
 

 
 

 

- Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, 03/3/1959 – 03/3/2019. 

- Kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 03/3/1989 - 03/3/2019. 

- Kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 08/3/1910 - 08/3/2019 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

- Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26/3/1931 - 26/3/2019. 

- Kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam, 27/3/1946 - 27/3/2019. 

- Kỷ niệm 84 năm Ngày Truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam, 28/3/1935 - 28/3/2019. 

- Tích cực hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. 

- Tích cực hưởng ứng thực hiện “15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp”. 

- Tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
  

 

 
 

 

 
Sau nhiều tháng năm bôn ba tìm đường cứu nước, 

năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp 

lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Một năm sau đó, Tết 

Nhâm Ngọ - 1942, lần đầu tiên Bác Hồ gửi thơ Chúc 

Tết - mừng xuân: “…Chúc phe dân chủ sẽ thắng 

lợi/Chúc đồng bào ta đoàn kết mau/Chúc Việt - minh 

ta càng tấn tới/…Nǎm này là nǎm Tết vẻ vang/Cách 

mệnh thành công khắp thế giới” 

Bắt đầu từ Tết Bính Tuất - 1946 đến Tết Kỷ Dậu - 1969 

trước ngày Bác đi xa, hầu như năm nào Bác cũng có thơ 

Chúc Tết - mừng xuân (trừ các năm 1955, 1957, 1958 Bác 

chúc Tết bằng thư). Bác để lại cho chúng ta 21 bài thơ 

Chúc Tết - mừng xuân. Tết Bính Tuất - 1946 là Tết độc lập 

đầu tiên đến trong bối cảnh Nam Bộ đang phải đương đầu 

với cuộc xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp. Trong 

thơ chúc Tết, Người gửi đến toàn dân tộc tinh thần lạc 

quan hướng về tương lai tất thắng, làm phấn khích và ấm 

lòng chiến sĩ:  

“...Bao giờ kháng chiến thành công 

Chúng ta cùng uống một chung rượu đào 

Tết này ta tạm xa nhau 

Chắc rằng ta sẽ Tết sau sum vầy”. 

Qua những vần thơ, Bác đã hòa cùng các chiến sĩ, 

hòa vào đoàn quân, hoàn toàn không còn khoảng cách 

giữa lãnh tụ và chiến sĩ. Người chủ động gần gũi bằng 

một lời hẹn, một biểu cảm chân tình, thân ái...                                 

Vào đúng giao thừa Tết Đinh Hợi (20-1-1947), sau 

ngày toàn quốc kháng chiến chưa được bao lâu, lần 

đầu tiên, từ chùa Trầm (Hà Tây cũ), Đài Tiếng nói 

Việt Nam phát đi tiếng nói Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 

thơ chúc Tết đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ở 

nước ngoài:  

“…Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến/ 

Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng/ 

Tiến lên chiến sĩ!Tiến lên đồng bào/ 

Sức ta đã mạnh, người ta đã đông/ 

Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi/ 

Thống nhất độc lập, nhất định thành công.” 

Từ đó, cứ mỗi năm, khi đón giao thừa, nhân dân ta 

lại được nghe Bác đọc thơ chúc Tết - mừng xuân,  

hình thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc 

trong ngày Tết. Còn nhớ Đài Tiếng nói Việt Nam tổ 

chức kỷ niêm lần thứ 50 ngày Bác Hồ đọc thơ chúc 

Tết trên đài (1997), Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp đã đến dự, trong bài diễn văn tại 

buổi lễ, Tổng Bí thư nói: 

“Chúng ta vô cùng xúc động nhớ lại những năm 

tháng kháng chiến trước đây, trong ngục tù hay ở 

những vùng địch tạm chiếm, đồng bào, chiến sĩ ta đã 

tìm mọi cách lắng nghe qua máy thu thanh lời thơ 

chúc Tết của Bác Hồ từ Hà Nội, trái tim của cả nước. 

Dù ở Đồng Tháp hay giữa Sài Gòn, ở miền Đông gian 

lao mà anh dũng, hay Tây nguyên, Khe Sanh, Quảng 

Trị, Vĩ tuyến 17… không ai ngăn nổi làn sóng phát 

thanh để mỗi Giao thừa thiêng liêng được nghe thơ 

Bác, “Bác Hồ gọi ấy là mùa Xuân đến”.  
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Niềm tin tưởng vào thắng lợi của kháng chiến như 

nhựa mạnh trong thân cây, một lời chúc đầu Xuân của 

Bác Hồ làm cho muôn vàn lộc non nở rộ ở đầu cành, 

mườn mượt màu xanh hy vọng hướng tiến tới đích 

thắng lợi. Chúc Tết – mừng xuân năm 1968 Bác viết: 

“ Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua/Thắng trận tin 

vui khắp nước nhà/Nam Bắc thi đua đánh giặc 

Mỹ/Tiến lên!Toàn thắng ắt về ta”. 

Năm 1968, Bác đi dưỡng bệnh ở nước ngoài, 

nhưng tin vui chiến thắng liên tiếp báo về Bác đã làm 

bài thơ “không đề”: “Đã lâu không làm bài thơ 

nào/Nay lại thử làm xem ra sao/Lục khắp giấy tờ vần 

chẳng thấy/Bỗng nghe vần “Thắng” vút lên cao”.  

Bài thơ Chúc Tết Kỷ Dậu - 1969 của Bác trở thành 

lời kêu gọi cứu nước khẩn thiết của Tổ quốc, là lời 

hịch của cha ông ta vang vọng từ ngàn xưa, là nghĩa 

vụ thiêng liêng của chúng ta đối với muôn đời con 

cháu: “Năm qua thắng lợi vẻ vang/Năm nay tiền tuyến 

chắc càng thắng to/Vì độc lập, vì tự do/Đánh cho Mỹ 

cút, đánh cho ngụy nhào/Tiến lên! Chiến sĩ, đồng 

bào/Bắc - Nam sum họp, xuân nào vui hơn”.  

Qua những bài thơ mừng xuân của Bác, chúng ta 

càng nhận thức sâu sắc:      

Một là, kiên định tư tưởng chính trị. Niềm tin vào 

tương tai tươi sáng của dân tộc, độc lập, ấm no hạnh phúc 

xuyên suốt từ bài thơ đầu tiên năm 1942 đến bài thơ cuối 

cùng trước khi Người về với thế giới người hiền năm 

1969. Trong 22 bài thơ Người thể hiện sự kiên định quyết 

tâm bằng những những từ và những mệnh đề “nhất định 

thành công” (thơ chúc tết 1947), “quyết thành công” 

(1948), “nhất định thắng lợi” (1950), “Chiến thắng trăm 

phần trăm” (1952) “nhất định hoàn toàn thành công” 

(1954) “ắt thành công” (1965) “toàn thắng ắt về ta” (1968). 

Bác nhắc đến con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thật sảng 

khoái, tin tưởng “Chúc chủ nghĩa xã hội thắng lợi” (1961), 

"Chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi" (1965), đó là con đi tới 

tương lai “Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh” (1961). 

Hai là, khoa học và độc đáo. Bác là một nhà cách 

mang lão luyện, là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, danh 

nhân văn hóa thế giới. Bác làm thơ là vận động cách 

mạng, đưa đường lối của Đảng thấm sâu vào quần 

chúng bằng hình thức rất độc đáo. Thơ là tiếng lòng, 

tiếng của con tim. Nhịp tim của Người và nhịp tim 

của nhân dân đã hòa điệu làm một. Bác chọn thời 

điểm giao thừa, lúc mà mỗi người đang ngây ngất, 

lâng lâng trạng thái tinh thần phấn chấn để tiễn năm 

cũ đi và đón chào năm mới. Bác vừa tổng kết những 

công việc, những thắng lợi của năm cũ và chờ đón 

định hướng mới, nhiệm vụ mới bằng những vần thơ. 

Đúng như một nhà báo Mỹ đã cảm nhận: “Chủ tịch 

Hồ chí Minh đã lãnh đạo nhân dân Việt kháng chiến 

bằng những vần thơ…” Thơ chúc Tết - mừng xuân 

của Bác đi vào lòng người vì Bác nói một cách dễ 

hiểu, sâu sắc, hàm súc về những vấn đề trung tâm của 

cách mạng, đáp ứng sự chờ đón, khát khao của quần 

chúng, giải đáp những câu hỏi của thời đại. Những bài 

thơ chúc Tết của Bác đều xuất phát từ yêu cầu, từ 

nhiệm vụ của cách mạng. Chất liệu của thơ Bác là 

chất liệu của hiện thực được ánh sáng lý tưởng soi rọi 

nên vừa chân thật, vừa bay bổng. Tất cả đều hài hòa 

trong cái nhìn toàn diện, thấu đáo. Những bài thơ ấy 

đã đi vào nhân dân, nhân dân nhận thức rõ đường lối 

cách mạng, mục tiêu cách mạng và ý thức được nhiệm 

vụ của mình một cách rõ ràng với quyết tâm cao.      

Ba là, thơ của Bác vừa dân tộc vừa đại chúng. Dân 

tộc ta có truyền thống khai bút làm thơ, làm câu đối 

vào ngày xuân để chúc tụng nhau, để ca ngợi cuộc 

sống, ca ngơi thiên nhiên tươi đẹp. Từ khi Bác Hồ về 

nước lãnh đạo cách mạng, ta có thơ chúc Tết- mừng 

xuân của Bác. Đầu năm Bác đọc thơ chúc Tết, “Mấy 

câu thành thật nôm na” (1952) hay “Mấy lời thân ái 

nôm na” (1964) khởi sắc lên hương, thấm vào lòng, in 

vào trí nhân dân ta, trở thành một niềm vui đầu xuân 

đối với mọi lứa tuổi, chan hòa với các niềm tin chung 

của dân tộc trong ngày Tết. Đọc thơ Bác và qua 

những biểu hiện thực tế trong cuộc sống hằng ngày 

của Bác, ta thấy Bác yêu thương con người, quan tâm 

chăm sóc, động viên mọi người vươn lên cùng đồng 

tâm hiệp lực trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, 

giành độc lập, tự do. Chúng ta từng biết, trong thời 

khắc giao thừa linh thiêng vào ngày mùng Một đầu 

năm mới, Bác thường đến thăm những gia đình lao 

động Thủ đô nghèo khó ở một số ngõ phố, hoặc về ăn 

Tết với đồng bào Hà Bắc. Có năm Người lại đến tận 

mâm pháo chúc mừng bộ đội, hoặc đi trồng cây với 

cán bộ và nhân dân trên đồi Vật Lại (Hà Tây cũ)… 

Tình yêu thương quốc dân, đồng bào của Bác thật vô 

cùng sâu sắc, mênh mông.       

Bốn là, thấm đượm tinh thần quốc tế trong sáng. 

Tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản Bác đã nêu lên 

bằng mệnh đề “Bốn phương vô sản đều là anh em” 

điều này cũng thể hiện xuyên suốt trong thơ chúc Tết 

– mừng xuân của Bác “Các mạng thành công khắp thế 

gian” (1942), “Mừng phe dân chủ hòa bình thế giới” 

(1953), “Mừng Việt Nam, mừng thế giới” (1961)…Sự 

đoàn kết ấy nhằm những mục tiêu lớn của thời đại là 

hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, là 

hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước, các dân tộc. 

Tinh thần quốc tế trong sáng là phẩm chất đạo đức, là 

yêu cầu đạo đức nhằm vào mối quan hệ rộng lớn, 

vượt qua khuôn khổ quốc gia dân tộc.      

Dù 50 mùa xuân đã trôi qua, trên sóng radio, đồng 

bào cả nước không còn được nghe Bác Hồ đọc thơ 

chúc Tết trong thời khắc giao thừa thiêng liêng. 

Nhưng khi xuân sang, quyện trong chồi xuân biếc, sắc 

thắm hoa xuân, hòa cùng nhịp đập trái tim hân hoan 

của hàng triệu người con đất Việt, những bài thơ chúc 

Tết của Bác như còn mãi ngân vang. Từng từ, từng ý 

thơ của Người đã tạc vào núi sông và bừng sáng như 

ngọn lửa thiêng, soi tỏ đường cách mạng cho dân tộc 

vững bước trên con đường ấm no, hạnh phúc. 
 

Trích Tạp chí Xây dựng Đảng  



   

 

 

 

 Lễ Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng 

sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/2/2019) và Trao Huy 

hiệu Đảng 

 
Mùa xuân năm 1930, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, 

đồng chí Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã 

chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản ở Đông 

Dương, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 

03/2/1930. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của lịch sử 

dân tộc Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặc chuyển mình 

lịch sử của dân tộc Việt Nam trên con đường đấu tranh giải 

phóng dân tộc, giải phóng nhân dân, xây dựng cuộc sống ấm 

no, tự do, hạnh phúc. Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Cách 

mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, thắng 

lợi của các cuộc kháng chiến cứu nước và giữ nước, đánh 

thắng các kẻ thù xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng 

dân tộc, thống nhất Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, 

hội nhập quốc tế và từng bước đưa đất nước quá độ đi lên 

Chủ Nghĩa Xã hội vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh”. Trong niềm phấn khởi tự hào 

mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019, nhân kỷ niệm 89 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 

03/2/2019); ngày 25/01/2019 Đảng ủy phường long trọng tổ 

chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 05 đồng chí 

đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường. 

Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Bình Yên - Bí thư 

Đảng ủy/Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Bùi Thị Ánh 

Nguyệt - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; đồng chí 

Nguyễn Thành Danh - Phó Bí thư/Chủ tịch UBND phường; 

các đồng chí Đảng ủy viên, Thường trực HĐND, UBND, 

UBMTTQ, các đoàn thể phường và chi ủy chi bộ trực thuộc, 

cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ phường. 

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Bình Yên - Bí thư Đảng 

ủy/Chủ tịch HĐND phường cũng đã triển khai, quán triệt về 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh năm 2019./. 

  h c m ng ngày Th y thu c Việt Nam 27/2 
 

 
 

Sáng ngày 26/02/2019, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – 

UBND –  y ban MTTQ cùng đại diện các ban ngành, đoàn 

thể phường đến thăm và chúc mừng đơn vị Trạm Y tế 

phường 6 nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt 

Nam (27/2/1955 - 27/2/2019).  

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thành Danh-Chủ 

tịch UBND phường đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến 

tập thể nhân viên Trạm Y tế, ghi nhận những thành tích xuất 

sắc trạm đã được trong năm vừa qua và mong muốn tập thể 

cán bộ ngành y đang công tác trên địa bàn tiếp tục thực hiện 

lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ m u”, 

không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y 

đức, làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho 

người dân trên địa bàn, đưa hoạt động của Trạm Y tế 

phường ngày phát triển. 

 

 
 

 

 Thông báo về việc nhận tiền Tết Kỷ Hợi 2019
  y ban Nhân dân phường 6 thông báo: 

Tất cả cán bộ hưu trí nghỉ hưu từ tháng 2 năm 2019 

trở về trước đều được nhận tiền Tết Kỷ Hợi 2019 của 

 y ban nhân dân thành phố với số tiền là 1.300.000 

đồng (Một triệu ba trăm ngàn đồng). 

Lưu ý: 

- Nếu về hưu trong khoảng thời gian từ tháng 

11/2018 đến tháng 2/2019 thì vui lòng bổ sung các giấy 

tờ sau: (bản photocopy) 

1/ Quyết định nghỉ hưu, 

2/ Hộ khẩu, CMND hoặc Căn cước Công dân. 

- Nếu hưu trí thuộc diện Chính sách có công (như 

Thương binh, bệnh binh, thân nhân Liệt sĩ .v.v.) thì nhận 

tiền Tết theo diện Chính sách có công. 

- Khi đi nhận tiền nhớ mang theo CMND hoặc Căn 

cước Công dân. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Huỳnh Sang, 

chuyên trách lao động, thương binh và xã hội phường 6. 

Số điện thoại: 0908 657 107. 

 

THÔNG BÁO - THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN  

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG  



   

 Hưởng ứng ngày Ung thư thế giới 4/2 

Ngày 4/2 hàng năm được chọn làm ngày ung thư thế 

giới nhằm đẩy mạnh phòng chống bệnh ung thư, căn 

bệnh đang khiến 8,2 triệu người chết mỗi năm. 

Ước tính, mỗi năm thế giới có thêm 14,1 triệu ca 

bệnh nhân mắc ung thư; 8,2 triệu người chết vì căn bệnh 

này. Đáng buồn hơn, ở nước ta, số trường hợp mắc mới 

ung thư tăng nhanh, từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 

năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào 2020. 

Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 115.000 người chết 

vì ung thư, tương ứng 315 người chết mỗi ngày. Theo số 

liệu này, WHO xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc 

top 2 của bản đồ ung thư. 

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đã đưa ra khuyến cáo về 

một số dấu hiệu cảnh báo khả năng ung thư. 

Bảy dấu hiệu cảnh báo 

1.  Thay đổi thói quen đi tiêu, tiểu tiện. 

Dấu hiệu bất thường về ruột, như đau bụng, thấy máu 

trong phân hoặc phân lỏng và đi cầu bón, tiêu chảy, 

phân lỏng kèm táo bón xen kẽ, thay đổi về số lần đi tiêu 

tiểu, tiểu nhiều lần… 

2.  Đau nhức kéo dài không khỏi. 

Bất kỳ cơn đau kéo dài, tổn thương ngứa, vết loét 

không thể chữa lành được gần 4 tuần hoặc lâu hơn, 

không rõ nguyên nhân đều là dấu hiệu của một tình 

trạng sức khỏe cần quan tâm. 

3.  Chảy máu bất thường. 

Bất kỳ hình thức chảy máu bất thường có thể là một 

dấu hiệu của bệnh ung thư. Điều này bao gồm chảy máu 

từ mũi, miệng (ho hay khạc ra máu), chảy máu đường 

tiêu tiểu, âm đạo. 

4.  Khối u ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể. 

Khối u có thể xuất hiện ở vú, tinh hoàn, bụng, các 

nhóm hạch ở nách, bẹn, dưới xương đòn, bụng... 

5.  Ăn khó tiêu hay khó nuốt. 

Nếu bạn cảm thấy đau khi nuốt trong một hoặc hai 

tuần, vì nó có thể là một dấu hiệu của ung thư thực quản. 

6.  Thay đổi mụn cóc, nốt ruồi. 

Các mụn cóc, nốt ruồi thay đổi kích thước, lớn hơn 6 

mm đường kính, màu sắc không đồng nhất, hình dạng 

có viền, hay dầy lên; hoặc vết thương lở loét trong 

khoang miệng. Đây là một trong những loại nguy hiểm 

nhất của ung thư vì nó có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi 

trong cơ thể, thường thấy trên mặt, lưng, chân và cánh 

tay. 

7.  Ho dai dẳng hay khan tiếng kéo dài. 

Ho không hết hoặc ho kéo dài ngày càng tồi tệ nhất, 

giọng nói hơi khàn. Đó sẽ là một dấu hiệu ban đầu của 

ung thư phổi. 

Hãy nhận biết sớm các dấu hiệu và một số dấu hiệu 

bất thường, để kịp thời đến các cơ sở y tế khám tầm soát 

nhằm ngăn chặn sớm nhất tình trạng bệnh của bản thân. 

 Th ng   o về việc lập danh s ch trẻ sinh năm 

2013 vào học Lớp 1 năm học 2019 – 2020 

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh năm học 2019 – 

2020,  y ban nhân dân phường kính đề nghị Ban điểu hành 8 

Khu khố và 75 Tổ dân phố rà soát và lập danh sách trẻ sinh 

năm 2013 vào lớp 1 và trẻ sinh năm 2014 vào Mầm non đối 

với tất cả các trẻ hiện cư ngụ trên địa bàn Phường 6.  

Việc lập danh sách trẻ ( theo m u đính kèm) cần ghi rõ và 

đầy đủ các thông tin cần thiết như sau: 

1. Ghi đầy đủ tên trẻ: ngày, tháng, năm sinh  

2. Giới tính; thành phần dân tộc. 

3. Họ và tên cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng. 

4. Địa chỉ cư trú (ghi đầy đủ số nhà, tên đường) theo đúng 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 

5. Ghi chú thuộc đối tượng cư trú:  

- Có hộ khẩu thường trú và thực tế cư ngụ tại địa phương. 

- Có hộ khẩu nhưng không thực tế cư ngụ tại địa phương. 

- Có sổ tạm trú tại địa phương. 

6. Năm học 2018 – 2019 đang theo học tại trường Mầm 

non nào? Địa chỉ cụ thể? Hoặc không đi học ghi rõ lý do. 

7. Photo Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu hoặc Giấy đăng ký 

tạm trú. 

8. Thông tin số điện thoại liên lạc của cha hoặc mẹ hoặc 

người nuôi dưỡng. 

Thời gian rà soát, lập danh sách tuyển sinh ĐỢT 1 từ ngày 

20 tháng 02 năm 2019 đến hết ngày 10 tháng 03 năm 2019.  

Sau ngày 20/03/2019,  y ban nhân dân phường sẽ lập danh 

sách các trường hợp còn lại, bổ sung vào đợt 2 và thực hiện theo 

sự chỉ đạo của Quận, đảm bảo 100% trẻ được đi học. 

- Danh sách ĐỢT 1: Phường thực hiện theo chỉ tiêu Quận giao. 

- Danh sách ĐỢT 2: Nếu còn chỉ tiêu Quận giao, Phường 

tiếp tục thực hiện tuyển sinh. 

Nếu hết chỉ tiêu Quận giao, Quận sẽ phân bổ sang các 

trường khác . 

- Liên hệ thắc mắc (nếu có):  

+ UBND phường 6: 028.38644358 (Bấm 102 _Gặp Bà 

Lê Thị Thanh Nga, chuyên trách Trẻ em). 

+ Tuấn Anh - chuyên trách PCGD:  0974.006.433  

Nhằm giúp  y ban Nhân dân phường hoàn thành chỉ tiêu 

đưa trẻ 5 tuổi vào học lớp mầm non và 6 tuổi vào học lớp 1 

năm học 2019 - 2020, rất mong Ban Điều hành 08 Khu phố 

và 75 Tổ dân phố quan tâm hỗ trợ việc rà soát và lập danh 

sách số lượng trẻ đúng đối tượng trên địa bàn. 

 Tổng điều tra dân s  và nhà ở năm 2019 

 



   

 Thực hiện kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh  iển hiệu và  ảng 

quảng c o trên địa  àn phường  

Theo quy định tại Điều 34, Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012, 

quy định về biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, 

kinh doanh như sau:  

1. Nội dung các biển hiệu phải thể hiện đầy đủ tên cơ quan 

chủ quản (nếu có); tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh; địa chỉ, số điện thoại. 

2. Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định 

tại Điều 18 của Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012. 

3. Kích thước biển hiệu: Đối với biển hiệu ngang thì chiều 

cao tối đa là 02 mét, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt 

tiền nhà; Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét, 

chiều cao tối đa là 4 mét nhưng không vượt quá chiều cao của 

tầng nhà nơi đặt biển hiệu. 

4. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, 

cứu hỏa, không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến 

giao thông công cộng. Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy 

định của Luật Quảng cáo và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có 

thẩm quyền ban hành. 

Quy định về mức phạt:  

Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính 

phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định (tại Điều 66): 

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; địa chỉ, điện thoại; 

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

định, trừ trường hợp quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều này. 

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 nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ tiếng Việt trên biển 

hiệu; 

d) Kinh doanh mà không có biển hiệu; 

đ) Thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng 

chữ nước ngoài có khổ chữ quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt 

trên biển hiệu; 

e) Quảng cáo hàng hóa l n với biển hiệu; 

g) 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. 

 Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời s ng văn hóa ở khu dân cư”và mỗi 

tu n “15 ph t vì thành ph  văn minh, sạch đẹp” 

Trong nhiều năm qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được Ban Chỉ 

đạo phường, Ban Vận động 8 khu phố triển khai và vận động 

Nhân dân thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy 

nhiên, tình trạng chiếm dụng hè phố, lòng đường làm nơi bày 

bán hàng hóa, trông giữ xe tại nhiều tuyến đường chưa được 

chấn chỉnh hiệu quả; việc quảng cáo rao vặt trên trụ điện, cây 

xanh còn nhiều; ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng của 

người dân chưa cao, đặc biệt là việc xả rác, nước thải nơi 

công cộng chưa có nhiều chuyển biến, gây ảnh hưởng đến 

mỹ quan đô thị. 

Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc triển khai, 

thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nội dung trọng 

tâm: thực hiện nếp sống văn minh; giữ gìn thành phố sạch 

đẹp và đảm bảo cuộc sống an toàn của người dân; đưa nội 

dung các cuộc vận động trở nên thiết thực, hiệu quả hơn; góp 

phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Văn minh -  Hiện đại 

- Thân thiện - Nghĩa tình, quyết tâm giữ vững danh hiệu Khu 

phố Văn hóa và xây dựng phường đạt chuẩn Phường Văn 

minh đô thị năm 2019, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường đề nghị Ban 

Vận động 8 khu phố và Nhân dân tiếp tục thực hiện mỗi tuần 

“15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp” trên địa bàn khu 

dân cư, với những nội dung cơ bản như sau: 

1. Tập trung giải quyết những điểm tồn tại về vệ sinh môi 

trường, thu gom rác thải. Vận động hộ gia đình thực hiện vệ 

sinh nơi ở, khuôn viên nhà ở, khu vực công cộng, ngõ hẻm. 

Tuyên truyền, vận động người dân không đổ nước thải, vứt 

rác, xác động vật ra nơi công cộng, không thả rong hoặc để 

súc vật phóng uế bừa bãi, không phơi quần áo trước cửa nhà, 

lối đi chung làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. 

2. Phát động phong trào trồng cây xanh tại mỗi hộ gia 

đình, khu dân cư, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi 

trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan 

môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; 

3. Xóa các m u quảng cáo, rao vặt trái phép trên các trụ 

điện, cột điện chiếu sáng, cây xanh nơi công cộng, tường nhà, 

trụ sở cơ quan, trường học, ... 

5. Vận động Nhân dân không chiếm dụng hè phố, lòng 

đường làm nơi kinh doanh, đặt bảng hiệu quảng cáo, trông 

giữ xe; không xây dựng trái phép hoặc lấn chiếm các khoảng 

không công cộng; tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định 

đời sống; xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình văn 

hóa, hạnh phúc, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, 

tương thân tương ái; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội./.  



   

 Trích Nghị định 49/2017/NĐ- P ngày 24/7/2017 của 

 hính phủ sửa đổi,  ổ sung Điều 15 của Nghị định 

25/2011/NĐ- P ngày 06/4/2011 của  hính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một s  Điều của Luật Viễn th ng 

và Điều 30 của Nghị định s  174/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 của  hính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực 

 ưu chính, viễn th ng, c ng nghệ th ng tin và t n s  điện 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Nghị định số 

174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 

như sau: 

“Điều 30. Vi phạm các quy định về giao kết hợp đồng 

theo m u, điều kiện giao dịch chung, lưu giữ và sử dụng 

thông tin thuê bao 

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Giả mạo; sử dụng giấy tờ của các cá nhân, tổ chức khác để 

thực hiện giao kết hợp đồng theo m u, điều kiện giao dịch 

chung; 

b) Không thực hiện việc giao kết lại hợp đồng theo m u, 

điều kiện giao dịch chung sử dụng số thuê bao với doanh 

nghiệp viễn thông khi chuyển quyền sử dụng số thuê bao theo 

quy định. 

2. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng trên mỗi 

số thuê bao đối với doanh nghiệp viễn thông di động nhưng 

tổng số tiền phạt không vượt quá 200.000.000 đồng đối với 

mỗi hành vi do vi phạm một trong các hành vi sau đây: 

a) Cung cấp dịch vụ cho thuê bao có thông tin thuê bao 

không đúng quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định 

25/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị 

định này; 

b) Thực hiện việc giao kết hợp đồng theo m u, điều kiện 

giao dịch chung không đúng quy định tại một trong các 

khoản 4, 6, 7 Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP đã được 

sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định này. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trên 

mỗi điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp 

viễn thông di động nhưng tổng số tiền phạt không vượt quá 

200.000.000 đồng đối với mỗi hành vi khi điểm cung cấp 

dịch vụ viễn thông vi phạm một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện đúng quy định tại một trong các điểm 

quy định tại một trong các điểm a, b, c, d khoản 4 Điều 15 

Nghị định 25/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 

1 Nghị định này; 

b) Bản giấy hoặc bản số hóa hoặc bản điện tử xác nhận 

thông tin thuê bao không có chữ ký của chủ thuê bao hoặc 

của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc của người 

được ủy quyền; 

c) Thực hiện giao kết hợp đồng theo m u, điều kiện giao 

dịch chung bên ngoài điểm cung cấp dịch vụ viễn thông; 

d) Không có biển hiệu hoặc biển hiệu không có đầy đủ 

thông tin theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 

25/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị 

định này; 

đ) Không niêm yết hoặc niêm yết không đầy đủ các giấy 

tờ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 

25/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị 

định này; 

e) Không có đầy đủ trang thiết bị theo quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Điều 1 Nghị định này; 

g) Bản số hóa giấy tờ, ảnh chụp không rõ ràng hoặc ảnh 

chụp không có thông tin về ngày giờ chụp. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trên 

mỗi điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp 

viễn thông di động nhưng tổng số tiền phạt không vượt quá 

200.000.000 đồng đối với mỗi hành vi khi điểm cung cấp 

dịch vụ viễn thông vi phạm một trong các hành vi sau đây: 

a) Chấp nhận giấy tờ không đúng quy định tại khoản 3 

Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung 

tại Điều 1 Nghị định này khi thực hiện giao kết hợp đồng theo 

m u, điều kiện giao dịch chung; 

b) Không thực hiện đúng quy định tại điểm đ hoặc điểm e 

khoản 4 Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Điều 1 Nghị định này; 

c) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin 

hoặc không chứng minh thông tin thuê bao trong cơ sở dữ 

liệu của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định tại 

điểm a khoản 8 Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP đã được 

sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định này. 

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối 

với một trong các hành vi sau đây: 

a) Bán SIM thuê bao di động khi không được doanh 

nghiệp viễn thông di động ký hợp đồng ủy quyền giao kết 

hợp đồng theo m u, điều kiện giao dịch chung; 

b) Bán, lưu thông trên thị trường SIM thuê bao đã được nhập 

sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước; 

c) Bán, lưu thông trên thị trường thiết bị đầu cuối không 

dùng SIM đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn 

dịch vụ di động trả trước; 

d) Mua bán, trao đổi hoặc sử dụng SIM đa năng, thiết bị 

có chức năng kích hoạt sẵn dịch vụ cho SIM thuê bao không 

cần phải bẻ SIM để nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn 

dịch vụ di động trả trước cho SIM thuê bao; 

đ) Không đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh 

nghiệp danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc 

đăng tải danh sách không đầy đủ thông tin theo quy định. 

11. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật được sử dụng để vi phạm hành chính đối 

với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này nhưng 

không tịch thu giấy tờ của cá nhân, tổ chức. 

12. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc doanh nghiệp viễn thông di động nộp lại tổng số 

tiền tương đương tổng số tiền đã được nạp vào tài khoản 

chính của SIM đối với các thuê bao bắt đầu được cung cấp 

dịch vụ từ sau ngày Nghị định này có hiệu lực và vi phạm 

quy định tại khoản 2; điểm a, b, c khoản 5; điểm đ khoản 7 và 

khoản 10 Điều này. Trường hợp không thể xác định chính 

xác, số tiền phải nộp lại được áp dụng theo công thức: 

100.000 đồng nhân với số tháng vi phạm; 



   

 Phòng, ch ng dịch c m gia c m 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND ngày 

09/01/2015 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm; Nhằm 

nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật đối với các 

chủ kinh doanh, khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn sản 

phẩm an toàn, nguồn gốc rõ ràng và đã qua kiểm dịch của cơ 

quan thú y; ngăn ngừa không để dịch bệnh gia cầm xảy ra 

trên địa bàn; góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã 

hội, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng dân cư; 

UBND phường thông báo một số nội dung sau: 

1. Các ban ngành đoàn thể, Ban Điều hành các Khu phố, 

Tổ Dân phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng 

chống dịch cúm gia cầm đến Nhân dân thông qua các buổi 

sinh hoạt, hội họp, … để người dân hiểu rõ tác hại, các mối 

nguy cơ của dịch cúm gia cầm và việc chăn nuôi gia cầm nhỏ 

lẻ tại hộ dân trong nội thành, nội thị, khu dân cư. 

2. Ban Quản lý các chợ tăng cường công tác tuyên truyền, 

nhắc nhở và yêu cầu các tiểu thương nghiêm chỉnh thực hiện 

công tác phòng chống dịch cúm gia cầm  tại chợ bằng các 

hình thức như: phát loa phóng thanh, treo băng rôn, họp tiểu 

thương tuyên truyền; khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn 

sản phẩm an toàn, có nguồn gốc, đã qua kiểm dịch. 

3. Các hộ kinh doanh, hộ dân:  

- Không kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia cầm trái 

phép; 

- Không mua gia cầm sống, sản phẩm gia cầm không rõ 

nguồn gốc; 

- Không cho thuê nhà để tồn trữ gia cầm sống không rõ 

nguồn gốc;  

- Không chăn nuôi gia cầm trên địa bàn phường (kể cả 

việc chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, nuôi gà đá); 

- Không mua bán gia cầm (sản phẩm gia cầm) mắc bệnh; 

- Không vứt xác gia cầm bị nhiễm bệnh hoặc nghi mắc 

bệnh bừa bãi. 

4. Các Khu phố, Tổ Dân phố, hộ dân khi phát hiện gia 

cầm (sản phẩm gia cầm) bị nhiễm bệnh, không rõ nguồn gốc 

trên địa bàn phải kịp thời  báo cho UBND phường để có 

hướng xử lý. 

5. Gia súc, gia cầm (sản phẩm gia cầm) kinh doanh, chăn 

nuôi, vận chuyển, giết mổ trái phép nếu phát hiện sẽ bị tịch 

thu tiêu hủy theo quy định. 

 Tuyên truyền ch ng hàng gian, hàng giả 

Thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, gian lận thương 

mại, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ v n diễn biến 

phức tạp. Các loại hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất 

lượng, hàng không rõ nguồn gốc v n được bày bán công khai 

ở nhiều nơi với những thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi hoạt 

động rộng hơn ở nhiều lĩnh vực, ngành hàng. Các sản phẩm 

thường xuyên bị làm giả nhiều nhất là rượu, thuốc lá, hàng 

thực phẩm, thực phẩm chức năng, nhóm dược phẩm, mỹ 

phẩm, nhóm vật tư nông nghiệp, hàng điện tử… gây tác hại 

đến sức khoẻ người tiêu dùng ảnh hưởng uy tín của nhà sản 

xuất, kinh doanh. 

Để chống lại hàng giả, hàng nhái, hàng buôn lậu, gian lận 

thương mại… UBND phường kêu gọi các tổ chức cá nhân 

sản xuất, kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao 

nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Kêu 

gọi  người dân, những người tiêu dùng, không sử dụng hàng 

giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, 

không tiếp tay cho các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực 

phẩm …  mà hãy lựa chọn những sản phẩm hàng Việt Nam 

chất lượng cao để từ đó góp phần thực hiện thắng lợi cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”./. 
 Quy định về xử phạt hành chính về an toàn thực 

phẩm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn u ng. 

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm của Chính 

phủ đã chính thức có hiệu lực. Tại Nghị định này, Chính phủ 

đưa ra quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình cơ sở chế 

biến suất ăn sẵn, căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể; 

bếp ăn, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống của khách sạn, 

khu nghỉ dưỡng; cửa hàng ăn uống, cửa hàng, quầy hàng kinh 

doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín và các loại hình khác 

thực hiện việc chế biến, cung cấp thực phẩm 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, 

vật liệu không bảo đảm vệ sinh; 

b) Không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng 

riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế 

biến; 

c) Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động 

vật gây hại xâm nhập; 

d) Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội 

mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn móng tay; không sử 

dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức 

ăn ngay. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định 

của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; 

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định 

của pháp luật về lưu m u thức ăn; 

c) Thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, 

thực phẩm dùng ngay không bảo đảm vệ sinh; gây ô nhiễm 

đối với thực phẩm; 

d) Cống rãnh thoát nước thải khu vực chế biến bị ứ đọng; 

không được che kín; 

đ) Không có nhà vệ sinh, nơi rửa tay; 

e) Dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với 

hành vi sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đáp 

ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp 

luật. 

4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối 

với một trong các hành vi sau đây: 



   

a) Sử dụng nước không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hoặc 

không bảo đảm vệ sinh theo quy định của pháp luật tương 

ứng để chế biến thức ăn; để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ 

phục vụ chế biến, ăn uống; 

b) Chủ cơ sở không đáp ứng kiến thức về an toàn thực 

phẩm theo quy định của pháp luật; 

c) Không thực hiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải trong 

phạm vi của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định 

của pháp luật; 

d) Vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, trừ các hành vi quy định tại khoản 1, khoản 

2, khoản 3, các điểm a, b và c khoản 4, khoản 5 Điều này. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối 

với hành vi sử dụng người đang mắc các bệnh mà theo quy 

định của pháp luật không được tham gia trực tiếp kinh doanh 

dịch vụ ăn uống. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế 

biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm từ 01 tháng đến 03 

tháng đối với vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều 

này.
 

 Quy định đảm  ảo vệ sinh an toàn thức ăn đường ph : 

Để phát huy những tiện ích của thức ăn đường phố mang 

lại đồng thời giảm mức thấp nhất tình trạng ngộ độc thực 

phẩm, Bộ Y Tế đã ban hành Thông tư số 30/2012/TT-BYT 

quy định chi tiết về điều kiện an toàn thực phẩm đối với các 

cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, thông tư chính thức có 

hiệu lực kể từ ngày 20/1/2013. 

- Kinh doanh thức ăn đường phố là loại hình kinh doanh 

thực phẩm, thức ăn, đồ uống để ăn ngay, uống ngay được bán 

rong trên đường phố hay bày bán tại những địa điểm công 

cộng (bến xe, bến tầu, nhà ga, khu du lịch, khu lễ hội) hoặc ở 

những nơi tương tự (Điều 2 khoản 2 Thông tư số 30/2012/ 

TT-BYT), theo đó các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm 

để một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố được phép hoạt 

động như sau: 

1./ Điều kiện về địa điểm của cơ sở kinh doanh thức ăn 

đường phố:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trường hợp kinh doanh trên các phương tiện để bán 

rong phải thiết kế khoang chứa đựng, bảo quản thức ăn ngay, 

đồ uống bảo đảm vệ sinh, phải chống được bụi bẩn, mưa, 

nắng, ruồi nhặng và côn trùng gây hại.  

- Khi bố trí kinh doanh ở khu vực công cộng (bến xe, bến 

tầu, nhà ga, khu du lịch, khu lễ hội, khu triển lãm), hè đường 

phố thì nơi bày bán thực phẩm phải cách biệt các nguồn ô 

nhiễm, bảo đảm sạch sẽ, không làm ô nhiễm môi trường 

xung quanh. 

2./ Điều kiện về trang thiết bị,dụng cụ của cơ sở kinh 

doanh thức ăn đường phố:                      

- Phải thì có đủ trang thiết bị, dụng cụ để chế biến, bảo quản, 

bày bán riêng biệt thực phẩm sống và thức ăn ngay; có đủ dụng 

cụ ăn uống, bao gói chứa đựng thức ăn bảo đảm vệ sinh; có đủ 

trang bị che đậy, bảo quản thức ăn trong quá trình vận chuyển, 

kinh doanh và bảo đảm luôn sạch sẽ; bàn ghế, giá tủ để bày bán 

thức ăn, đồ uống phải cách mặt đất ít nhất 60cm.  

- Thức ăn ngay, đồ uống phải để trong tủ kính hoặc thiết bị 

bảo quản hợp vệ sinh và phải chống được bụi bẩn, mưa, 

nắng, ruồi nhặng và côn trùng xâm nhập. Đồng thời, các cơ 

sở này phải trang bị đầy đủ, sử dụng thường xuyên thùng rác 

có nắp, túi đựng để thu gom, chứa đựng rác thải và phải 

chuyển đến địa điểm thu gom rác thải công cộng trong ngày; 

nước thải phải được thu gom và bảo đảm không gây ô nhiễm 

môi trường nơi kinh doanh.  

3./ Theo Điều 8 Thông tư 30/2012/TT-BYT quy định thì 

điều kiện đặt ra với người bán hàng thức ăn đường phố như sau:  

- Người kinh doanh thức ăn đường phố phải tập huấn và 

được cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm 

theo quy định; phải được khám sức khoẻ và cấp Giấy xác nhận 

đủ điều kiện sức khoẻ theo quy định. Việc khám sức khoẻ và 

cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện sức khoẻ do các cơ quan y tế từ 

cấp quận, huyện và tương đương trở lên thực hiện.  

- Nghiêm cấm người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh 

thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm mà 

người lao động không được phép tiếp xúc trực tiếp trong quá 

trình sản xuất, chế biến thực phẩm đã được Bộ Y tế quy định.  

- Thu gom và bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường nơi 

kinh doanh./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO: LỊCH TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ 

- Giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Tại trụ sở UBND phường 6, số 356A Bắc Hải, Luật gia Phạm 

Hải Nguyên và Luật gia Đào Phạm Thu Thủy phụ trách trợ giúp pháp lý miễn phí cho Nhân dân diện giảm nghèo, gia 

đình chính sách (thương binh, bệnh binh, có công với CM, thân nhân liệt sỹ), người già neo đơn, người khuyết tật. 

- Sáng thứ Bảy hàng tuần, từ 8 giờ đến 11 giờ: Tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường 6, số 286 Nghĩa Phát: các 

Luật sư, Luật gia sẽ thực hiện việc tư vấn pháp luật miễn phí cho Nhân dân phường 6. 

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG LÃNH ĐẠO PHƯỜNG 6 QUẬN TÂN BÌNH 

- Ông Đặng Bình Yên  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân : 0913 833 737 

- Ông Nguyễn Thành Danh  Chủ tịch Ủy ban Nhân dân   : 0913 711 701 

- Ông Nguyễn Văn Hiệp   Trưởng Công an    : 0908 113 311 

- Ông Hồ Tấn Viết Duy Hưng  Trưởng Ban Chỉ huy quân sự   : 0905 851 451  

Giấy phép xuất bản số 22/QĐ-XBBT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/9/2016. 

Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Đặng Bình Yên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường 6.  

Bản tin phường 6 tháng 02/2019 được in 4.500 bản, tại cty Khôi Nguyễn, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. 


