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- Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vƣơng mùng 10 tháng 3 âm lịch (25/4/2018). 

- Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Tổng Bí thƣ Lê Duẩn (07/4/1907  -  07/4/2018). 

- Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nƣớc (30/4/1975 – 30/4/2018). 

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2018). 

- Kỷ niệm “Ngày Ngƣời Khuyết tật Việt Nam” 18/4. 

- Tích cực hƣởng 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”.  
 

 
 

 
 

 

Đoàn kết, lời căn dặn thiết tha của Bác 
 

 
Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc và 

xây dưng khối đại đoàn kết toàn dân có giá trị lí luận và 

thực tiễn hết sức quan trọng. Bác khẳng định trong Di 

chúc: Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ 

giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ 

ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và 

lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi 

này đến thắng lợi khác. 

Đoàn kết là một truyền thống cực kì quý báu của 

Đảng và nhân dân ta. Bác căn dặn: Các đồng chí từ 

Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết 

nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. 

Theo Bác, đoàn kết không có nghĩa là xuôi chiều, dễ 

người dễ ta. Để trong Đảng đoàn kết, trở thành một khối 

thống nhất phải thật sự nghiêm chỉnh thực hiện tự phê 

bình và phê bình, và phải chỉnh đốn lại Đảng. Bác coi đó 

là nhiệm vụ tất yếu thường xuyên, là sự vận động của 

Đảng trong quá trình phát triển của cách mạng. Khi cách 

mạng khó khăn, chỉnh đốn Đảng để xây dựng ý chí kiên 

định, thái độ bình tĩnh, tránh tình trạng dao động, bi 

quan. Khi cách mạng thắng lợi, chỉnh đốn Đảng để ngăn 

ngừa bệnh kiêu ngạo, chủ quan, tự mãn. Khi Đảng cầm 

quyền, chỉnh đốn Đảng để tránh sa ngã, thoái hoá biến 

chất, tự đánh mất mình. Mỗi đảng viên và cán bộ phải 

thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, 

liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật 

trong sạch. Coi trọng chỉnh đốn Đảng là tạo nên sức 

mạnh đoàn kết theo lời dặn của Bác: Trong Đảng thực 

hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự 

phê bình và phê bình là cách tốt nhất để cũng cố và phát 

triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình 

thương yêu lẫn nhau. 

Đảng ta xác định: Đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân 

tộc, của cả hệ thống chính trị, mà hạt nhân là các tổ chức 

đảng, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, 

trong đó chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Đoàn kết 

các dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của sự 

nghiệp cách mạng nước ta. Những năm qua, nhờ đoàn 

kết, công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu quan 

trọng về kinh tế, văn hoá, xã hội. Đất nước giữ vững ổn 

định chính trị, trật tự an ninh được bảo đảm, đời sống 

nhân dân được cải thiện. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hoá”, các phong trào đền ơn 

đáp nghĩa, chăm sóc người có công, các hoạt động nhân 

đạo, từ thiện thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp 

nhân dân. 

Mong muốn cuối cùng của Bác trước lúc đi xa là: 

Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một 

nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và 

giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 

mạng thế giới. Chúng ta đang thực hiện mong muốn của 

Người trên cơ sở tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc: 

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, 

đại thành công. 

Trần Công Huyền 

Trích trong Tạp chí Xây dựng Đảng 

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

 

THÁNG 03/2018 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƢ TƢỞNG, ĐẠO 

ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
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 Ngày hội tòng quân năm 2018. 

Trong không khí phấn khởi đón chào năm mới, sáng 

ngày  7      8,  y ban nhân dân quận Tân Bình đã trang 

trọng tổ chức lễ giao quân đợt   năm    8, tiễn thanh niên 

lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đến dự lễ có các đồng chí đại diện Hội đồng nghĩa vụ 

quân sự (HĐ.NVQS) thành phố, cùng các đồng chí lãnh 

đạo Bộ tư lệnh và các ngành của thành phố; lãnh đạo và các 

thành viên HĐ.NVQS quận Tân Bình; lãnh đạo và các 

thành viên HĐ.NVQS  5 phường; phóng viên các báo đài 

và thân nhân công dân nhập ngũ. Đồng chí Châu Văn La - 

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch  y ban Nhân dân (UBND), 

Chủ tịch HĐ.NVQS quận, đã phát biểu động viên và căn 

dặn thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. 

Trước đó, ngày  6      8, HĐ.NVQS quận Tân Bình 

đã tổ chức Hội trại Tòng quân với chủ đề “Tuổi trẻ Tân 

Bình vì biển đảo quê hương, vì chủ quyền Tổ quốc”. Thay 

mặt lãnh đạo quận, đồng chí Kiều Bình Chung - Bí thư 

Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự quận, đã thắp ngọn đuốc 

truyền thống trong đêm Hội trại. Hội trại đã diễn ra trong 

không khí náo nức, sôi nổi, khơi dậy sức trẻ, tính tự giác và 

tạo điều kiện cho thanh niên trúng tuyển được trao đổi, học 

tập kinh nghiệm trước khi bước vào môi trường quân đội. 
 

 
Đợt giao quân năm nay, phường 6 có 10 thanh niên 

nhập ngũ. Chiều ngày 06/3/2018, tại Hội trại “Tòng quân”, 

lãnh đạo phường đã tổ chức tiếp xúc, tặng quà cho các 

thanh niên nhập ngũ. Tham dự buổi tiếp xúc có đông đủ các 

đồng chí lãnh đạo và thành viên HĐ.NVQS phường, đại 

diện các khu phố và gia đình các thanh niên nhập ngũ. Thay 

mặt lãnh đạo phường 6, đồng chí Trần Minh Vũ, Phó Bí 

thư - Chủ tịch UBND phường - Chủ tịch HĐ.NVQS 

phường, đã động viên các thanh niên an tâm lên đường 

nhập ngũ, giữ gìn sức khỏe, tích cực rèn luyện, tu dưỡng 

phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

 Hội  thao chào mừng kỷ niệm 1978 năm cuộc khởi 

nghĩa Hai Bà Trưng và 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

 
Nhằm tạo mối quan hệ đoàn kết, giao lưu giữa các chi 

hội, đẩy mạnh việc thực hiện tốt Bình đẳng giới và tổ 

chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao dành riêng 

cho các chị em phụ nữ, duy trì phong trào “Mỗi phụ nữ 

chọn cho mình một môn thể thao thích hợp”. Đồng thời 

đẩy mạnh các tổ chức các hoạt động vui tươi, sôi nổi tạo 

không khí thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng 

thu hút cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, hội viên 

phụ nữ tham gia phong trào thể dục thể thao, r n luyện 

sức khỏe. Sáng ngày         8, tại sân trường Nghiệp vụ 

Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh,  y ban nhân dân 

phường phối hợp cùng Công đoàn cơ sở phường và Hội 

liên hiệp phụ nữ phường tổ chức hội thao kỷ niệm 1978 

năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và   8 năm ngày 

Quốc Tế Phụ Nữ 8/3.  

 
Hội thao diễn ra với các môn thi như: nhảy bao bố, xe 

đạp chậm, chạy tiếp sức, cầu lông đã thu hút đông đảo 

đoàn viên, hội viên và nhân dân nhiệt tình tham gia, tạo 

không khí vui tươi, phấn khởi cho mọi người. 

Thông qua hội thao, Ban tổ chức mong muốn đẩy 

mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao 

sức khỏe trong nhân dân trên địa bàn phường, đồng thời 

tuyên truyền vận động nhân dân về chủ trương, chính 

sách của Đảng và nhà nước về bình đẳng giới./. 
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  Chương trình Tháng Thanh niên năm 2018. 

“Tuổi trẻ sáng tạo, xung kích vì cộng đồng” 

 
Sáng ngày 11/3/2018 tại khuôn viên sinh hoạt văn hóa - 

thể dục thể thao phường 6 tuổi trẻ Cụm thi đua số 2 gồm 

các phường  6,7,8,9,10 ra quân thực hiện chuỗi hoạt động 

trong tháng thanh niên năm    8 nhằm chào mừng 87 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-

26/3/2018 và thực hiện chủ đề năm    8 "Tuổi trẻ sáng 

tạo" với một số hoạt động tiêu biểu như sau: 

- Hoạt động 1: Thực hiện dọn dẹp vệ sinh, dọn cỏ để 

trồng cây xanh, thực hiện công trình thanh niên Cụm 2 

"Mảng xanh thanh niên" tạo mảng xanh cho khuôn viên 

sinh hoạt văn hóa - Thể dục thể thao phường 6.
 
Tuổi trẻ 

cụm 2 tiếp tục tận dụng tái chế vỏ bánh xe cũ sơn màu để 

tạo thêm màu sắc cho không gian khu sinh hoạt thêm màu 

sắc sinh động hơn. Trồng hơn    cây xanh các loại lớn nhỏ 

tạo không gian xanh chung cho cộng đồng dân cư. 

- Hoạt động 2: Ký kết thực hiện mô hình, công trình 

sáng tạo để thực hiện hiệu quả chủ đề năm    8 "Năm Tuổi 

trẻ sáng tạo" 
 

 
 

- Hoạt động 3: Hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi” năm    8 

với sự tham gia của 33 bạn bí thư chi đoàn khu phố của 

Đoàn Cụm   (Phường 6,7,8,9,10). 

- Hoạt động 4: Tổ chức tập huấn kỹ năng sống và kiến 

thức tiền hôn nhân cho đoàn viên, thanh niên. 

 Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 1 năm 2018 

 
Sáng 04/3, tại Trạm   tế phường 6 (  6  Đất Thánh) diễn 

ra ngày Hội hiến máu tình nguyện lần   năm    8, Ban vận 

động hiến máu tình nguyện phường 6 đã tổ chức ngày hội 

hiến máu tình nguyện lần   năm    8, thu hút đông đảo người 

dân trên địa bàn phường tham gia với tinh thần "Mỗi trái tim là 

một tấm lòng nhân ái, cùng chia sẻ giọt máu để cứu người, 

cứu giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài 

sự sống bằng chính giọt máu quý báu của chúng ta." 

Kết thúc ngày hội, Ban vận động đã nhận được 8  đơn vị 

máu, đồng thời chuyển chuyển giao cho Trung tâm hiến máu 

thành phố lưu trữ và bảo quản./. 

 Ký kết giao ước trong công tác bảo đảm trật tự lòng 
lề đường vỉa hè trên địa bàn phường 

 
Ngày    tháng   năm    8, tại  y ban nhân dân 

quận Tân Bình, đồng chí Lê Thanh Bình - Phó chủ tịch 

UBND quận Tân Bình đã phát động phong trào ký kết 

giao ước thi đua trong công tác đảm bảo trật tự lòng, lề 

đường, vỉa hè và trật tự an toàn giao thông năm    8 

trên địa bàn quận Tân Bình. Tại buổi lễ ký kết đồng 

chí Trần Minh Vũ - Chủ tịch UBND phường 6 thay 

mặt Ban an toàn giao thông  Phường 6 đã ký cam kết 

chuyển hóa lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè và trật 

tự an toàn giao thông 3 tuyến đường đó là tuyến đường 

CMT8 từ số nhà 695 đến số 769 CMT8; tuyến đường 

Nghĩa Phát; các tuyến đường khu vực chợ Nam Hòa./. 
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 Chương trình “Bếp ăn nhân ái” lần thứ 8 

 
Chương trình “Bếp ăn nhân ái” lần 8 được thực hiện vào sáng 

ngày 20/3/2018 tại  86 Nghĩa Phát, phường 6 quận Tân Bình, 

duy trì phát 100 phần cơm miễn phí cho người có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn Phường 6 do Hội chữ thập đỏ và Đoàn thanh 

niên Phường 6 phối hợp thực hiện. Chương trình ngày càng nhận 

được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ của các mạnh thường quân, 

nhà hảo tâm. Trong đợt này Ban tổ chức nhận được sự ủng hộ 

của 1 mạnh thường quân (dấu tên) đồng ý ủng hộ 5  .    đồng 

mỗi tháng cho hoạt động này. Bên cạnh đó, tại Trụ sở   y ban 

nhân dân phường 6 các mạnh thường quân đã ủng hộ qua thùng 

từ thiện được 5.   .     đồng. 

Ban tổ chức chương trình “Bếp ăn nhân ái” xin chân thành 

cảm ơn các mạnh thường quân đã quan tâm và ủng hộ kinh phí 

để thực hiện chương trình ./. 

 Hành trình về nguồn “Vì biển đảo quê hương”  

 
Thực hiện chương trình hoạt động tháng thanh niên năm    8; 

thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 6      8), đồng thời lập 

thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp 

nhiệm kỳ 2017- 2022, Ban chấp hành Đoàn phường 6 phối hợp với 

Hội Cựu chiến binh phường tổ chức hành trình về nguồn “Vì biển 

đảo quê hương” năm    8 vào ngày 24/3/2018 tại xã Long Hòa, 

Huyện Cần Giờ với sự tham gia của 4  thành viên là đoàn viên, 

thanh niên, Hội viên Hội Cựu chiến binh, đại diện các ban ngành 

đoàn thể phường. 

 
Xuyên suốt hành trình đoàn về nguồn đã thực hiện một số 

hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại Xã Long Hòa huyện Cần Giờ 

như: trao tặng 7 chiếc xe đạp cho học sinh ngh o vượt khó vươn 

lên đạt thành tích tốt trong học tập, 100 cuốn tập trắng, 70 kg gạo, 

8 thùng mì tôm; Đoàn cũng đã tiến hành dâng hương tại nghĩa 

trang liệt sĩ Rừng Sác, thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ. 

 Họp mặt kỷ niệm 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng và 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 

 
Chiều ngày 06/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức họp 

mặt kỷ niệm   8 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 

08/3/2  8) và  978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 

của phụ nữ thế giới và truyền thống bất khuất, anh hùng của phụ 

nữ Việt Nam. Khởi nguồn từ phong trào đấu tranh của nữ công 

nhân nước Mỹ chống lại sự bóc lột sức lao động của chủ nghĩa tư 

bản, lao động nữ trên toàn thế giới đã tích cực nổi dậy đấu tranh vì 

độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội, vì quyền lợi 

hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng. Riêng nước ta, phụ nữ còn tự 

hào về những chiến công đầy khí phách của Hai bà Trưng, bà 

Triệu, của những nữ anh hùng qua hai cuộc kháng chiến trường 

kỳ đầy vẻ vang của dân tộc. Cũng nhân dịp này, Hội LHPN 

phường đã  phát động và tổ chức cho các chi hội khu phố ký kết 

thực hiện giao ước thi đua năm    8. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Hội nghị Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 

 

Nằm trong chuỗi hoạt động tháng thanh niên 

năm    8 với chủ đề “Tuổi trẻ Tân Bình sáng tạo 

xây dựng quận Tân Bình có chất lượng sống tốt, 

văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình”, ngày 

28/3/2018 tại Hội trường  y ban nhân dân phường 

6 quận Tân Bình, Ban chấp hành đoàn phường 6 tổ 

chức Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017-

2022 nhằm triển khai, tuyên truyền cho các bạn 

đoàn viên, thanh  niên, các Chi đoàn trực thuộc 

Đoàn phường nắm bắt và hiểu rõ về những thay 

đổi, nét mới trong công tác Đoàn từ đó định hướng 

trọng tâm hoạt động trong năm    8.  

Hội nghị đã thu hút hơn 7  bạn đoàn viên, thanh 

niên đến từ  5 Chi đoàn trực thuộc về tham dự, tại 

Hội nghị các bạn đoàn viên cũng được lắng nghe 

đồng chí Nguyễn Duy Thanh Tùng – UV BTV 

quận Đoàn Tân Bình báo cáo về một số nét mới, 

nổi bật trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp 

nhiệm kỳ 2017-     đồng thời định hướng cho 

việc thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi năm    8 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”. 

 

 

 Họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) 

 

Ngày 28/3/2018 tại Hội trường  y ban nhân dân 

phường 6 quận Tân Bình, Ban chấp hành Đoàn phường 

phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự phường 6 long trọng 

tổ chức buổi lễ họp mặt nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-

26/3/2018) và kỷ niệm 8  năm ngày truyền thống lực 

lượng Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2018) 

Về tham dự lễ họp mặt có sự hiện diện của đồng chí 

Phạm Thị Mai – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy 

phường cùng các đồng chí là đại diện cho các ban ngành 

đoàn thể phường, đại diện cấp ủy các Chi bộ và đặc biệt 

là sự hiện diện của hơn 7  bạn đoàn viên đến từ 15 Chi 

đoàn trực thuộc cũng  về tham dự góp phần thêm sự ấm 

áp góp phần  cho buổi lễ thành công tốt đẹp. 

Trong buổi họp mặt, các bạn đoàn viên đã được 

ôn lại truyền thống hào hùng của tổ chức Đoàn qua 

những bộ phim tư liệu do Ban tổ chức cung cấp. 

Tại buổi họp mặt đồng chí Phạm Thị Mai cũng 

gửi lời chúc mừng cũng như gửi tặng món quà vô 

cùng ý nghĩa đến toàn thể các bạn đoàn viên, thanh 

niên, tập thể  BCH Đoàn phường 6 nhân dịp kỷ 

niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh. 

 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Thông  áo tuy n sinh năm học 2018 - 2019 
Căn cứ theo tình hình thực tế tại địa phương năm học 2018 

- 2019;  y ban Nhân dân phường 6, thông báo công tác chuẩn 

bị tuyển sinh trẻ vào Lớp   (sinh năm     ) và Mầm non 5 

tuổi (sinh năm     ) 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 k m).  

Liên hệ  y 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: thực hiện theo chỉ tiêu Quận giao. 

- Danh sách đợt 2:  

+ Nếu còn chỉ tiêu, Phường tiếp tục thực hiện tuyển sinh. 

+ Nếu hết chỉ tiêu, Quận sẽ phân bổ sang các trường khác. 

Liên hệ thắc mắc (nếu có):  

- UBND phường 6: 028.38644358 – line 112 

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

+ Đ c Lê Thị Thanh Nga – Chuyên trách DSGĐ và Trẻ 

em: 028.38644358 – line 110  

 

 

 

 Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh lao 
(ngày 24 tháng 03). 

Trực khuẩn lao không có trong đất; kho chứa vi trùng 

lao chủ yếu là những bệnh nhân mắc lao phổi. Những 

bệnh nhân này thường có những "hang lao", tức là những 

lỗ lủng trong phổi, có chứa rất nhiều vi trùng lao. Một 

hang lao có đường kính 2 cm chứa khoảng 100 triệu vi 

trùng. 

1./ Sự lây truyền 

Vi khuẩn lao phát tán ra ngoài khi một người mắc lao 

phổi thể hoạt động không được điều trị ho, nói, hắt hơi, 

khạc, cười hoặc hát có thể bị hít vào phổi người tiếp xúc 

gần đó và gây bệnh tại phổi. Từ phổi, vi khuẩn lao có thể 

qua đường máu hay bạch huyết đến các tạng khác trong cơ 

thể và gây bệnh tại đó. Hầu hết những người bị lao phổi 

thể hoạt động được điều trị đúng thuốc ít nhất trong 2 tuần 

là không lây nhiễm nữa. 

2./ Ai dễ mắc bệnh lao 

- Người mắc bệnh HIV  AIDS, đái tháo đường, bệnh 

thận mạn giai đoạn cuối, ung thư. 

- Người đang hóa trị, xạ trị ung thư, corticoid, thuốc 

chống thải ghép dùng sau ghép tạng. 

- Trẻ nhỏ hoặc người già, người suy dinh dưỡng. 

3./ Triệu chứng của bệnh lao 

Các triệu chứng chung của bệnh lao là: 

- Ho. 

- Sụt cân không rõ nguyên nhân. 

- Mệt mỏi, chán ăn. 

- Sốt: thường sốt nhẹ, gai sốt về chiều tối. 

- Vã mồ hôi về đêm. 

- Ớn lạnh. 

Triệu chứng của lao phổi bao gồm: 

- Ho kéo dài trên 3 tuần. 

- Ho khạc đờm hoặc máu. 

- Đau ngực, đau khi hít sâu hay ho. 

Khi có những triệu chứng như nêu trên hãy nghĩ đến bệnh 

lao, và hãy đến ngay các Tổ chống Lao quận huyện, các cơ sở 

y tế để được bác sĩ chuyên khoa lao khám bệnh, chụp hình 

phổi và quan trọng nhất là tìm vi trùng lao trong đàm. 

4./ Biến chứng của bệnh lao 

Bệnh lao phổi có nhiều biến chứng hay gặp là: 

- Ho ra máu: có thể ít, vừa hay nhiều.  

- Tràn khí màng phổi: do vỡ một hang lao vào khoang 

màng phổi, là biến chứng nặng.  

- Tràn dịch màng phổi: do tiếp cận với một ổ lao phổi đang 

tiến triển 

- Dãn phế quản: có triệu chứng ho đàm và ho ra máu.  

- Suy hô hấp mãn: khi có di chứng lan rộng làm phổi mất 

chức năng. 

5./ Phòng bệnh lao 

Với người bị nhiễm lao thì việc điều trị để phòng nguy 

cơ chuyển thành lao thể hoạt động sau này là cần thiết, đặc 

biệt ở những người có nguy cơ cao như người già, trẻ nhỏ, 

tiêm chích ma túy... 

Phòng sự lan truyền vi khuẩn lao cho người xung quanh: 

Nếu bị lao thể hoạt động nên giữ để tránh lây cho người 

xung quanh. Thông thường cần vài tuần điều trị lao để 

không lây cho người khác. Những việc cần làm là: 

- Nên nghỉ làm hoặc nghỉ học và ngủ riêng trong vài 

tuần đầu điều trị lao. 

- Thông thoáng không khí trong phòng: bào tử lao có thể 

lây lan dễ dàng trong không gian đóng khi không có không 

khí lưu thông. 

- Che miệng, đeo khẩu trang khi ra ngoài: Sử dụng 

miếng vải che miệng bất cứ khi nào cười, nói, ho, hắt hơi. 

Để miếng vải trong cái túi, buộc kín và vứt vào thùng rác. 

- Tuân thủ quá trình trị liệu là bước quan trọng trong quá 

trình điều trị lao nhằm bảo vệ bệnh nhân và người xung 

quanh khỏi lao. 

6./ Tiêm phòng lao 

Ở những nước lưu hành bệnh lao cao như nước ta, trẻ sơ 

sinh được tiêm phòng lao với vắc xin BCG nhằm ngăn ngừa 

lao nặng ở trẻ em. Tuy nhiên vắc xin BCG không có hiệu quả 

bảo vệ 100%. 

Nâng cao sức khỏe bản thân, lối sống lành mạnh: Mỗi 

người trong cộng đồng đều cần có ý thức nâng cao sức khỏe 

bản thân bằng cách ăn uống hợp lý, ngủ đủ, tập thể dục đều 

đặn và tránh xa các chất gây nghiện như ma túy, rượu bia, 

thuốc lá... . Ngoài ra vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, sống ở nơi 

không khí lưu thông và khám sức khỏe định kỳ là điều cần 

thiết để phòng bệnh lao. 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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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    6 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    .    đồng đến    .    đồng 

đối với cá nhân, từ    .    đồng đến 4  .    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   .   .    đồng đến 3.000.000 

đồng đối  với  cá nhân, từ  4.   .    đồng đến 

6.   .    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 d ịch 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  5 m  làm nơi trông, giữ xe; 

- Phạt  tiền từ  4.   .    đồng đến 6.000.000 

đồng đối  với  cá nhân, từ  8.   .    đồng đến 

  .   .    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    m  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./.  
 Quy định về lắp đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo 

I. Luật Quảng cáo quy định:  

Điều  4 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. 

 . 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  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 hoả; 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.  

II. Quy định về mức phạt:  

Nghị định  58      NĐ-CP quy định xử phạt: 

Điều 66 Vi phạm quy định về biển hiệu 

1. Phạt tiền từ 5.   .    đồng đến 10.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây:  

a) ………… 

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  5.   .    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  
 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”.  

http://phuong6tanbinh.gov.vn/


Truy cập vào trang thông tin điện tử phường 6 http://phuong6tanbinh.gov.vn để tra cứu nhiều thông tin bổ ích về thủ tục 

hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ, BHYT, những văn bản pháp luật mới có hiệu lực … 

  1 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM  2017 

Đơn vị tính : đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu Số tiền 

 . Tồn kỳ trước chuyển sang 

 -Thu từ các nguồn quĩ trong năm 

 -Hỗ trợ của ngân sách các cấp 

 -Thu từ viện trợ, tài trợ trong và ngoài 

nước 

 -Thu từ huy động đóng góp hẻm  

59 Nghĩa Hòa 

 -Thu từ huy động đóng góp hẻm  

 5 ĐấtThánh (Thi công năm    8) 

 -Thu từ huy động đóng góp hẻm  

 8     Nghĩa Phát (Thi công năm    8) 

 -Thu từ huy động đóng góp hẻm  

 8   9 Nghĩa Phát (Thi công năm    8) 

 -Thu lãi từ các khoản tiền gởi (nếu có) 

 -Thu khác 

Tổng cộng : 

Tồn quĩ cuối kỳ:  

      140,759,574  

  

       808,825,000  

  

           

55,300,000  

           

68,200,000  

           

23,000,000  

 

 

         20,000,000  

  

       

1,116,084,574  

      185,749,574   

 . Chi đầu tư xây dựng công trình 

Ghi chi tiết theo từng công trình, hạng mục 

công trình . 

- Chi tiền làm đường hẻm       

- Chi kinh phí làm đường hẻm 85   

- Chi kinh phí làm hẻm hẻm 59 Nghĩa Hòa  

(Tùy theo hoạt động của từng quĩ, các quĩ  

ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục 

đích và địa chỉ cụ thể) 

 . Chi hỗ trợ và đầu tư cho các mục đích  

khác 

3. Chi cho công tác quản lý quĩ (nếu có) 

Tổng cộng : 

  

   

930,335,000  

  

  

15,064,000  

 16,625,000  

898,646,000  

  

  

  

  

  

930,335,000  

  

   

HƢỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRỰC TUYẾN  

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO: LỊCH TƢ 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 phƣờng 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 ngh o, 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: Điểm sinh hoạt các Hội, đoàn thể phƣờng 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 ĐƢỜNG DÂY NÓNG LÃNH ĐẠO PHƢỜNG 6 QUẬN TÂN BÌNH 

- Ông Đặng Bình Yên  Bí thƣ 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   Trƣởng Công an    : 0908 113 311 

- Ông Hồ Tấn Viết Duy Hƣng  Trƣởng 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 03/2018 được in 4.500 bản, tại cty Khôi Nguyễn, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/

