
 

 
 

 

- Kỷ niệm 59 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, 03/3/1959 – 03/3/2018. 

- Kỷ niệm 29 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 03/3/1989 - 03/3/2018. 

- Kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 08/3/1910 - 08/3/2018 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

- Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26/3/1931 - 26/3/2018. 

- Kỷ niệm 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam, 27/3/1946 - 27/3/2018. 

- Kỷ niệm 83 năm Ngày Truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam, 28/3/1935 - 28/3/2018. 

- 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”. 
  

 

 
 

 Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam, 03/02/1930 - 03/02/2018 

 
Thực hiện Kế hoạch 59-KH/ĐU ngày 03/01/2018 

của Đảng ủy phường về tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 
88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2018). Ngày 02/02/2018, Đảng 
ủy phường tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng 
Xuân Mậu Tuất 2018 với  các hoạt động có ý nghĩa 

vừa ôn lại truyền thống vẻ vang 88 năm của Đảng ta 
xây dựng và trưởng thành, vừa tạo không khí vui tươi, 

phấn khởi đón chào năm mới Mậu Tuất 2018 tại khu 
vực Trạm Y tế phường từ 7h - 21h với các nội dung 
như: gian hàng bình ổn giá, gian hàng Tết, Hội thi 

gian hàng ẩm thực, thi thiếp kế thiệp Tết với sự tham 
dự của 14 chi bộ trực thuộc, Ủy ban nhân dân, MTTQ 

và các đoàn thể phường. 
Điểm nhấn của ngày hội là đêm văn nghệ Mừng 

Đảng - Mừng Xuân 2018 với các tiết mục đến từ các 

đơn vị trực thuộc Đảng bộ phường. Tại đêm hội, đồng 
chí Đặng Bình Yên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

HĐND phường đọc diễn văn kỷ niệm 88 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 
03/02/2018); 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

Tết Mậu Thân 1968.  
Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, các mạnh 

thường quân cũng đã gửi đến 60 phần quà trao tặng 
cho các hộ gia đình khó khăn gồm Công ty TNHH 

Tràng An, Công ty môi trường Việt Úc, Tòa Án Nhân 
dân quận Tân Bình… 

 
Sau hơn một ngày diễn ra các hoạt động sôi nổi, 

Ban Tổ chức cũng đã trao giấy khen cho các đơn vị có 
sự đầu tư về chất lượng gian hàng, nội dung thiệp tết 

trong ngày hội. 
Thông qua các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân 

Mậu Tuất 2018, góp phần tuyên truyền về kỷ niệm 

ngày thành lập Đảng; 50 năm cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, tiếp tục giáo dục nâng 

cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 88 năm 
đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân 
ta. Khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương 

đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trên con 

đường xây dựng và phát triển đất nước. 

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

 

THÁNG 02/2018 

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG 



   

 Thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng nhân dịp Tết 

Nguyên đán Mậu Tuất 2018 

 
Thực hiện Kế hoạch chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 của 

Quận ủy quận Tân Bình, sáng ngày 06/02/2018, đoàn đại 

biểu Quận ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ và các ban ngành 

đoàn thể quận Tân Bình do đồng chí Lê Thị Kim Hồng, Phó 

Bí thư Quận ủy quận Tân Bình, làm Trưởng đoàn đã đến 

thăm hỏi và tặng quà Mẹ VNAH Lương Thị Mai, ngụ tại số 

26 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình. 

Mẹ VNAH Lương Thị Mai sinh năm 1923, là Mẹ của 

Liệt sĩ Hoàng Ngọc Bình và Liệt sĩ Hoàng Minh Dương, đã 

hy sinh anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mẹ 

và chồng Mẹ cũng là những người tích cực tham gia trong 

kháng chiến và đều được Nhà nước tặng thưởng Huân – Huy 

chương cao quý. 

Đồng chí Lê Thị Kim Hồng ân cần hỏi thăm sức khỏe của 

Mẹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của 

những Mẹ VNAH vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí 

chúc Tết gia đình và chúc Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, sống 

thọ hơn cùng con cháu, và luôn là tấm gương sáng để thế hệ 

trẻ noi theo. 

 Lễ trao Huy hiệu Đảng và Sơ kết đánh giá thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 

XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020 

 
Sáng ngày 03/02/2018, Đảng ủy phường 6 long trọng tổ 

chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2018 và kỷ niệm 88 

năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2018); 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 
Mậu Thân 1968; Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 

2020) tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường với sự tham 

dự của hơn 280 đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường 6, 

quận Tân Bình. 

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Trần 

Huỳnh Minh Thanh - Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy; 

Đ/c Đặng Bình Yên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 
phường; Đ/c Trần Minh Vũ - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

UBND phường, cùng với các đồng chí là lãnh đạo HĐND, 

UBND, các đồng chí Đảng ủy viên, chi ủy chi bộ trực thuộc, 

toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Trong đợt này, 

Đảng ủy phường trao 05 Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 

có Huy hiệu 30 và 40 năm tuổi Đảng gồm các đồng chí Lê 

Đức Dũng - Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; đồng chí Nguyễn 

Lịch Duyệt - Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng chí Nguyễn 

Văn Đẹp - Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng chí Huỳnh Thị 

Trúc - Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng chí Nguyễn Văn 

Chinh - huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 

Trong niềm hân hoan phấn khởi, đồng chí Lê Đức Dũng - 

Bí thư Chi bộ 7 - đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi 

Đảng thay mặt cho các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu 

Đảng phát biểu cảm nghĩ và đồng chí Phạm Hoàng Anh - 

Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ phường đại diện 
cho lực lượng thanh niên phường 6 cùng hứa với Bác Hồ, 

hứa với Đảng luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, sẽ cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp 

cách mạng, đóng góp một phần sức lực để xây dựng Đảng bộ 

ngày càng một đi lên. 

 Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 

 
Sáng ngày 27/02/2018, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – 

UBND – Ủy 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 - 27/2/2018).  

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Bình Yên 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 mẫu”, 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. 



   

 

 
 

 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. 
 

 Thực hiện kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh biển hiệu và bảng 

quảng cáo trên địa bàn 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 lẫn 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. 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN  



   

 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”./. 

 Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

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

tuần “15 phút vì thành phố 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 2018, 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 mẫu 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./.  

 Thông báo về việc không mua đất bằng giấy 

tay và xây dựng trái phép tại khu đất công trình 

công cộng Phường 6 quận Tân Bình (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 vị liên quan để 
thống nhất và phê duyệt gia hỗ trợ cho các hộ dân đang canh 

tác tại khu đất. 
Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo cho các hộ dân như 

sau: 
Đối tượng được hỗ trợ khi dự án triển khai là những hộ 

dân đã có quá trình canh tác và kê khai trước đây. Những 

người mua đất bằng giấy tay và xây dựng trái phép sẽ không 
được hỗ trợ mà còn bị trừ vào chi phí cưỡng chế sau này. 

Kể từ ngày 15/01/2018, các trường hợp xây dựng trái 
phép tại khu đất sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý, 
xử phạt theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 

27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, 

kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh 
doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; 
kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng 

nhà và công sở. 
Theo đó, đối với hành vi xây dựng công trình không phù 

hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt quy định tại Điểm a 
Khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP sẽ bị phạt tiền 
từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Ngoài ra, còn áp 

dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tháo dỡ công trình, 
phần công trình xây dựng vi phạm do hành vi trên gây ra theo 

Điểm d Khoản 11 Điều 15 Nghị định này. 
Vì vậy, để tránh bị thiệt hại về tiền, của đề nghị người dân 

không được mua đất bằng giấy tay và xây dựng trái phép tại 

khu đất này. 



   

 Thông báo về tình trạng mất cắp thiết bị hệ thống 

chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận Tân Bình 

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 
thành phố Hồ Chí Minh về tình trạng mất cắp thiết bị hệ 
thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận Tân Bình. Việc 

mất 02 bộ lập trình (PLC) thiết bị điều khiển trong tủ chiếu 
sáng, làm cho hệ thống chiếu sáng trên đường Tân Canh, 

phường 1, quận Tân Bình không hoạt động (tắt 12 đèn), dẫn 
đến mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trên đường Tân 
Canh về đêm. 

Ủy ban nhân nhân Phường 6 thông báo đến nhân dân trên 
địa bàn phường được biết, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác 

đối với các đối tượng trộm cắp, góp phần bảo vệ, hạn chế 
thấp nhất việc mất cắp thiết bị hệ thống chiếu sáng công cộng, 
để hệ thống chiếu luôn hoạt động ổn định, nhắm đảm bảo an 

toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn phường.  
 Thông báo 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 – line 112  

+ Đ/c Lê Thị Thanh Nga – Chuyên trách trẻ em: 
028.38644358 – line 110  

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

093.7619186./.  

 Trích Luật  NVQS năm 2015  

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ 
Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập 

ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân đào tạo trình độ 

cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi 
gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. 

Điều 31. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ: Công 
dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau: 

a) Lý lịch rõ ràng; 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

c) Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định; 
d) Có trình độ văn hóa phù hợp. 
Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ 

Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: 
a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe; 
b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân 

nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao 

động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do 
tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban 

nhân dân cấp xã xác nhận; 
c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam 

suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; 

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang 
phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham 

gia Công an nhân dân; 
đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu 

đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế-xã 

hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết 
định; 

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong 
được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện 
kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; 

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang đào tạo 
trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, 

trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào 
tạo. 

Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: 
a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; 

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; 
c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh 

binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của 

người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 
81% trở lên; 

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, 
Công an nhân dân; 

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong 

được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện 
kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật 

từ 24 tháng trở lên. 
Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại 

khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi 

nhập ngũ. 
Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc 

được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và 
gọi nhập ngũ. 

 



   

 Các nguồn thu trong dân năm 2017 

 

 
 

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 Điểm sinh hoạt các đoàn thể 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.  

Để Bản tin phường 6 ngày càng phong phú hơn về hình thức, nội dung và hạn chế được những thiếu sót, 

Ban Biên tập bản tin phường rất mong nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của quý đọc giả. 

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

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 811 311 
- Ông Hồ Tấn Viết Duy Hưng  Trưởng Ban Chỉ huy quân sự   : 0905 851 451  


