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- Kỷ niệm Ngày thế giới phòng chống AIDS (01/12) 

- Kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2017). 

-  Kỷ niệm 73 năm Ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1946 – 22/12/2017). 

- 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”. 
 

 
 

 
 

Hơn 70 năm lãnh đạo xây dựng nhà nước mới, 30 năm 

tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo 

tư tưởng của Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 

nhà nước cách mạng, chống quan liêu, tham ô, lãng phí, 

xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Nghị quyết hội 

nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã cụ thể hóa quyết tâm chính 

trị của Đảng, đấu tranh quyết liệt chống quan liêu, tham 

nhũng, lãng phí, quyết tâm xây dựng nhà nước trong sạch, 

vững mạnh, khắc phục nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế 

độ. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là “xử lý kiên quyết, kịp 

thời, công khai những người tham nhũng, bất kể ở chức vụ 

nào, đương chức hay đã về hưu”. Ban chỉ đạo Trung ương 

về chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

đứng đầu đã quyết liệt chỉ đạo, điều tra hàng loạt vụ án lớn. 

Hơn mười dự án thất thoát “nghìn tỷ” từng bước bị điều tra 

và đưa ra pháp luật, nhiều cán bộ cấp cao bị cách chức. 

Cuộc chiến chống tham nhũng đã có những bước tiến mới, 

như “lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”. 

Cùng với tham nhũng, lãng phí hiện nay đã trở thành 

quốc nạn. Báo cáo của Quốc hội tại hội nghị toàn quốc về 

chống tham nhũng, lãng phí cho biết, tiền quà biếu của 663 

đơn vị lên tới 4.000 nghìn tỷ đồng; xe công thừa hàng trăm 

chiếc, chưa kể nhiều cán bộ sử dụng xe vượt tiêu chuẩn… 

Nghiêm trọng hơn cả là lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ 

bản. Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, có tới hàng nghìn dự án 

huy động hàng chục nghìn hecta đất nhưng chỉ có khoảng 

1/3 số đất đó được sử dụng. Đất đai thu hồi không sử dụng, 

lãng phí tài nguyên, tốn kém công của gây ra tác động tiêu 

cực xã hội rất lớn. Trên diễn đàn Quốc hội, nhiều ý kiến 

nêu rõ, đầu tư dàn trải gây ra lãng phí lớn. Hàng nghìn tỷ 

đồng quà biếu, hàng chục ngàn hecta đất, hàng trăm triệu 

USD từ các dự án treo, chậm tiến độ tuy chưa phản ánh đầy 

đủ thực trạng lãng phí hiện nay ở nước ta, nhưng đã cho 

thấy tính chất cực kỳ nghiêm trọng về sự lợi dụng chức vụ 

của một số cán bộ, công chức gây ra những thất thoát lớn về 

của cải Nhà nước và Nhân dân. 

Những lãng phí ấy không có cơ quan, đơn vị hay cá 

nhân nào chịu trách nhiệm. Người ta đổ lỗi cho cơ chế, biện 

bạch về sự bất cập, không đồng bộ hoặc yếu kém của bộ 

máy hay do mặt trái của kinh tế thị trường. Thực tế cho thấy 

lãng phí chủ yếu xảy ra ở các các quan, đơn vị của hệ thống 

chính trị và thành phần kinh tế nhà nước, nguyên nhân là 

một số cán bộ, công chức lợi dụng chức quyền, lạm quyền 

và lộng quyền gây ra. Mặc dù Đảng đã ban hành nhiều chỉ 

thị, nghị quyết, Nhà nước có luật pháp về tiết kiệm, chống 

lãng phí nhưng việc thực thi không thu được kết quả bao 

nhiêu, tệ lãng phí với tham nhũng ngày càng phát triển, gây 

hậu quả xấu nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân 

và là nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. 

Do đó, chống tham nhũng, lãng phí, thiết nghĩ phải làm từ 

cán bộ, công chức, đảng viên, những người có chức, có 

quyền trong hệ thống chính trị. Các giải pháp về cơ chế, 

chính sách phải đồng bộ, khả thi gắn liền với việc tuyên 

truyền, giáo dục và thực thi pháp luật nghiêm minh. 

Vấn đề có ý nghĩa đối với chống tham nhũng, lãng phí 

hiện nay là thực hiện ráo riết Quy chế dân chủ ở cơ sở theo 

hướng công khai, minh bạch về cơ chế, chính sách, nhất là 

những công việc dễ nảy sinh tiêu cực, lãng phí. Nêu cao 

trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong 

việc phát huy vai trò tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị mình, góp phần hạn chế, 

giảm sự lộng quyền ở một số người lợi dụng quyền hành để 

lãng phí, tiêu cực. Củng cố, kiện toàn tổ chức thanh tra nhân 

dân, tăng cường công tác kiểm tra sinh hoạt Đảng của cấp 

trên đối với tổ chức cơ sở Đảng. Nêu gương tổ chức Đảng, 

cán bộ, đảng viên dũng cảm và đấu tranh chống lãng phí. 

Trong xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử nhằm đảm 

bảo sự liêm chính của đảng viên, cán bộ, công chức cần chú 

ý nội dung về quyền và nghĩa vụ đối với từng loại chức 

danh để phòng chống lợi dụng chức vụ, quyền lực dẫn đến 

lạm quyền, lộng quyền. Việc lợi dụng quyền lực dẫn đến 

lãng phí cần được xác định đúng tội danh; người, tổ chức 

gây ra lãng phí phải bị xử lý nghiêm minh đồng thời công 

khai việc xử lý để mọi tầng lớp Nhân dân biết, củng cố 

niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước… 
Trích đăng từ bài viết “Đấu tranh chống tham nhũng - vấn đề 

sống còn của Đảng” trong Tạp chí Nhân quyền Việt Nam, số 9/2017. 
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“Liêm” tức là trong sạch, “chính” nghĩa là thẳng thắn. 

Việc xây dựng một chính phủ liêm chính chính là xây 

dựng một bộ máy hành pháp trong sạch, minh bạch, công 

khai. Biểu hiện của nó là không tham nhũng, không quan 

liêu, tham quyền, cố vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; xây dựng chính quyền gần dân trên cơ sở cải cách 

thủ tục hành chính công và thái độ phục vụ Nhân dân của 

bộ máy công bộc… 

Sau 30 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta bắt đầu bộc 

lộ nhiều điểm yếu và trở thành những rào cản ngáng trở 

sự phát triển. Một trong những nguyên nhân chính dẫn 

tới tình trạng này là sự chậm chạp trong quá trình hoàn 

thiện thể chế hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi 

hơn cho môi trường đầu tư của mọi thành phần trong xã 

hội. Sự chậm trễ đó cơ bản là do hệ thống pháp luật về 

kinh tế thị trường chưa hoàn chỉnh, bộ máy tổ chức 

hành chính còn chưa thoát ra khỏi tư duy “quản lý, kiểm 

soát” thay vì phải là tư duy “quản trị, kiến tạo” sự phát 

triển. Với một bộ máy quản lý chồng chéo chức năng, 

nhiệm vụ, không minh bạch về giới hạn và một thể chế 

hành chính cồng kềnh, quan liêu tạo tiền đề cho nhiều 

người lợi dụng chức quyền và trốn tránh trách nhiệm dễ 

dàng trong công vụ là sức cản rất lớn ảnh hưởng không 

tốt đến tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động khiến một 

bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức suy thoái, biến 

chất về đạo đức. Những vụ án tham nhũng, vụ sau lớn 

hơn vụ trước, báo chí phanh phui trong thời gian gần 

đây là thách thức to lớn đối với quyết tâm xây dựng 

chính phủ liêm chính. Trong khi đó, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ của một bộ phận lớn cán bộ, công chức 

không xứng tầm nhiệm vụ. Nhiều việc, nhất là những 

việc liên quan đến thủ tục hành chính và quyền lợi của 

người dân giải quyết chậm; khả năng xử lý xung đột, 

trình độ giao tiếp, nhất là giao tiếp quốc tế kém; trình độ 

tiếp thu công nghệ mới và vận dụng vào thực tế rất yếu, 

bằng cấp nhiều mà ít sáng tạo, ít phát minh… 

Bản chất của Nhà nước ta, ngay từ những ngày đầu tiên 

đã được khẳng định là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn 

nhấn mạnh xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, kiên 

quyết chống tham nhũng, hướng về Nhân dân, tạo điều kiện 

cho Nhân dân làm giàu và mưu cầu hạnh phúc, đặt lợi ích 

của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Muốn đạt được mục tiêu 

này, trước hết Chính phủ cần cải cách chất lượng thực thi 

công vụ của đội ngũ công chức. Cần thay đổi tận gốc cơ 

chế tuyển chọn cán bộ để có một đội ngũ cán bộ có năng 

lực thực sự, đề cao vai trò giám sát của xã hội để làm tốt 

công tác này. Những chuyện xảy ra vừa qua như ô nhiễm 

môi trường biển, hiệu quả đầu tư kém… có nguyên nhân rất 

lớn từ năng lực yếu kém của đội ngũ cán bộ, công chức. 

Thực hiện việc đánh giá cán bộ nghiêm túc, công bằng để 

loại những ai không liêm chính ra khỏi bộ máy, để cán bộ 

có năng lực yên tâm làm việc, không bị trù dập.   

Yêu cầu đặt ra trong thời gian này là quyết liệt thực 

hiện cải cách hành chính, cải cách xuất phát từ dân và vì 

dân. Từ thực tiễn đó xây dựng các chương trình hoạt 

động công vụ gắn với mục tiêu bảo đảm tinh thần làm 

việc văn minh, dân chủ và cởi mở, thượng tôn pháp luật, 

bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 

người dân. Chuyển dần từ nền hành chính cai trị sang 

quản trị, kiến tạo. Rà soát, sắp xếp lại quy trình, thủ tục 

hành chính giữa trung ương và địa phương, giữa các bộ, 

ngành mang tính đồng bộ, đồng thời nâng cao năng lực, 

trình độ nhận thức, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, 

công chức, xây dựng môi trường dịch vụ hành chính 

công mang tính phục vụ thông qua đơn giản hóa và công 

khai thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục không cần 

thiết, xử lý nghiêm những cán bộ thoái hóa biến chất, gây 

sách nhiễu cho người dân. Chính phủ điều phối hoạt 

động công vụ thông qua công tác xây dựng thể chế, 

chính sách, tạo môi trường cho đầu tư kinh doanh phát 

triển, tạo công ăn việc làm, phát huy sức sáng tạo, tăng 

thu nhập cho người dân, tăng năng suất lao động, bảo vệ 

môi trường, tạo công bằng xã hội. Cùng với việc thiết kế 

thể chế, chính sách, Chính phủ hành động nhanh, chính 

xác, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Việc bảo đảm và tăng cường công khai, minh bạch 

trong quản lý hành chính hết sức quan trọng nhằm nâng 

cao hiệu quả phòng, ngừa, phát hiện và xử lý hành vi 

tham nhũng, lãng phí. Chính phủ điện tử đã công khai và 

minh bạch toàn diện hoạt động công vụ của mình song 

người dân chưa có đủ điều kiện tiếp cận do khó truy cập, 

thông tin chưa bắt kịp tính thời sự của đời sống. Vấn đề 

cấp thiết hiện nay là xác định rõ danh mục bí mật của các 

bộ, ngành, địa phương, trên cơ sở đó hạn chế tình trạng 

phổ biến hiện nay là cán bộ, ngành, địa phương thường 

lấy lý do thuộc danh mục bí mật Nhà nước để từ chối 

cung cấp thông tin cho người dân… 

Đất nước đang đứng trước những thách thức to lớn 

khi hội nhập sâu, rộng với kinh tế thế giới. Việc quyết 

tâm xây dựng một chính phủ liêm chính, nói không với 

tham nhũng là một quan điểm hết sức đúng đắn để củng 

cố niềm tin của Nhân dân. Tăng trưởng kinh tế đã khó 

nhưng tăng trưởng niềm tin của Nhân dân còn khó hơn. 

Thước đo sự liêm chính của Chính phủ chính là hiệu quả 

phục vụ Nhân dân, là lòng tin của Nhân dân! Nếu đội 

ngũ công chức hiện nay thực hiện đúng như chỉ dẫn của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thì sẽ xây dựng được Chính phủ 

liêm chính, vì thế sẽ có được lòng dân, đem được lợi ích 

thiết thực cho Nhân dân.  
Trích đăng từ bài viết “Kế thừa tư tưởng Chính phủ liêm chính 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Liêm chính để được lòng dân” trong 

Tạp chí Nhân quyền Việt Nam, số 9/2017. 

QUYẾT TÂM XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ LIÊM 

CHÍNH TRONG THỜI ĐẠI MỚI  
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  Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017), từ ngày 

11/11/2017 đến ngày 19/11/2017 Ban Công tác Mặt trận 8 

khu phố đồng loạt tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân 

tộc” tại 8 khu phố với sự tham gia đông đảo của nhân dân trên 

địa bàn phường. 

 
Trong Ngày hội, các khu phố đã cùng nhau phát động tiếp 

tục thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với 

phong trào “Vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn”; cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 

cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ 

quốc”; vận động ủng hộ cứu trợ đồng bào các tỉnh bị thiên tai 

và các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo …. Các 

khu phố đã trao đổi, góp ý về những biện pháp khắc phục 

những tồn tại, những điều chưa tốt tại khu dân cư về việc thực 

hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với chủ đề 

“Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm”; tập trung 

đẩy mạnh vận động nhân dân ở địa bàn dân cư phát huy dân 

chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông 

qua các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân 

chủ cơ sở, giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát cán bộ, công 

chức, đảng viên ở khu dân cư;… 

Bên cạnh đó, vào ngày 18/11/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam phường 6 phối hợp với Ủy ban nhân dân, Hội 

Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên 

phường tổ chức ngày hội chung cho 8 khu phố tham gia với 

chủ đề “Ngày hội văn hóa” tại Trạm Y tế Phường 6 với nhiều 

nội dung phong phú như: Gian hàng ẩm thực, Hội thao (cờ 

tướng, kéo co, nhảy bao bố), Vòng quay may mắn, Liên hoan 

văn nghệ và trao quà cho một số hộ nghèo, khó khăn trên địa 

bàn phường. Cũng trong dịp này, Ủy ban nhân dân phường đã 

biểu dương 80 gia đình văn hóa tiêu biểu và 56 gương người 

tốt việc tốt điển hình trong năm 2017, ngoài ra Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc phường cũng trao tặng 40 bình chữa cháy cho 

các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn./. 

 Hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

 
 

Hòa trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 

35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 

20/11/2017), ngày 17/11/2017, Đảng ủy - Hội 

đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể phường 6 

cũng đến thăm và chúc mừng các đơn vị giáo dục 

trên địa bàn phường nhằm động viên, khích lệ và 

ghi nhận sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng 

trân quý của các thầy cô giáo đang công tác và 

giảng dạy tại các trường học trên địa bàn như: 

trường Mầm non 6, trường Tiểu học Đống Đa, 

trường Tiểu học Chi Lăng, trường Tiểu học Bạch 

Đằng, trường THCS Trần Văn Đang, trường THCS 

Nguyễn Gia Thiều, Lớp phổ cập Nam Hòa và 

Trường nghiệp vụ Bưu Điện. Qua đó đã thể hiện 

tấm lòng trân trọng, biết ơn và sự ghi nhận công 

lao to lớn của các thế hệ thầy, cô giáo đã đóng góp 

cho sự phát triển hưng thịnh của đất nước ngày 

hôm nay, góp phần phát huy truyền thống "Tôn sư 

trọng đạo" đã là nét đẹp truyền thống trong tâm 

hồn biết bao thế hệ người Việt Nam. 

 Chương trình Tháng khuyến mại của Sở 
Công thương. 

Hưởng ứng tháng Khuyến mại của Sở Công thương 

Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hỗ trợ các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, báo Tuổi Trẻ triển khai gói hỗ trợ dành 

cho các doanh nghiệp tham gia chương trình trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, khi doanh nghiệp đăng 

quảng cáo, tin bài PR trên các ấn phẩm báo Tuổi Trẻ ngày, 

Tuổi Trẻ Cuối Tuần và Tuổi Trẻ News sẽ được áp dụng giá 

đặc biệt 45% và giảm thêm 5% quy ra giá trị tặng báo miễn 

phí trong thời gia từ 02/9/2017 đến 31/11/2017. 

Chính sách khuyến mãi áp dụng đối với doanh nghiệp 

ký hợp đồng và đăng quảng cáo trong khoảng thời gia từ 

02/9/2017 đến 30/11/2017. Thông tin chi tiết vui lòng liên 

hệ anh Trần Minh Dương, Phòng Quảng cáo, Thông tin chi 

tiết vui lòng liên hệ anh Trần Minh Dương, Phòng Quảng 

cáo, điện thoại 0918.670.739. 

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG 
 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Hội nghị phổ biến một số quy định của pháp luật 
trong việc xử lý các hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân 
sự. 

Ngày 18 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường Ủy ban 

nhân dân phường 6, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường 

đã tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định của pháp 

luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ 

quân sự  cho công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự trên 

địa bàn. 

Tại hội nghị, báo cáo viên đã phổ biến những nội dung 

cơ bản về các hành vi vi phạm, các mức phạt tiền, phạt bổ 

sung, các biện pháp khắc phục tương ứng với từng hành vi 

vi phạm được quy định tại Nghị định số 20/2013/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. 

Quy định xử lý hình sự và hình phạt tù tương ứng đối 

với tội phạm trốn, tránh Nghĩa vụ quân sự, tội cản trở việc 

thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Ngoài ra báo cáo viên minh họa một số phiên tòa xét 

xử hình sự tội phạm trốn, tránh Nghĩa vụ quân sự trong 

năm 2017 trên cả nước. Qua hội nghị giúp thanh niên, 

công dân phường 6 nâng cao ý thức tôn trọng và hăng hái 

khám sức khỏe thi hành nghĩa vụ quân sự đợt năm 2018. 

 Chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt 

Nam lần thứ XIII – 23/11/2017. 

Việt Nam là một quốc gia có 54 dân tộc anh em cùng 

sinh sống trên dải đất hình chữ S. Mỗi dân tộc góp vào nền 

văn hóa chung một sắc màu độc đáo, tạo nên một bức 

tranh về văn hóa Việt phong phú và đa dạng. Di sản văn 

hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân 

tộc, là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò 

to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc 

ta. 

Xác định tầm quan trọng của di sản văn hóa dân tộc. 

Ngay sau ngày đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa  2-9-1945, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL “Ấn định nhiệm vụ của 

Đông Phương Bác cổ Học viện” - Sắc lệnh đầu tiên của 

Nhà nước ta về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. 

Sắc lệnh số 65/SL tuy ngắn gọn, súc tích, ra đời đến 

nay đã 71 năm, nhưng phản ánh những tư tưởng, quan 

điểm rất cơ bản, sâu sắc của Nhà nước ta đối với việc bảo 

tồn di sản văn hóa, cho đến nay vẫn giữ nguyên ý nghĩa lý 

luận và thực tiễn, soi sáng cho sự nghiệp bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa của đất nước. Đó là quan điểm 

về vai trò quan trọng của di sản văn hóa trong sự nghiệp 

xây dựng và phát triển đất nước, về tính kế thừa trong phát 

triển văn hóa, về trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và mỗi 

công dân trong việc bảo vệ di sản văn hóa... 

Trước yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ của đất nước 

trong thời kỳ mới, ngày 24/02/2005, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quyết định số 36/2005/QĐ-TTg lấy ngày 23/11 

hàng năm là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. 

Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy các di 

sản văn hoá của dân tộc đã nhận được sự quan tâm của 

Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của các cấp, các ngành, 

đặc biệt là sự tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của 

ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ Trung ương đến các 

địa phương. Nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể 

được bảo vệ và phát huy giá trị, các nghệ nhân được tôn 

vinh, công tác xã hội hoá được tăng cường và thu hút được 

đông đảo các tổ chức và cá nhân tham gia bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hoá. Với những đóng góp tích cực 

trong công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, ngày 19-11-

2013 Việt Nam đã chính thức được Đại hội đồng lần thứ 

19 các quốc gia thành viên Công ước về bảo vệ di sản văn 

hóa và thiên nhiên thế giới (Gồm 160 nước) bỏ phiếu tín 

nhiệm, bầu là một trong 21 thành viên của Ủy ban Di sản 

thế giới nhiệm kỳ 2013 - 2017.  

Tích cực hưởng hứng ngày di sản văn hóa Việt Nam 

23/11/2017, các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân các 

dân tộc trên địa bàn quận Tân Bình tích cực chủ động nêu 

gương thực hiện tốt Luật Di sản văn hóa Việt Nam, đồng 

thời có những việc làm thiết thực nhằm góp phần giữ gìn, 

bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của Nhân dân các 

dân tộc trên địa bàn quận ./. 

 Giới thiệu Đại lý Thuế 
Nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp khởi nghiệp, các 

hộ kinh doanh chuyển đổi hình thức sang doanh nghiệp 

trong việc hoàn thiện hồ sơ thuế ban đầu, kê khai và quyết 

toán thuế theo đúng quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân 

phường 6 giới thiệu thông tin các Đại lý Thuế tham gia 

chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn quận 

Tân Bình như sau: 

1./ Công ty CP Đào tạo và tư vấn thuế Việt Nam 

(VTAX): 

- Địa chỉ : 52 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân 

Bình. 

- Email : dongnhuanh@vtaxcorp.vn.  

- Website : www.ketoanthue.info  

2./ Công ty TNHH TV Thuế kế toán Cao Minh. 

- Địa chỉ : 1025/15C CMT8, phường 7, quận Tân Bình. 

- Email : sang.ht@caominh.vn.  

- Website : www.caominh.vn  

3./ Công ty TNHH Tư vấn thuế Tâm Việt. 

- Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà VTC 132 Cộng Hòa, 

phường 4, quận Tân Bình.   

- Email: info@tavitax.com.   

- Website : www.tavitax.com  

4./ Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế ATV. 

- Địa chỉ : Số 1/2 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình.  

- Email : camthang.atv@gmail.com.  

- Website : www.taxvietnam.vn  

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
mailto:dongnhuanh@vtaxcorp.vn
http://www.ketoanthue.info/
mailto:sang.ht@caominh.vn
http://www.caominh.vn/
mailto:info@tavitax.com
http://www.tavitax.com/
mailto:camthang.atv@gmail.com
http://www.taxvietnam.vn/
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DANH SÁCH 

Ủng hộ quỹ "Vì Người nghèo",  quỹ "Vì biển đảo quê 

hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", Quỹ "Cứu trợ đồng bào bị 

thiên tai, lũ lụt" năm 2017 

Số 

TT 

Đơn vị/ 

Cá nhân 

Quỹ "Vì 

người 

nghèo" 

Quỹ "Vì 

biển đảo" 

Quỹ Cứu 

trợ 

1 TDP 1 800,000 800,000 0 

2 TDP 2 1,565,000 1,720,000 8,290,000 

3 TDP 3 1,000,000 470,000 0 

4 TDP 4 1,200,000 960,000 0 

5 TDP 5 780,000 780,000 0 

6 TDP 6 820,000 820,000 0 

7 TDP 7 510,000 530,000 1,830,000 

8 TDP 8 490,000 490,000 1,070,000 

9 TDP 9 1,050,000 1,455,000 1,200,000 

10 TDP 10 640,000 640,000 400,000 

11 TDP 11 280,000 190,000 400,000 

12 TDP 12 470,000 810,000 0 

13 TDP 13 310,000 310,000 0 

14 TDP 14 450,000 900,000 500,000 

15 TDP 15 920,000 940,000 0 

16 TDP 16 900,000 1,050,000 470,000 

17 TDP 17 1,020,000 745,000 2,070,000 

18 TDP 18 940,000 940,000 2,290,000 

19 TDP 19 320,000 680,000 1,000,000 

20 TDP 20 830,000 545,000 0 

21 TDP 21 480,000 720,000 500,000 

22 TDP 22 430,000 940,000 1,005,000 

23 TDP 23 950,000 2,155,000 1,000,000 

24 TDP 24 740,000 825,000 0 

25 TDP 25 1,125,000 1,085,000 0 

26 TDP 26 870,000 870,000 0 

27 TDP 27 1,170,000 1,560,000 0 

28 TDP 28 350,000 420,000 0 

29 TDP 29 400,000 1,185,000 1,000,000 

30 TDP 30 230,000 345,000 0 

31 TDP 31 380,000 950,000 0 

32 TDP 32 600,000 300,000 0 

33 TDP 33 360,000 360,000 0 

34 TDP 34 440,000 385,000 0 

35 TDP 35 330,000 0 0 

36 TDP 36 420,000 420,000 0 

37 TDP 37 265,000 215,000 0 

38 TDP 38 360,000 0 0 

39 TDP 39 425,000 480,000 0 

40 TDP 40 340,000 580,000 716,000 

41 TDP 41 2,520,000 215,000 600,000 

42 TDP 42 3,180,000 385,000 2,570,000 

43 TDP 43 820,000 410,000 0 

44 TDP 44 860,000 410,000 0 

45 TDP 45 420,000 1,260,000 200,000 

46 TDP 46 800,000 1,250,000 500,000 

47 TDP 47 600,000 210,000 0 

48 TDP 48 350,000 320,000 0 

49 TDP 49 620,000 340,000 0 

50 TDP 50 320,000 310,000 0 

51 TDP 51 200,000 800,000 0 

52 TDP 52 600,000 320,000 0 

53 TDP 53 270,000 270,000 530,000 

54 TDP 54 495,000 590,000 0 

55 TDP 55 470,000 670,000 700,000 

56 TDP 56 580,000 580,000 513,000 

57 TDP 57 395,000 405,000 500,000 

58 TDP 58 400,000 400,000 500,000 

59 TDP 59 460,000 460,000 0 

60 TDP 60 460,000 885,000 700,000 

61 TDP 61 405,000 1,310,000 0 

62 TDP 62 425,000 415,000 500,000 

63 TDP 63 600,000 555,000 442,000 

64 TDP 64 220,000 110,000 0 

65 TDP 65 520,000 740,000 900,000 

66 TDP 66 840,000 420,000 1,940,000 

67 TDP 67 490,000 960,000 0 

68 TDP 68 380,000 760,000 0 

69 TDP 69 410,000 820,000 0 

70 TDP 70 370,000 1,420,000 0 

71 TDP 71 640,000 230,000 0 

72 TDP 72 1,120,000 0 0 

73 TDP 73 410,000 410,000 0 

74 TDP 74 905,000 1,055,000 400,000 

75 TDP 75 5,170,000 550,000 1,100,000 

76 Chi bộ 1   1,820,000 

77 Chi bộ 2   2,685,000 

78 Chi bộ 3   800,000 

79 Chi bộ 4   1,080,000 

80 Chi bộ 5   3,575,000 

81 Chi bộ 6   1,690,000 

82 Chi bộ 7   1,590,000 

83 Chi bộ 8   1,450,000 

84 Chi bộ 8A   6,090,000 

85 
Đảng bộ Bộ phận 

KP8 
 2,000,000 0 

86 
Chi bộ trường Chi 

Lăng 
  500,000 

87 
Chi bộ trường 

Đống Đa 
  2,750,000 

88 
Chi bộ trường Ng 

Gia Thiều 
  1,500,000 

89 Giáo xứ Nam Hòa 5,000,000 2,500,000 2,500,000 

90 Giáo xứ Vinh Sơn 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

91 Giáo xứ Xây Dựng 1,000,000 500,000 500,000 

92 
Ông Nguyễn Ngọc 

Giao (CB5) 
  1,000,000 

93 
Bà Lê Thanh Lan 

(CB1) 
400,000 200,000 0 

94 
Vận động các DN 

chăm lo Tết 
55,000,000  0 

95 
TT Viễn thông 

Tân Bình 
10,000,000  0 

96 
Ngân hàng 

Seabank 
22,500,000  0 

97 
Cty TNHH Tràng 

An V.E.M 
10,000,000  0 

98 
Công ty Mỹ Úc 

(783/40 CMT8) 
  200,000 

99 
Tổ Cựu tù chính trị 
Phường 6 

  350,000 

Tổng cộng 158,585,000 56,015,000   67,416,000  

 

Với kết quả vận động như trên, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc phường đã chi đến ngày 30/11/2017 như sau: 

- Về quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu 

Tổ quốc” và quỹ “Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt” 

miền Bắc, miền Trung đã đóng hết về Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc quận Tân Bình. 

- Về quỹ “Vì người nghèo” chi: 157.532.100 

đồng, cụ thể như sau: 

+ Hỗ trợ 07 thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện: 

4.719.600 đồng; 

+ Hỗ trợ khó khăn đột xuất 13 trường hợp: 

13.000.000 đồng; 

+ Hỗ trợ cho học sinh nghèo khó khăn “Tiếp sức 

đến trường”: 12.500.000 đồng; 

+ Chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 

2017 – 2018 với 33 suất, tổng: 37.300.000 đồng; 

+ Tặng quà chăm lo quà Tết cho hộ nghèo, cận 

nghèo: 55.000.000 đồng; 

+ Tặng quà cho 30 hộ nghèo (ra mắt trang thông 

tin điện tử): 30.000.000 đồng; 

+ Hỗ trợ 01 hộ nghèo nâng chuẩn lên cận nghèo: 

1.100.000 đồng/tháng (hỗ trợ trong 03 tháng, tính từ 

tháng 11/2017); 

+ Chi cho công tác quản lý (băng rôn, giấy khen, 

sổ học bổng,..): 3.912.500 đồng./. 
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 Tin Y tế cộng đồng: 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp 
lý 

Lời khuyên số 1: Ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm và 

đảm bảo đủ 4 nhóm: chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin 

và muối khoáng. 

Lời khuyên số 2: Phối hợp thức ăn nguồn đạm động 

vật và thực vật, nên ăn tôm, cua, cá và đậu đỗ. 

Lời khuyên số 3: Ăn phối hợp dầu thực vật và mỡ động 

vật hợp lý, nên ăn vừng lạc. 

Lời khuyên số 4: Nên sử dụng muối Iốt, không ăn mặn. 

Lời khuyên số 5: Cần ăn rau quả hàng ngày. 

Lời khuyên số 6: Đảm bảo an toàn vệ sinh trong lựa 

chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm. 

Lời khuyên số 7: Uống đủ nước sạch hàng ngày. 

Lời khuyên số 8: Cho trẻ bú mẹ ngay sau khi sinh, bú 

mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn bổ sung hợp lý và tiếp 

tục cho bú mẹ đến 24 tháng. 

Lời khuyên số 9: Trẻ sau 6 tháng và người trưởng 

thành nên sử dụng sữa và các sản phẩm của sữa phù hợp 

với từng lứa tuổi. 

Lời khuyên số 10: Tăng cường hoạt động thể lực, duy 

trì cân nặng hợp lý, không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu 

bia, nước có ga và ăn, uống đồ ngọt. 
 Nguồn: Viện dinh dưỡng. 

 

 Thông tin cảnh giác. 
Thời gian qua các đối tượng đã có các thủ đoạn mới 

tinh vi hơn để lợi dụng sơ hở của người dân để hoạt động 

phạm tội. Công an phường 6 quận Tân Bình thông báo các 

phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản qua tài khoản ngân hàng đã xảy ra thời gian gần 

đây:  

1. Mạo danh cơ quan Công an, Ngân hàng: 

- Tự xưng là người của công ty điện thoại nhắc nợ tiền 

cước, rồi dẫn dụ nạn nhân bấm tiếp một số điện thoại để 

gặp "Cán bộ công an". Khi trao đổi qua điện thoại, "Cán 

bộ Công an" cho rằng nạn nhân đang đứng tên một tài 

khoản của một ngân hàng, có số tiền lớn liên quan đến 

hoạt động phạm pháp rửa tiền mà cơ quan công an đang 

điều tra, đồng thời hỏi nạn nhân có bao nhiêu tiền gửi tiết 

kiệm trong ngân hàng và đề nghị nạn nhân chuyển toàn bộ 

số tiền trên vào tài khoản của cơ quan công an để giám 

định. Sau khi làm rõ, nếu không có vần đề liên quan đến 

hoạt động phạm pháp sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đó 

trong thời gian ngắn. Khi chuyển tiền xong, nạn nhân mới 

phát hiện bị lừa đảo". 

- Mạo danh là nhân viên ngân hàng yêu cầu người bị 

hại cung cấp mật khẩu của tài khoản ngân hàng trên 

Internet Banking (Chuyền tiền qua internet) để xác minh, 

cấp lại tài khoản cho khách hàng hoặc đế được ngân hàng 

cho vay vốn. Sau khi khách hàng cung cấp mật khẩu của 

tài khoản thì chuyến và rút tiền để chiếm đoạt. 

2. Giả danh người quen, người thân:  

Gọi điện thoại, nhắn tin giả danh người quen, người 

thân hoặc kết bạn làm quen sau đó lừa bị hại chuyển tiền 

qua tài khoản ngân hàng mà chúng chỉ định với lý do: 

Người quen, người thân bị tai nạn, bị bệnh cần tiền gấp 

nhưng đối tượng đang ở xa không thể chuyển tiền hoặc 

đối tượng đang gửi quà hoặc chuyển ngoại tệ từ nước 

ngoài về Việt Nam nhưng đang bị giữ ở sân bay cần đóng 

tiền nộp phạt gấp ... 

3. Thông báo trúng thưởng: 

Nhắn tin hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho các thuê bao 

thông báo khách hàng trúng thưởng với một khoản tiền lớn 

từ đợt khuyến mãi, tiết lộ thông tin mật về kết quả xố số ... 

Sau đó yêu cầu khách hàng chuyến tiền chỉ bằng một phần 

nhỏ so với tổng giá trị giải thưởng vào tài khoản với lý do 

trả chi phí hoặc tiền nộp thuế trúng thưởng khuyến mãi. 

4. Sử dụng mạng xã hội: 

Bằng các thủ thuật trái phép xâm nhập vào tài khoản 

mạng xã hội (Zalo, Facebook) của bị hại để đánh cắp thông 

tin cá nhân. Sau đó liên lạc với bị hại hoặc người thân của 

bị hại để giả danh là người quen, người thân để hỏi vay tiền 

rồi chiếm đoạt tài sản thông qua chuyến khoản ngân hàng. 

Đề nghị nhân dân cư ngụ trên địa bàn phường 6 cần lưu 

ý một số điều sau: 

- Các cơ quan Nhà nước cụ thể như : Công an, Viện 

kiểm sát, Tòa án, khi làm việc điều tra, xét xử, không bao 

giờ yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản, hoặc làm việc qua 

điện thoại. 

- Khi có người gọi điện thoại đến yêu cầu chuyển tiền 

với các lý do như đã nêu ở phần trên thì phải hết sức cảnh 

giác và nên trao đổi với CA phường hoặc CSKV để xác 

định trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp số tài khoản cá 

nhân, vì mọi việc điều tra xác minh các vụ án đều có thông 

qua công an địa phương. 
 

 Quy định về lắp đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo  

Điều 34 Luật Quảng cáo quy định về biển hiệu của tổ 

chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh  

1. Biển hiệu phải có các nội dung sau: 

a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); 

b) Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

c) Địa chỉ, điện thoại. 

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

quy định tại Điều 18 của Luật này. 

3. Kích thước biển hiệu được quy định như sau:  

a) Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét 

(m), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà; 

b) Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét, 

chiều cao tối đa là 04 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. 

5. Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật 

này và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.  

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 
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 Quy định về xử phạt trong công tác quản lý nhà 

nước về kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường  
Trích Điều 12 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt, cụ thể như sau: 

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối 

với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối 

với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm sau đây: Bán 

hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng 

đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định 

cấm bán hàng. 

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng 

đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 

đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi 

vi phạm sau đây: Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, 

hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, 

bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết 

bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt 

bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác 

gây cản trở giao thông; Chiếm dụng lòng đường đô thị 

hoặc hè phố dưới 05 m2 làm nơi trông, giữ xe; 

-  Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng 

đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 

đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi 

vi phạm sau đây: Sử dụng trái phép đất của đường bộ 

hoặc hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết hoặc 

trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy 

móc, thiết bị, các loại vật dụng khác; Bày, bán máy 

móc, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng hoặc sản xuất, 

gia công hàng hóa trên lòng đường đô thị, hè phố; 

Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 05 m2 

đến dưới 10 m2 làm nơi trông, giữ xe; 

- Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt buộc phải 

khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi 

phạm hành chính gây ra./. 

* Phòng, chống dịch cúm gia cầm 

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 6 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 chống 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 

vẫn diễn biến phức tạp. Các loại hàng giả, hàng nhập 

lậu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc 

vẫn 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”./. 
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hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ, BHYT, những văn bản pháp luật mới có hiệu lực … 
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HỘI THI 

“tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

của cai nghiện cần phải vượt qua: 

 + Nghĩ về việc bỏ thuốc
  

 

* Thông tin về việc  xử lý,  kê khai thuế đối với phế liệu, phế 

phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa của hợp đồng gia công 

1. Trước ngày 01/9/2016 : 

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 64 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, 

thì “5. Đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập 

khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng nguyên 

liệu, vật tư thực nhập khẩu thì khi bán tiêu thụ nội địa 

không phải làm thủ tục hải quan chuyển đổi mục đích 

sử dụng nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế 

nội địa theo quy định của pháp luật về thuế”. 

2. Từ ngày 01/9/2016 đến nay : 

- Căn cứ khoản 6 Điều 16 Luật thuế XNK số 

107/2016/QH13, quy định : “6. Nguyên vật liệu, vật 

tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất 

khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản 

phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu. 

Sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ 

nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì 

không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, 

vật tư trong nước tương ứng cấu thành trong sản phẩm 

xuất khẩu. 

Hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu 

được miễn thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu tính trên 

phần trị giá của nguyên vật liệu xuất khẩu cấu thành 

sản phẩm gia công. Đối với hàng hóa xuất khẩu đề gia 

công sau đó nhập khẩu là tài nguyên, khoáng sản, sản 

phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với 

chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm 

trở lên thì không được miễn thuế” 

- Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị định số 

134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, quy 

định: “4. Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư 

thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng 

lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu 

theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi 

tiêu thụ nội địa, nhưng phải khê khai nộp thuế giá trị 

gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường 

(nếu có) cho cơ quan hải quan”./. 
 

THÔNG TIN CÁ NHÂN THAM GIA HỘI THI 

“tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

*** 
1. Họ và tên:                              Nam:        Nữ:  

2. Đơn vị tham gia thi: Phường 6                                

3. Năm sinh: ______________  

4. Địa chỉ liên lạc: ___________________________________  

5. Số điện thoại:    ___________________________________ 

6. Địa chỉ email:    ___________________________________  

7. Nghề nghiệp:  

+ Cán bộ, công chức nhà nước  

+ Viên chức nhà nước   

+ Người lao động  + Công nhân  

+ Học sinh, sinh viên  + Cán bộ hưu trí  

+ Giáo viên  + Lực lượng vũ trang  

+ Đoàn viên, hội viên + Khác  
                     

* CÂU HỎI KỲ 2 – THÁNG 11 

1. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính 

trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ 

Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW với nội 

dung nào sau đây: 

a. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.  

b. Đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh.  

c. Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. 

d. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

2. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh bao 

gồm mấy nhóm vấn đề: 

 a. 5    c. 7 

 b. 6    d. 8 

3. Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII ban hành 

ngày 15/5/2016 có yêu cầu “lấy kết quả học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những 

tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng 

hàng năm”. 

 a. Đúng    b. Sai 

Câu hỏi mở: Có bao nhiêu người trả lời đúng 3 câu giống 

như bạn ở kỳ 2 

Trả lời: ………………… 

 

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 Trần Minh Vũ   Chủ tịch Ủy ban Nhân dân   : 0908 542 513 

- 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 11/2017 được in 4.500 bản, tại cty Khôi Nguyễn, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. 

 
 

  

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/

