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- Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018). 

- Kỷ niệm 63 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2018). 

- Kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

- 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”. 

MỪNG XUÂN MẬU TUẤT – MỪNG ĐẢNG QUANG VINH 

MỪNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI  
 

 
 

 
 

Ủy ban Nhân dân (UBND) phường 6 thông báo 

đến các hộ dân, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa 

bàn phường một số nội dung thực hiện trong dịp 

Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, cụ thể như sau: 

- Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, các 
đơn vị lực lượng vũ trang và các hộ dân treo cờ Tổ 
quốc trong dịp Tết Nguyên đán 6 ngày, từ ngày 

15/02/2018 đến hết ngày 20/02/2017 (tức là từ ngày 

29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày hết ngày 

mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất). 
- Ban điều hành 8 khu phố có trách nhiệm chỉnh 

trang, treo cờ trên các cổng chào, tháo gỡ các băng rôn 

quảng cáo rao vặt sai quy định, phối hợp 75 Tổ dân 
phố vận động, nhắc nhở Nhân dân treo cờ đúng quy 

định, đồng thời vận động Nhân dân tham gia tổng vệ 
sinh đường phố, khu vực dân cư trong 02 ngày 14 và 

15/02/2018, không để tồn đọng rác trên lòng lề đường, 

đảm bảo mỹ quan và môi trường sạch đẹp trên địa bàn 
phường trong dịp tết.  

- Đặc biệt đối với các hộ kinh doanh tại khu vực 
chợ Nam Hòa và chợ Nghĩa Phát phải thực hiện chấm 
dứt kinh doanh và dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác trước 

12g00 ngày 15/02/2018 (tức ngày 30 tháng Chạp năm 

Đinh Dậu). 

- Ngày 16/02 và 17/02/2018 (tức ngày mùng 01 và 

mùng 02 Tết), lực lượng thu gom rác nghỉ Tết, các hộ 
dân lưu giữ rác trong 02 ngày. 

- Ngày 18/02, 19/02 và 20/02/2018 (tức mùng 3, 4 

và 5 Tết) Công ty THNH MTV Dịch vụ công ích 

Quận và các đường dây rác dân lập tăng cường thu 
gom đến khi hết rác. 

- Ngày 21/02/2018 (tức mùng 6 Tết) : làm việc 

bình thường.  
- Thực hiện nghiêm Nghị định 36/2009/NĐ-CP 

ngày 15/4/2009 của Chính phủ không tàng trữ, buôn 
bán, sản xuất, vận chuyển pháo. Đồng thời, phát hiện 

và báo cáo kịp thời cho Công an phường các trường 

hợp vi phạm. 
- Thực hiện vui tết lành mạnh, không mê tín dị 

đoan, bài bạc, say rượu. Thực hiện tốt công tác phòng 
chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ và tuân thủ 
nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm.  

- Theo quy định của Nhà nước, cơ quan Ủy ban 
Nhân dân phường nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 

14/02/2018 (ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu) đến 
hết ngày 20/02/2018 (ngày mùng 06 tháng Giêng năm 
Mậu Tuất), bắt đầu làm việc lại vào ngày 21/02/2018.  

  Chương trình “Hội chợ xuân Mậu Tuất – Tân Bình 

năm 2018” 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình tổ chức chương trình “Hội chợ xuân Mậu Tuất – 

Tân Bình năm 2018” như sau : 
- Thời gian : từ 18g00 ngày 02/02/2018 đến hết ngày 

07/02/2018 (tức từ ngày 17 đến 22 tháng chạp năm Đinh Dậu) 
- Địa điểm : Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình 

(số 448 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình) 

  Thông báo về việc mua đất bằng giấy tay tại Khu đất 

công trình công cộng (vườn rau). 

Dự án Quy hoạch xây dựng cụm trường học công lập 

chuẩn quốc gia phường 6, quận Tân Bình sắp được triển khai 
thực hiện trong năm 2018; Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ 

chức các cuộc họp với sự tham dự của các đơn vi liên quan để 
thống nhất và phê duyệt giá hỗ trợ cho các hộ dân đang canh 
tác trong khu vực.  

Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo cho các hộ dân như 
sau: 

Đối tượng được hỗ trợ trong khu đất này là những hộ dân 
đã canh tác và kê khai trước đây. Những người mua đất bằng 
giấy tay sẽ không được hỗ trợ. 

Vì vậy, để tránh bị thiệt hại đề nghị người dân không nên 
mua đất bằng giấy tay tại khu đất này. 

Ủy ban nhân dân Phường 6 thông báo để các hộ dân, Ban 
điều hành Khu phố, Ban điều hành Tổ dân phố được biết.

 

 

ĐẢNG ỦY–HĐND–UBND– UB.MTTQ PHƯỜNG 6 QUẬN TÂN BÌNH PHÁT HÀNH  

 

THÁNG 01/2018 

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU 

TUẤT 2018 VÀ TREO CỜ TỔ QUỐC 
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 Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Mậu Thân 1968. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là 

một sự kiện có ý nghĩa chiến lược, đã giáng đòn quyết định 

vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, tạo bước ngoặt quyết 

định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân 

tộc ta đi tới thắng lợi. 

- Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 diễn 

ra khi nỗ lực xâm lược của Mỹ ở Việt Nam lên tới đỉnh cao, 

khi lực lượng so sánh giữa ta và địch trên chiến trường 

nghiêng mạnh về phía Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Bằng 

cuộc tiến công và nổi dậy đồng loạt, táo bạo, dũng mãnh, 

nhằm vào đô thị trên toàn miền Nam, quân và dân ta đã 

đánh đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, 

buộc chúng phải đơn phương “xuống thang chiến tranh”, 

khởi đầu cho một quá trình đi xuống về mặt chiến lược. 

Quá trình đó là không thể đảo ngược cho dù phải 5 năm sau 

Mỹ mới rút hết quân ra khỏi miền Nam và phải 7 năm sau 

chế độ Sài Gòn mới sụp đổ, nhưng về mặt chiến lược, Mỹ 

đã thua cuộc từ mùa xuân năm 1968. 

Sau một tháng, tướng Oétmolen, Tổng chỉ huy quân Mỹ 

ở miền Nam bị cách chức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mắc 

Na-ma-ra từ chức. Ngày 31/3/1968, Tổng thống Mỹ Giôn-

xơn phải tuyên bố ba điểm: Đơn phương ngừng đánh phá 

miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra; chấp nhận đàm phán với ta 

tại Hội nghị Pari; không ra tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm 

kỳ hai... Đây là sự thừa nhận đầu tiên nhưng đầy đủ nhất về 

sự phá sản của chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ - 

chiến lược chiến tranh quan trọng nhất được Mỹ công phu 

chuẩn bị và đánh giá cao trong chiến lược toàn cầu "Phản 

ứng linh hoạt" của Mỹ trong thập niên 60 của thế kỷ XX. 

Đến tháng 5/1968, Mỹ phải bắt đầu khởi động quá trình 

đàm phán với ta về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. 

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 

dù chưa đạt được yêu cầu theo khả năng thứ nhất như dự 

kiến; và phải hy sinh to lớn, nhưng quân và dân ta đã xoay 

chuyển được cục diện chiến tranh, tiếp tục đưa sự nghiệp 

kháng chiến tiến lên theo phương hướng chiến lược mà 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra trong Thư chúc Tết năm 

1969; "Vì độc lập, vì tự do; đánh cho Mỹ cút, đánh cho 

ngụy nhào ". 

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 

ta tiêu diệt, tiêu hao một lực lượng quan trọng quân địch, 

phá huỷ nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh, phá vỡ hệ 

thống phòng thủ đô thị của chúng trên quy mô toàn miền 

Nam, tạo một bước phát triển đột biến trong cục diện chiến 

tranh, thể hiện tập trung ở một số mặt sau đây: 

Về mặt thế chiến lược: Thế chiến lược của địch đã bị 

đảo lộn và càng lún sâu vào phòng ngự bị động. Kế hoạch 

chiến lược "tìm diệt và bình định" năm 1968 chưa kịp triển 

khai đã phải vút bỏ; địch đã phải bị động chuyển một cách 

đột ngột sang chiến lược “quét và giữ”. Chiến lược này, 

ngay khi mới đưa ra đã bị đánh bại bước đầu, thế chiến lược 

của ta càng vững mạnh. Ta đã đưa chiến lược tiến công của 

chiến tranh cách mạng lên một bước mới, tạo ra thế tiến 

công, bao vây địch trên tất cả các chiến trường, nhất là trên 

mặt trận thành thị. 

Về mặt lực lượng: Sự so sánh lực lượng địch - ta đã biến 

đổi một bước quan trọng có lợi cho ta. Lực lượng quân sự Mỹ 

- ngụy kể cả sinh lực và phương tiện chiến tranh đã bị tổn thất 

nặng nề, tinh thần chiến đấu của địch càng sa sút. Đặc biệt, 

hiệu lực chiến lược của quân Mỹ và quân ngụy trong thế chiến 

lược phòng ngự bị động càng giảm sút rõ rệt. Những mâu 

thuẫn, khó khăn và bế tắc của chúng về số quân, về chất 

lượng, về cách đánh càng gay gắt và trầm trọng. 

Về mặt chính trị: Giới cầm quyền Mỹ đã mất tin 

tưởng ở chiến lược quân sự của chúng. Mâu thuẫn trong 

nội bộ giới cầm quyền Mỹ, giữa Mỹ và ngụy, trong nội 

bộ bọn tay sai Mỹ ở miền Nam trở nên rất gay gắt, hàng 

ngũ của chúng phân hoá sâu sắc và rối loạn hơn bao giờ 

hết. Phong trào nhân dân Mỹ phản đối chiến tranh xâm 

lược Việt Nam càng lên cao. Ngày 31/3/1968, Giôn-xơn 

đã phải thú nhận thất bại, thực hiện ném bom hạn chế 

miền Bắc và rút lui việc ra ứng cử Tổng thống, đồng thời 

chúng phải cách chức tướng Oétmolen. 

- Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là một 

biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của 

quân và dân Việt Nam, là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng 

tạo, tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của 

Đảng ta: nghệ thuật nắm bắt thời cơ để chủ động giáng đòn 

quyết định làm chuyển biến cục diện chiến tranh; nghệ 

thuật tiến công bằng cách đánh chiến lược mới, giành thế 

bất ngờ, đưa chiến tranh vào thành thị; là nghệ thuật tổ 

chức, bố trí và sử dụng lực lượng “lấy nhỏ đánh lớn”, “lấy ít 

địch nhiều”, “lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”, lấy 

trí tuệ của con người Việt Nam để chiến thắng vũ khí và trí 

tuệ của bộ máy điều hành chiến tranh của Mỹ. 

50 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa và bài học của 

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 

vẫn còn vẹn nguyên giá trị: Đó là khát vọng về độc lập, 

tự do và hòa bình cho Tổ quốc, là niềm tin tưởng tuyệt 

đối vào sự lãnh đạo của Đảng, là tinh thần độc lập, tự 

chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo 

chiến lược, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 

đại, là tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả./. 
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 Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

 
Sáng ngày 20/01/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân 

dân phường, Đảng ủy phường  tổ chức Hội nghị học tập, 

quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII với sự tham gia của 
hơn 290 đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường 6. 

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Đồng chí Đặng 
Bình Yên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường 

(đồng thời là báo cáo viên tại Hội nghị), các đồng chí Đảng 
ủy viên, chi ủy 20 chi bộ trực thuộc, trưởng phó các ban 
ngành đoàn thể phường, toàn thể cán bộ công chức. 

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Đặng Bình Yên – 
Bí thư Đảng ủy phường báo cáo 4 Nghị quyết: Nghị 
quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW 

“về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng 

cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-

NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh 4 nghị quyết mà 

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những 

quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề 
rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp 

bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đề nghị, các đảng viên 
đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ 

bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những 
luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và 

lý luận của Đảng trong các vấn đề. 
Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 6, các chi bộ cần tổng hợp 

những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau 
trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Kiên quyết đấu 

tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, 
những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá 
trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng./. 

  Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội 

đồng nhân dân quận  Tân Bình và Phường 6. 

 
Vào ngày 04/01/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân 

phường 6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
phường 6 phối hợp với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường tổ chức Hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân 
quận Tân Bình (đơn vị 05) và đại biểu Hội đồng nhân dân 
phường tiếp xúc với hơn 100 cử tri phường 6 sau kỳ họp 

lần thứ 5 của HĐND quận Tân Bình và HĐND phường 6.  
Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Đặng Bình Yên, thay 

mặt tổ đại biểu 05 của HĐND quận báo cáo kết quả kỳ họp 
lần thứ Năm Hội đồng nhân dân quận Tân Bình; đại biểu 
Bùi Trường Thọ, thay mặt các đại biểu HĐND phường báo 

cáo kết quả kỳ họp lần thứ Năm Hội đồng nhân dân 
phường; đại biểu Trần Minh Vũ, thay mặt các Tổ đại biểu 

HĐND phường thông báo kết quả trả lời các kiến nghị của 
cử tri đối với đại biểu Hội đồng nhân dân phường trước kỳ 
họp HĐND phường lần thứ 5. 

Tại Hội nghị cử tri đã phát biểu  ý kiến, kiến nghị liên 
quan đến những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc như 

việc thực hiện 02 khu quy hoạch trên địa bàn phường, công 
tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, công 
tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, công tác vệ sinh 

môi trường, việc thu thuế đất phi nông nghiệp,… 
 Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, đại diện Ủy ban nhân 

dân phường, Tổ đại biểu HĐND quận đã giải đáp những 
vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại đều được 
tập hợp, chuyển các ngành chức năng tham mưu trả lời 

trong thời gian sớm nhất nhằm đáp ứng nguyện vọng chính 
đáng của cử tri./. 

 Tổ chức họp mặt đảng viên tham gia sinh hoạt theo 

Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị 

Ngày 21/01/2018, Đảng ủy Phường đã tổ chức hội nghị 

họp mặt Đảng viên theo quy định 76 hiện cư trú trên địa bàn 
phường. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Bình Yên – Bí 

thư Đảng ủy phường, đồng chí Trần Minh Vũ – Phó Bí thư  
Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường, bí thư 20 chi bộ trực 
thuộc cùng với hơn 200 đồng chí đảng viên đương chức trực 

thuộc các chi, đảng bộ 8 khu phố nhằm thực hiện việc thường 
xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương 

mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú đối với đảng viên 
đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp./. 
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 Hội nghị Cán bộ – Công chức phường 6 năm 2018 

 
Chiều ngày 29/12/2017, UBND phường phối hợp 

cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội 
nghị cán bộ công chức phường 6 năm 2018. Tham dự 

Hội nghị có đồng chí Đặng Bình Yên - Bí thư Đảng 
ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, đồng chí Trần 
Minh Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường, đồng chí Nguyễn Anh Quang - Chủ 
tịch Công đoàn cơ sở phường 6, cùng sự có mặt của tất 

cả cán bộ, công chức phường.         
Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 

của cơ quan UBND phường; báo cáo về hoạt động 
Công đoàn và báo cáo kết quả thu - chi tài chính của 

Công đoàn năm 2017; thông qua phương hướng nhiệm 
vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 
2018; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

Trong năm qua, hoạt động công đoàn cơ sở phường 6 
đã có nhiều cố gắng, ý thức trách nhiệm cán bộ đoàn 

viên có vươn lên, đạt nhiều thành tích nhất định, đa số 
cán bộ công chức đoàn viên đã chủ động bám sát chức 
năng nhiệm vụ, kế hoạch của cơ quan và của công 

đoàn đề ra; đa số các đồng chí cán bộ công chức hoàn 
thành tốt nhiệm vụ đã góp phần không nhỏ trong việc 

thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Ủy ban nhân 
phường đề ra trong năm 2017. Bên cạnh đó, Công 
đoàn đã tổ chức phát động và thực hiện tốt các phong 

trào thi đua trong cán bộ, công chức đạt hiệu quả cao. 
Vận động cán bộ, công chức tiếp tục học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ 
chức đăng ký phấn đấu xây dựng công đoàn cơ sở 
vững mạnh. Cuối năm 2017 công đoàn cơ sở đã được 

Liên đoàn Lao động quận Tân Bình công nhận là tổ 
chức công đoàn vững mạnh. 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đặng Bình Yên - Bí 
thư Đảng ủy đã đề nghị cán bộ công chức phường tiếp 
tục phát huy những kết quả đã đạt được, phát huy hơn 

nữa vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên 
trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cán bộ đoàn 
viên cơ quan nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết 

sức tận tụy phục vụ nhân dân. Phấn đấu góp phần hoàn 
thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2018, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Nghị quyết Đại 
hội của Đảng bộ xã đã đề ra và hưởng ứng các phong 

trào thi đua có hiệu quả. Phấn đấu đạt các danh hiệu thi 
đua trong năm 2018. 

Tại hội nghị đồng chí Trần Minh Vũ – Chủ tịch 
UBND phường và đồng chí Nguyễn Anh Quang – Chủ 
tịch công đoàn phường 6 đã tiến hành ký kết giao ước 

thi đua, quyết tâm cùng tập thể cán bộ công chức 
phường 6 hoàn thành tất cả các mục tiêu, kế hoạch 

trong năm 2018. 
 Họp mặt định kỳ giữa Đảng – Chính quyền - Mặt trận 

Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể phường 6 với các chức 

sắc tôn giáo trên địa bàn phường 6 tháng cuối năm 2017 

 
Sáng ngày 15/01/2018, tại giáo xứ Lộc Hưng, Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 
6 tổ chức buổi họp mặt định kỳ giữa Đảng, Chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể phường với 

các chức sắc tôn giáo 6 tháng cuối năm 2017. 
Đến dự buổi họp mặt có đại diện Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Chỉ huy Công an, Phòng Nội 
vụ quận Tân Bình; Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân 
dân, Ủy ban Nhân dân và các ban ngành, đoàn thể 

phường; các vị Linh mục chánh xứ các giáo xứ, Trụ trì 
chùa Vĩnh Hòa và đại diện Hội đồng Mục vụ 5 giáo xứ 

(Nghĩa Hòa, Vinh Sơn, Nam Hòa, Xây Dựng, Lộc Hưng). 
Ông Trần Minh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

Ủy ban Nhân dân phường, đã thông tin về kết quả thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng 
năm 2017 của phường và đưa ra một số công tác trọng 

tâm năm 2018. 
Các vị chức sắc tôn giáo đã tham gia thảo luận sôi 

nổi và có ý kiến, kiến nghị đóng góp cho hoạt động 

của Chính quyền phường liên quan đến những vấn đề 
giáo xứ và Nhân dân quan tâm, như: các hoạt chăm lo 

cho người nghèo, khó khăn; công tác đảm bảo trật tự 
an toàn giao thông; công tác trật tự lòng lề đường; 
công tác trật tự đô thị và tên các tuyến đường, tuyến 

hẻm trên địa bàn phường .v.v. 
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 Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi năm 2017 

 
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi năm 2017 với chủ đề “Nâng cao chất lượng 
tổ chức Đoàn”, Ban chấp hành Đoàn phường 6 đã  triển 
khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng 

bên cạnh đó trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số 
hạn chế nhất định. Ngày 22/01/2018 được sự đồng ý của 

Đảng ủy phường 6, Ban chấp hành Đoàn phường 6 tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 
nhi để đánh giá hoạt động năm 2017 từ đó nhìn nhận những 

điểm mạnh cũng như hạn chế để có phương hướng hoạt 
động tốt hơn trong năm 2018. 

Tham dự Hội Nghị về phía Quận Đoàn Tân Bình có sự 
hiện diện của đồng chí Thái Hồ Kim Long - Ủy viên BTV - 
Trưởng ban Mặt trận - ANQP - ĐBDC quận Đoàn Tân 

Bình; về phía phường 6 có sự tham dự của đồng chí Phạm 
Thị Mai - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí 

Nguyễn Thị Thu Nga - Phó Chủ tịch UBND, đồng chí Trần 
Thị Mỹ Dung - Chủ tịch MTTQ cùng với sự hiện hiện của 
các đồng chí đại diện cho các ban ngành, đoàn thể phường; 

các đồng chí đại diện cho cấp ủy chi bộ 8 khu phố, cấp ủy 
chi bộ 6 trường học và hơn 40 bạn Đoàn viên, thanh niên 

phường 6. 
Đồng thời trong Hội nghị cũng tuyên dương những cá 

nhân, tập thể đã có những đóp góp tích cực, có thành tích 

xuất sắc trong các hoạt động công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi năm 2017. 

 Hội Liên hiệp phụ nữ phường 6 tổ chức trao tặng nhà 

tình thương cho Hội viên nghèo 

Nhằm thực hiện công tác quan tâm, chăm lo cho phụ nữ 

nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; ngày 27/2, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ phường 6 đã tổ chức trao tặng “Mái ấm tình 

thương” cho hộ gia đình chị Vũ Thị Thu Nhường tại địa chỉ 
số 60/11 đường Khai Trí, phường 6, quận Tân Bình. 

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị 

Ngọc Bích - Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội/ Chủ tịch Hội 
LHPN thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Ngọc Liên – 

Đại diện Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; 
bà Phạm Thị Thành – Quận ủy viên/Chủ tịch Hội LHPN 

quận Tân Bình; Bà Phạm Thị Mai – Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy phường 6, cùng đại diện các ban ngành đoàn 

thể phường 6, cấp ủy Chi bộ và Ban điều hành Khu phố 3. 

 
Hộ gia đình chị Vũ Thị Thu Nhường có 4 nhân khẩu 

cùng sinh sống, bản thân chị làm nội trợ. Năm 2016, chồng 

chị mất, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà gia 
đình sinh sống là nhà cấp 4 với diện tích 32m2, tường gạch, 

mái tole, sàn gác gỗ đã mục, bị dột nát nhiều nơi, nền nhà 
thấp hơn mặt đường; gia đình chị thuộc diện hộ cận nghèo 
nên không có điều kiện để sửa chữa. Trước hoàn cảnh khó 

khăn của gia đình chị Vũ Thị Thu Nhường, Hội LHPN 
phường 6 đã đề xuất và được sự hỗ trợ kinh phí xây dựng 

mái ấm tình thương của Hội LHPN Thành phố Hồ Chí 
Minh qua sự tài trợ của Tổng công ty Điện lực Thành phố 
Hồ Chí Minh với kinh phí là 40.000.000đ. 

 Thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh 

doanh nộp thuế theo phương pháp khoán 

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với cá 
nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa 
bàn quận Tân Bình, đảm bảo thu đủ và kịp thời khoản nộp vào 

ngân sách nhà nước, giảm thiểu thời gian nộp thuế của cá nhân 
kinh doanh.  

Sáng ngày 03/01/2018 tại Chi cục Thuế quận Tân Bình 
diễn ra lễ ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu giữa bên ủy nhiệm 
thu là Chi cục Thuế quận Tân Bình và bên nhận ủy nhiệm thu 

là Trung tâm kinh doanh VNPT TP.Hồ Chí Minh. 
Hình thức nộp thuế thông qua đơn vị ủy nhiệm thu VNPT: 

* Nộp thuế trực tiếp cho nhân viên của VNPT tại địa chỉ 
kinh doanh của người nộp thuế. 

* Nộp thuế tại các cửa hàng :  

- Số 49 Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân Bình  
- Số 415D Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình. 

Mọi trường hợp vướng mắc phát sinh về việc nộp 
thuế đối với người nộp thuế theo phương pháp khoán 
thuế trên địa bàn quận Tân Bình vào ngân sách nhà 

nước theo hình thức ủy nhiệm thu thông qua VNPT, 
xin vui lòng liên hệ: Chi cục Thuế quận Tân Bình địa 

chỉ số 450 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình. 
Điện thoại (028) 38109989 Đội tuyên truyền hoặc 
(028) 38102092 Đội kê khai - kế toán thuế - Tin học. 
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 Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong những 

ngày Tết. 

Nhắc đến Tết cổ truyền là nói đến những món ãn ngày 

Tết. Các món ăn đặc trưng cho ngày Tết cổ truyền khá 
phong phú và ngon miệng. Để có một cái Tết an toàn, bạn 

cũng cần quan tâm đến các dụng cụ chế biến thực phẩm 
như dao, thớt – nơi tiềm ẩn rất nhiều vi khuẩn có hại. Nên 
dùng riêng thớt cho thực phẩm tươi sống như thịt, cá; thớt 

riêng cho rau củ quả và một chiếc thớt để xắt thực phẩm 
đã nấu chín. Dao cũng nên phân biệt nhiều loại như dao 

cắt thịt, dao cắt thực phẩm chín, dao cắt rau và dao gọt trái 
cây. Sau khi nấu xong, bạn nên vệ sinh sạch bằng nước 
rửa chén và lau khô dao thớt, treo lên giá chứ không nên 

để chụm lại dễ gây ẩm mốc, gỉ sét..  
Khi chế biến thức ăn, nên dự tính lượng thức ăn vừa đủ 

dùng để không phải hâm lại thức ăn nhiều lần làm giảm 
chất lượng và không bảo đảm hoàn toàn yêu cầu ATTP. 
Cần nấu kỹ thực phẩm với nhiệt độ ít nhất là 70°C và nên 

ăn ngay thức ăn khi vừa được nấu chín. Muốn giữ thức ăn 
quá 5 giờ, cần phải giữ nóng liên tục trên 60°C hoặc lạnh 

dưới 10°C. Các thức ăn chín dùng lại sau 5 giờ, phải được 
đun kỹ lại. 

- Ăn hạn chế các thức ăn nhiều muối: Dưa muối, kiệu 

và hành muối, củ cải muối, thịt bò ngâm nước mắm…. 
- Hầu như không gia đình Việt Nam nào thiếu món dưa 

chua, củ kiệu. Các món dưa này cung cấp chủ yếu là chất 
xơ. Tùy theo cách chế biến mà lượng muối trong các loại 
dưa này khác nhau, nhưng nhìn chung là nhiều muối, nhất 

là các dạng ngâm trong nước mắm thay vì ngâm dấm. Do 
vậy, cần chú ý đối với  bệnh nhân cao huyết áp, tiểu 

đường, bệnh tim mạch hoặc suy thận. Ngoài ra, nếu các 
loại dưa này được làm sẵn ngoài chợ, cần lưu ý nguy cơ 
có các phụ gia có hại như các chất làm trắng, làm dòn, hàn 

the…trong quá trình chế biến. 
- Hạn chế bánh mứt vì nhiều chất ngọt: 

Bánh kẹo là món ăn chơi không thể thiếu trong các 
ngày Tết, nhưng chúng ta nên ăn bánh có vị mặn thay vì 
bánh quá ngọt, vừa dễ tiêu hóa, vừa không gây nóng và có 

lợi cho sức khỏe hơn. 
 Thông tin cảnh giác: Thủ đoạn lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên 

địa bàn quận Tân Bình. 
Thời điểm cận tết Nguyên Đán, hoạt động của các đối 

tượng trộm cướp trở nên tinh vi và liều lĩnh hơn. Vì vậy đề 
nghị các hộ dân và các hộ ngăn phòng cho thuê nâng cao 

tinh thần cảnh giác bảo vệ, giữ gìn tài sản, khi đi ra khỏi nhà 
phải có người trông coi hoặc người thuê phòng không để tài 
sản có giá trị trong phòng khi đi vắng. Kiểm tra kỹ càng cửa 

trước khi đi ngủ, không chủ quan do ngủ trên lầu cao mà 
mở cửa ban công hoặc cửa sổ vì các đối tượng có thể lợi 

dụng sơ hở để leo lên đột nhập vào nhà hoặc sử dụng cần 
câu để câu tài sản qua cửa sổ. 

Cùng với đó, thời gian gần đây các đối tượng sử dụng một 
thủ đoạn lừa đảo mới qua điện thoại, đó là gọi điện đến các 

cửa hàng, các hộ kinh doanh tự xưng là nhân viên của Đội 
Quản lý thị trường, nhân viên Kinh tế của Ủy ban nhân dân 
phường, Ủy ban nhân dân quận nói đến việc cửa hàng/ hộ 

kinh doanh hiện đang nằm trong danh sách kiểm tra xử lý cuối 
năm và đưa một số tài khoản ngân hàng, đề cập đến việc nếu 

không muốn cửa hàng/ hộ kinh doanh của mình bị kiểm tra thì 
phải chuyển một số tiền vào tài khoản cho các đối tượng. Trên 
địa bàn phường 6 đã có 02 trường hợp các đối tượng gọi điện 

lừa đảo nhưng do các hộ kinh doanh đề cao cảnh giác nên đã 
không xảy ra trường hợp nào đáng tiếc. 

Đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, lưu ý không 
thắp nhang đèn khi không có người ở nhà và ở nơi có nhiều 
vật dụng dễ cháy. Kiểm tra kĩ các ổ điện, thay thế các ổ điện 

không còn đảm bảo an toàn, tắt các thiết bị điện không cần 
thiết khi đi ra ngoài đề phòng các trường hợp cháy nổ xảy ra. 

Không tham gia tệ nạn cờ bạc, lạm dụng rượu bia, mê tín 
bói toán…để tránh các trường hợp lợi dụng lòng tin để thực 
hiện hành vi lừa đảm chiếm đoạt tài sản. 

Các chủ hộ ngăn phòng cho thuê nắm danh sách số người 
về quê, số người ở lại để quản lý, thường xuyên quản lý khu 

trọ, không cho các đối tượng lạ mặt vào khu trọ hoặc khu vực 
để xe nếu không có sự bảo lãnh của khách thuê trọ.. 

 Quy định mới về chi phí gắn đồng hồ điện  

Nhằm mục đích góp phần thực hiện chủ đề “Đề 

cao văn hóa trách nhiệm; tiếp tục nâng cao năng 

suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện và chất 

lượng dịch vụ khách hàng”. Tháng 6/2016, Lãnh 

đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí 
Minh đã thông qua chủ trương không tính phí đối 

với công tác di dời công tơ cho khách hàng tại các 

Công ty điện lực. 

Tuy nhiên, ngày 15 tháng 5 năm 2017 Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 

505/QĐ-EVN về việc ban hành quy định cung cấp 

các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam. 

Theo đó, quy định mới đối với dịch vụ “thay 

đổi vị trí thiết bị đo đếm” là do khách hàng thanh 

toán toàn bộ chi phí (trừ  công tơ). 

Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo đến các 

hộ dân trên địa bàn Phường 6 nội dung sau: 

Kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, khi người dân 
có nhu cầu thay đổi vị trí thiết bị đo đếm, Công ty 
Điện lực Tân Bình sẽ lập bảng chi tiết để tính toàn bộ 

chi phí (VTTB, nhân công, máy thi công,…không 
bao gồm phí công tơ) để người dân thanh toán. Người 

dân chỉ được miễn phí đối với trường hợp di dời công 
tơ từ trong nhà ra ngoài nhà. 

Ủy ban nhân dân Phường 6 thông báo để các hộ 

dân, Ban điều hành 8 Khu phố, Ban điều hành 75 

Tổ dân phố được biết. 

 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 
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 Thông báo về công tác tuyển sinh năm học 2018 - 2019 

Căn cứ theo tình hình thực tế tại địa phương năm 
học 2018 - 2019; Ủy ban Nhân dân phường 6, thông 

báo công tác chuẩn bị tuyển sinh trẻ vào Lớp 1 (sinh 
năm 2012) và Mầm non 5 tuổi (sinh năm 2013) như 
sau; 

1. Tổ Dân phố rà soát, lập danh sách tất cả các trẻ 
trong độ tuổi vào Lớp 1 và trẻ Mầm non 5 tuổi theo 

quy định và thông báo các hộ dân có trẻ em trong độ 
tuổi vào lớp 1 và Mầm non 5 tuổi trước ngày 
15/3/2018 (Mẫu danh sách đính kèm).  

Liên hệ Ủy ban nhân dân phường nộp 1 bản photo 
hộ khẩu (hoặc tạm trú) và giấy khai sinh có liên quan, 

không cần công chứng. 
2. Sau ngày 15/3/2018,  Hội đồng Phổ cập Giáo dục 

phường tổng hợp  danh sách vào lớp 1 và Mầm non 5 

tuổi đợt 1 các trường hợp chưa đăng ký sẽ bổ sung vào 
đợt 2 và thực hiện theo sự chỉ đạo của Quận, đảm bảo 

100% trẻ được đi học. 
Lưu ý: Để đảm bảo cho quyền lợi trẻ đến trường 

theo quy định, rất mong các Tổ dân phố và các hộ dân 

quan tâm thực hiện. 
• 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 phân bổ sang 

các trường khác. 
• Liên hệ thắc mắc (nếu có):  
- UBND phường 6:  

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Nga - Phó chủ tịch: 
0906.959.151 hoặc 

028.38644358 – 112 gặp đ/c Thu Nga; 
+ Đ/c Lê Thị Thanh Nga – Chuyên trách trẻ em: 

028.38644358 – 110  

+ Đ/c Nguyễn Hoàng Anh Thư - chuyên trách 
PCGD:  093.7619186   

 Những điều cần biết về nhiên liệu sinh học:  
1. Nhiên liệu sinh học: 
Nhiên liệu sinh học là loại nhiên liệu được hình 

thành từ các hợp chất có nguồn gốc từ động thực vật. 
Loại nhiên liệu này có nhiều ưu điểm nổi bật so với 

các nhiên liệu truyền thống (dầu mỏ, than đá…) như 
thân thiện với môi trường và là nguồn nhiên liệu tái 
tạo, giúp giảm sự lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa 

thạch không thể tái tạo được. 
2. Xăng sinh học: 

Xăng sinh học là hỗn hợp của xăng truyền thống và 
cồn sinh học (bioethanol) được sử dụng cho các loại 
động cơ xăng đốt trong như xe ô tô và xe gắn máy. 

3. Xăng sinh học E5, E10: 
Xăng sinh học E5 là nhiên liệu chứa 5% thể tích 

cồn sinh học và 95% thể tích xăng truyền thống. 

Xăng sinh học E10 là nhiên liệu chứa 10% thể tich 
cồn sinh học và 90% thể tich xăng truyền thống. 

4. Ảnh hưởng của xăng sinh học đến động cơ: 
Việc sử dụng xăng sinh học E5 giúp cải thiện tinh 

năng động cơ, giảm phát thải, mang lại lợi ích cho 

người tiêu dùng và xã hội. Quá trình sử dụng xăng sinh 
học E5 rất thuận tiện, không cần phải điều chỉnh động 

cơ khi chuyển đổi giữa xăng sinh học E5 và xăng 
thông thường. 

5. Ảnh hưởng của xăng sinh học đến môi trường 

Như chúng ta đã biết, khí thải CO là một khí rất độc, 

mức phát thải CO rất cao ở động cơ xe máy. Theo các kết 

quả nghiên cứu, động cơ sử dụng xăng sinh học E5 tạo ra 

rất ít khí thải CO và HC, ít hơn hẳn các loại xăng thông 

dụng như A92 và A95 tới 20%. Chính vì vậy, loại xăng 

sinh học E5 được coi là thân thiện với môi trường. 

Bên cạnh giảm đáng kể thành phần khí CO và HC, 

khả năng tăng tốc của xe cũng tốt hơn đối với xăng sinh 

học E5. Quá trình cháy trong động cơ sử dụng xăng sinh 

học E5 được cải thiện nhờ hỗn hợp giữa không khí và 

nhiên liệu đồng đều hơn do khả năng bay hơi tốt của 

xăng sinh học E5. 

Ngoài ra, sự có mặt của thành phần oxy trong xăng sinh 

học E5 là yếu tố giúp cho nhiên liệu được cháy trong điều 

kiện không quá thiếu oxy (cháy với hỗn hợp nhạt hơn so 

với trường hợp động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí sử dụng 

nhiên liệu xăng RON92) và cháy kiệt. Đây là cơ sở tạo ra ít 

khí thải độc hại CO và HC. Thêm vào đó, các loại xe thế hệ 

mới hiện nay có bộ phận xử lý khí thải, kết hợp với sử dụng 

xăng sinh học E5 thì lượng khí độc thải ra môi trường sẽ 

giảm đáng kể. 

6. Lợi ích khi sử dụng nhiên liệu sinh học 

Sử dụng nhiên liệu sinh học góp phần bảo vệ môi trường 

Sự phát triển không đồng đều giữa các khu vực đã dẫn 

đến tinh trạng di dân từ nông thôn ra thành thị với tốc độ 

ngày càng cao. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và sự gia 

tăng các phương tiện giao thông, không khí và môi trường 

thành thị đã bị ô nhiễm trầm trọng, đặc biệt là các đô thị lớn. 

Mức độ ô nhiễm tại các thành phố lớn của Việt Nam 

đã ở mức báo động. Báo cáo triển vọng môi trường toàn 
cầu 4 do Chương trình Môi trường liên hợp quốc 

(UNEP) công bố từ năm 2007 đã đánh giá Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh là hai trong số sáu thành phố ô 
nhiễm nhất trên thế giới. 

Vì vậy, việc sử dụng nhiên liệu sinh học pha vào xăng 
dầu sẽ góp phần giúp cải thiện tinh trạng ô nhiễm môi 

trường nhờ giảm thiểu việc tạo các loại khí thải có trong các 
nhiên liệu truyền thống như CO, SO2, hạt bụi và CO2. 

Ngoài ra, việc phát triển vùng nguyên liệu cho quá trình 

sản xuất ethanol (sắn, mía, tảo…) còn góp phần tạo thảm 

thực vật xanh làm giảm ảnh hưởng của bão lũ, xói mòn. 

 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Danh sách nam công dân đủ điều kiện nhập ngũ 

năm 2018:  

 

Stt 
Họ và tên 

Năm sinh 

Nghề 

nghiệp Địa chỉ 
Trình 

độ 

1 
Trịnh Công Toại 

31/7/1995 

Sinh 

viên 

Phòng 10 CC 

48C Nghĩa Phát 
Đại 

học 

2 
Lê Trần Đăng Khanh 

19/2/1995 
Sinh 

viên 

14/25/6 Đất 

thánh 12/12 

3 
Trần Hoàng Hiếu 

20/2/1995 
Sinh 

viên 

20/12/3 Nguyễn 

Văn Vạn 12/12 

4 
Trần Anh Hào 

13/10/1997 LĐTD 

123/2/18 Nghĩa 

Phát  12/12 

5 

Phạm Ngọc Đoàn 

Chương 

19/6/1995 
Sinh 

viên 

32/34/8 Đất 

Thánh 
Đại 

học 

6 
Nguyễn Duy Quang 

9/6/1995 LĐTD 150 Đất Thánh 12/12 

7 

Đinh Nguyễn Hoàng 

Nam 

5/10/1995 

Nhân 

viên 

28/40/9 Dân 

Tiến 12/12 

8 

Phạm Nhật Tài 

7/1/1999 LĐTD 

12A/13 Nghĩa 

Hòa 12/12 

9 

Trần Minh Trí 

27/1/1995 

Sinh 

viên 

129/8 Nghĩa 

Hưng 12/12 

10 

Nguyễn Đình Khánh 

9/11/1994 

Sinh 

viên 

129 Nghĩa 

Hưng 12/12 

11 

Vũ Ngọc Tuấn 

28/2/1994 

Sinh 

viên 3/18 Nghĩa Hòa 12/12 

12 

Huỳnh Công Nghĩa 

24/2/1994 

Sinh 

viên 

17/18 Nghĩa 

Hòa 12/12 

13 

Bùi Hưng Long 

17/6/1995 

Sinh 

viên 

17/28A Bành 

Văn Trân 12/12 

14 

Lê Nguyễn Quốc 

Vương 

2/3/1995 

Sinh 

viên 783/8/3 CMT8 12/12 

15 
Trần Ngọc Quang Vũ 

26/3/1997 

Sinh 

viên 

771 Cách Mạng 

Tháng 8 12/12 

1. Thời gian cụ thể : 
- 7h30 ngày 07/02/2018 : Tổ chức trao lệnh gọi nhập 

ngũ tại Liên Đoàn Lao Động Quận Tân Bình  
- Ngày 06/03/2018: Tham gia hội trại tòng quân do 

Quận tổ chức. 

- 06h00 ngày 07/03/2018: Tổ chức giao quân.  
- Đơn vị dự kiến giao: 

 + Lữ đoàn Hải Quân 146 
 +Lữ Thông tin 596 
 + Lữ Pháo binh 75 

 + E Gia Định 
2. Địa điểm tập trung: 

- Ban CHQS phường 6, Quận Tân Bình địa chỉ số 
225 Nghĩa Phát – phường 6 – Quận Tân Bình. 

3. Địa điểm hội trại tòng quân: 

- Trung tâm thể dục Thể thao Quận Tân Bình, 
Phường 4 - Quận Tân Bình 

4. Địa điểm chốt quân: 
- Trung tâm thể dục Thể thao Quận Tân Bình, 

Phường 4 - Quận Tân Bình 

5. Địa điểm giao quân: 
-Trung tâm triển lãm quận Tân Bình, Phường 4 - 

Quận Tân Bình. 
 

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 01/2018 được in 4.500 bản, tại cty Khôi Nguyễn, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/

