
hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tân 
Bình lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chào mừng 
kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt 
Nam (15/10/1956 - 15/10/2022). Với mục đích và ý 
nghĩa tuyên truyền, giới thiệu về văn hoá đồng bào 
Khmer cho các bạn Đoàn viên, Hội viên, thanh 

niên tiêu biểu trên địa bàn phường.  

Ngày 24-25/9/2022, Tuổi trẻ Phường 10 đã tổ 
chức Hành trình "Tìm hiểu văn hoá, phong tục tập 
quán của đồng bào Khmer" tại Thành phố Trà 
Vinh. Trong chương trình, các bạn đã đến tham 
quan Bảo tàng di tích văn hoá lịch sử Khmer, tham 
quan chùa Âng, nghe giới thiệu thuyết minh về di 
tích Ao Bà Om, tìm hiểu các lễ hội truyền thống 
của đồng bào Khmer như: Tết Chol Chnăm Thmây, 
lễ hội Sen Dolta, các điệu múa Apsara, .... qua sự 
hướng dẫn giới thiệu của chị Thạch Ka Phép - 
Hướng dẫn viên Ban quản lý Khu di tích lịch sử 
văn hoá đồng bào Khmer. Bên cạnh đó, các bạn 
cũng đã được trải nghiệm văn hoá ẩm thực, phong 
tục tập quán của đồng bào Khmer đang sinh sống 
tại Cồn Chim.  

 

THỰC HIỆN THANH TOÁN DỊCH VỤ CÔNG 
QUA QUÉT MÃ QR VNPAY 

Ngày 12/9/2022, Ủy ban nhân dân Phường 10 
tổ chức ra mắt, hướng dẫn Quét mã QR để thanh 
toán, chi trả giao dịch thủ tục hành chính thông qua 
ứng dụng VNPAY. Tham dự buổi lễ có các đồng 
chí: Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy; Lê Đức 
Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Bùi Thị 
Thùy Đăng, đảng ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường; các đồng chí đại điện Mặt trận 
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phường; cấp 
ủy các chi bộ khu phố, Ban điều hành 7 khu phố; 
cán bộ công chức phường và người dân tham dự. 

Việc quét mã VNPAY để thanh toán dịch vụ 
công nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 



tin và các ứng dụng khoa học, công nghệ vào xây 
dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh góp 
phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của 
cơ quan, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ 
công cho người dân, tổ chức trên địa bàn phường. 

 

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT  
VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

TRONG LĨNH VỰCTHỂ THAO 
(TRÍCH NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2021/NĐ-CP  

NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ)  

Điều 16. Vi phạm quy định về Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với hành vi không làm thủ tục cấp lại 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Kinh doanh hoạt động thể thao mà không có 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao; 

b) Cho tổ chức khác thuê, mượn sử dụng Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao; 

c) Kinh doanh hoạt động thể thao sau khi có 
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp đã 
có hiệu lực. 

3. Các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này 
cũng được áp dụng đối với Câu lạc bộ thể thao 
chuyên nghiệp. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử 
dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao từ 01 tháng đến 06 tháng đối với 
hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 
này. 

 

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT  
VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA  
VÀ QUẢNG CÁO 

(TRÍCH NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2021/NĐ-CP NGÀY 
03 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ)  

Điều 15. Vi phạm quy định về kinh doanh 
dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng 
đến 500.000 đồng đối với hành vi không mặc trang 
phục hoặc không đeo biển tên do người sử dụng lao 
động cung cấp. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 
đồng đối với hành vi không cung cấp trang phục 
hoặc không cung cấp biển tên cho người lao động. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với hành vi không nộp giấy phép đủ điều 
kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 
khi có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với hành vi kê khai không trung thực 
trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa 
đủ 18 tuổi; 

b) Kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng 
thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày; 

c)  Sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi 
nội dung giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
karaoke, dịch vụ vũ trường. 

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 
trường không bảo đảm diện tích theo quy định; 

b) Đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke, 
phòng vũ trường; 

c)  Đặt thiết bị báo động, trừ các thiết bị báo 
cháy nổ tại địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, 
dịch vụ vũ trường; 

d) Không bảo đảm hình ảnh phù hợp với lời bài 
hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương 
tự) hoặc với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục 
của dân tộc Việt Nam trong phòng hát karaoke; 

d) Không điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 
trong trường hợp thay đổi về số lượng phòng hoặc 
thay đổi chủ sở hữu; 

e)  Kinh doanh dịch vụ vũ trường trong khoảng 
thời gian từ 02 giờ đến 8 giờ mỗi ngày; 

g) Kinh doanh dịch vụ vũ trường ở địa điểm 
cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín 
ngưỡng, di tích lịch sử - văn hoá dưới 200 mét. 

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy 
phép theo quy định; 

b) Sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ karaoke của tổ chức, cá nhân khác để kinh 
doanh; 

c)  Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke để kinh 
doanh. 

8. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 



đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 
a) Kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy 

phép theo quy định; 
b) Sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ vũ trường của tổ chức, cá nhân khác để kinh 
doanh; 

c) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường để kinh 
doanh. 

Điều 31. Vi phạm quy định về hoạt động trò 
chơi điện tử không kết nối mạng Internet 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với hành vi kinh doanh trò chơi điện tử 
không kết nối mạng Internet ở địa điểm cách trường 
tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dưới 
200 mét. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với hành vi kinh doanh trò chơi điện tử 
không kết nối mạng Internet ngoài khoảng thời gian 
từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 
đồng đối với hành vi không có tem, nhãn kiểm soát, 
lưu hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền dán 
trên máy trò chơi điện tử không kết nối mạng Inter-
net theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với hành vi tổ chức trò chơi điện tử không 
kết nối mạng Internet có nội dung khiêu dâm nhưng 
chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích 
động bạo lực. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Tổ chức trò chơi điện tử không kết nối mạng 
Internet có nội dung đồi trụy nhưng chưa đến mức 
truy cứu trách nhiệm hình sự; 

Điều 34. Vi phạm quy định về hành vi cấm 
trong hoạt động quảng cáo 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 
đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm 
quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao 
thông và cây xanh nơi công cộng, trừ trường hợp 
quy định tại điểm d khoản 3, điểm b khoản 5 và 
điểm b khoản 8 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ
-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ và đường sắt. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy 
nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa 
tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh 
theo quy định; 

b) Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô 
thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khoản 1 
và khoản 3 Điều 43, khoản 3 Điều 48 Nghị định 
này; 

c) Quảng cáo có tính chất xâm phạm tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người 
khuyết tật; 

d) Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực 
hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý 
muốn. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 
40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 
sau đây: 

a) Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí 
tuệ; 

b) Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, 
chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó 
đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. 

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 
60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 
sau đây: 

a) Quảng cáo xúc phạm uy tín của tổ chức, 
danh dự và nhân phẩm của cá nhân; 

b) Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp 
so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả 
sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình 
với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá 
nhân khác; 

c) Quảng cáo có hành động, lời nói, hình ảnh, 
âm thanh, chữ viết tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời 
nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ 
tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn 
hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em; 

d) Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền 
thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ 
tục Việt Nam. 

5. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 
80.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo không 
đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, 
khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công 
dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, 
chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo 
hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký 
hoặc đã được công bố, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 4 Điều 51, điểm b khoản 4 Điều 52, khoản 
1 Điều 60, điểm c khoản 1 Điều 61 Nghị định 
này. 

Điều 48. Vi phạm quy định về biển hiệu 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 
a) Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ 

quan chủ quản trực tiếp; tên cơ sở sản xuất kinh 
doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp; địa chỉ, điện thoại; 

b) Sử dụng biển hiệu có kích thước không 
đúng theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 
sau đây: 



a) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên 
gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu; 

b) Không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết 
bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu; 

c) Thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch 
quốc tế bằng chữ tiếng nước ngoài ở phía trên tên 
bằng chữ tiếng Việt trên biển hiệu; 

d) Thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch 
quốc tế bằng chữ tiếng nước ngoài có khổ chữ quá 
ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu; 

đ) Chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá chiều 
cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu che chắn 
không gian thoát hiểm, cứu hỏa; 

b) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, 
lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng; 

c) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ 
quan. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo dỡ 
biển hiệu đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 
2 và 3 Điều này. 

 

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỂM TRUY NHẬP 
INTERNET VÀ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ 

TUYẾN ĐIỆN 

(Trích Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 03 
tháng 02 năm 2020 của Chính phủ) 

Điều 35. Vi phạm các quy định về điểm 
truy nhập Internet công cộng 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 
đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau: 

a) Không ghi số đăng ký kinh doanh đại lý 
Internet trên biển Đại lý Internet đối với đại lý 
Internet phải ký hợp đồng đại lý Internet; 

b) Không ghi tên doanh nghiệp hoặc 
không ghi số Giấy phép cung cấp dịch vụ 
Internet của doanh nghiệp trên biển Điểm truy 
nhập Internet công cộng; 

c) Không thể hiện đầy đủ các hành vi bị 
cấm theo quy định trong nội quy sử dụng dịch 
vụ Internet; 

d) Không niêm yết công khai nội quy sử 
dụng dịch vụ Internet theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 
5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 
sau: 

a) Không treo biển Đại lý Internet hoặc 
Điểm truy nhập Internet công cộng; 

b) Thiết lập hệ thống thiết bị đầu cuối 
ngoài địa điểm được quyền sử dụng để cung 
cấp dịch vụ truy nhập Internet; 

c) Hệ thống thiết bị Internet không đáp 
ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn an ninh 

thông tin theo quy định; 
d) Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet có 

chất lượng thấp hơn hoặc có giá cước cao hơn 
trong hợp đồng đại lý Internet. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 
sau: 

a) Không tuân thủ thời gian hoạt động của 
đại lý Internet hoặc của điểm truy nhập Internet 
công cộng theo quy định; 

b) Sử dụng không đúng đường truyền thuê 
bao trong hợp đồng đại lý với doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ truy nhập Internet để cung cấp 
dịch vụ truy nhập Internet cho công cộng; 

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 

Điều 57. Vi phạm quy định về giấy phép 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với hành vi cố ý gian dối hoặc cung cấp 
thông tin giả mạo để được cấp Giấy phép sử dụng 
tần số vô tuyến điện. 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 
đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch 
nội dung Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. 

Điều 58. Vi phạm quy định về sử dụng tần số 
và thiết bị vô tuyến điện 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng 
đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 
sau: 

Đặt ăng-ten của thiết bị phát sóng vô tuyến điện 
không đúng vị trí hoặc đặt thiết bị phát sóng vô 
tuyến điện không đúng địa điểm quy định trong 
Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện 
trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương; 

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng 
đối với một trong các hành vi sau: 

Sử dụng đài vô tuyến điện di động thuộc mạng 
thông tin vô tuyến điện nội bộ nhưng không có giấy 
phép; 

 

QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH 
CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG IN 

(Trích Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12 
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ) 

Điều 24: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 
3.000.000 đồng: 

– Không lập hoặc không ghi đầy đủ thông tin 
trong sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in 
và gia công sau in theo quy định; 

– Không lưu giữ, quản lý hồ sơ nhận in xuất bản 
phẩm, sản phẩm in không phải xuất bản phẩm theo 
quy định; 

– Không làm thủ tục đề nghị cấp đổi giấy phép 
hoạt động in xuất bản phẩm khi có sự thay đổi về 

https://chiakhoaphapluat.vn/nghi-dinh-159-2013-nd-cp/
https://chiakhoaphapluat.vn/nghi-dinh-159-2013-nd-cp/


tên gọi, địa chỉ, thành lập chi nhánh, chia tách hoặc 
sáp nhập cơ sở in xuất bản phẩm. 

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng: 

– Ký hợp đồng in nhưng số lượng xuất bản 
phẩm thể hiện trong hợp đồng vượt quá so với 
quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản; 

– Sử dụng máy photocopy và các thiết bị in 
khác để nhân bản trái phép báo chí, xuất bản phẩm 
nhằm mục đích kinh doanh hoặc lưu hành rộng rãi; 

– In vàng mã nhưng không có giấy xác nhận 
đăng ký của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 
loại vàng mã được in; 

– Sửa chữa, tẩy xóa giấy phép hoạt động in; 

– In sản phẩm không phải là xuất bản phẩm 
nhưng cơ sở in không đủ điều kiện hoạt động theo 
quy định. 

 

BÍ QUYẾT PHÒNG NGỪA  

TĂNG HUYẾT ÁP 

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... 

3. Luyện tập thường xuyên: 

- 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 tưng 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. 

 

Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Phương 
án số 01/PA-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 về 
thí điểm sắp xếp, lập lại trật tự đô thị đối với các hộ 

kinh doanh buôn bán tại khu vực chung cư Bàu Cát 
II, tuyến hẻm 77 Trần Văn Quang, Phường 10, 
quận Tân Bình, tổ chức ra quân thực hiện với các 
nội dung sau: 

Tổ chức kiểm tra, xử lý trật tự lòng lề đường tại 
khu vực chung cư Bàu Cát II và tuyến hẻm 77 Trần 
Văn Quang, nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán 
không lấn ra vạch sơn. 

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, 
Bùi Thế Mỹ, Hồng Lạc, Thái Thị Nhạn, Đồng Đen, 
Lạc Long Quân và các tuyến đường nhánh của 
chung cư Bàu Cát II. Trong tháng đã lập biên bản 
vi phạm hành chính và ban hành 21 quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính về trật tự lòng lề đường 
với tổng số tiền 52.000.000 đồng. 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

BÌNH CHỌN HỘ ĐẠT  

3 TIÊU CHUẨN GIA ĐÌNH 
VĂN HÓA NĂM 2022 

ĐĂNG KÝ  

GIA ĐÌNH VĂN HÓA  
NĂM 2022 

TRẬT  TỰ LÒNG LỀ ĐƯỜNG 



 

 
 



  - Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Thị Mai Quyên - Bí thư Đảng ủy phường 10, quận Tân Bình. 

  - Giấy phép số 28/QĐ-STTTT ngày 14/9/2022 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. 

 


