THÁNG 04/2018
ĐẢNG ỦY–HĐND–UBND–UB.MTTQ PHƯỜNG 6 QUẬN TÂN BÌNH PHÁT HÀNH
- Kỷ niệm 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 7/5/1954 – 7/5/2018.
- Kỷ niệm ngày Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc Tế 8/5 (8/5/2018).
- Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19/5/1890 – 19/5/2018.
- 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”.
CUỘC GẶP GỠ ĐẶC BIỆT
VÀ CÂU NÓI BẤT HỦ CỦA BÁC HỒ
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải
cùng nhau giữ lấy nước” - Đây là câu nói bất hủ của Bác Hồ
trong cuộc gặp các cán bộ Đại đoàn 308 (Đại đoàn Quân
Tiên Phong), tại Đền Giếng (thuộc Khu di tích lịch sử Đền
Hùng-Phú Thọ).

Trước khi vào tiếp quản Thủ đô, Đại đoàn 308 có vinh dự
được Bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ. Trong kháng chiến
chống Pháp, đã nhiều lần Bác đến với Đại đoàn 308-đơn vị
chủ lực đầu tiên của quân đội ta, nhưng lần này là một cuộc
gặp gỡ đặc biệt, vào một thời điểm đặc biệt: Cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp vừa thắng lợi; cách mạng Việt
Nam chuyển sang giai đoạn mới; nơi gặp là một địa linh: Đó
là Đền Hùng, biểu tượng của cội nguồn dân tộc. Cũng như
mọi lần, cuộc gặp gỡ của Bác với cán bộ Đại đoàn 308 vô
cùng thân mật, gần gũi và giản dị. Bác cháu quây quần bên
nhau. Chỉ tay lên đền, Bác hỏi: “Các chú có biết đây là nơi
nào không? Đây chính là Đền thờ Vua Hùng, tổ tiên chúng
ta, người sáng lập nước ta. Bác cháu ta gặp nhau ở đây là rất

có ý nghĩa. Ngày xưa, các Vua Hùng dựng nước, nay Bác
cháu ta là những người giành lại đất nước. Trải qua bao
nhiêu thời đại đấu tranh, ông cha ta mới giữ được Thủ đô.
Tám, chín năm nay, do quân và dân ta kiên quyết kháng
chiến nên mới có thắng lợi trở về Hà Nội. Các chú được
Trung ương, Chính phủ giao nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô là
được nhận một vinh dự rất lớn”.
Bác căn dặn cán bộ, chiến sĩ vào tiếp quản Thủ đô phải
giữ nghiêm kỷ luật, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tính mạng
tài sản của nhân dân, chống mọi hành động phá hoại của kẻ
thù. Bộ đội phải giúp đỡ nhân dân, tuyên truyền giải thích
cho nhân dân, không được làm điều gì phiền nhiễu nhân dân,
sao cho từ cụ già đến em bé đều quý mến, tin tưởng. Bác nói
về tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Bác
nhắc nhở quân đội không vì hòa bình mà lơi lỏng tay súng.
Còn đế quốc ở miền Nam ta còn phải xây dựng miền Bắc,
giải phóng miền Nam. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc còn rất nặng nề. Bác nói: “Các Vua Hùng đã có công
dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Lời nói ấy Bác cất lên từ Đền Hùng trở thành một lời hịch
thiêng liêng của non sông đất nước, âm vang trong tâm hồn
mỗi người con đất Việt ở khắp mọi miền, với mọi thế hệ. Lời
căn dặn của Bác không chỉ nói với Đại đoàn 308 mà còn nói
với toàn quân, toàn dân, không chỉ nói với thế hệ ngày ấy, thế
hệ hôm nay mà còn nói với các thế hệ mai sau. Một lời nói
vang vọng thiên thu, trường tồn với đời đời con cháu.
Không chỉ mang giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống, lời
nói ấy còn có nội hàm là một quy luật. Chỉ vẻn vẹn hai câu
mà khái quát cả mấy nghìn năm lịch sử, rút ra quy luật tồn tại
và phát triển muôn đời của đất nước và con người Việt Nam:
“Dựng nước phải đi đôi với giữ nước”.
Trung tướng PHẠM HỒNG CƯ (Nguyên Phó chủ nhiệm
Tổng cục Chính trị, nguyên Phó chính ủy Trung đoàn 36, Đại
đoàn 308)
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

 Đảng ủy phường tổ chức triển khai kết luận số
21/KL-TW và Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội.
Sáng ngày 08/4/2018, tại Hội trường UBND phường,
Đảng ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt Kết luận số
21/KL-TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị và thực hiện
Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc
hội (gọi tắt Nghị quyết 54 của Quốc hội) về thí điểm cơ chế,
chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Về tham dự Hội
nghị có sự tham dự của Đ/c Phạm Quốc Văn - Tiến
sĩ/Giảng viên Trường Học viện Lục quân, khoa Quân sự Báo cáo viên tại Hội nghị; Đ/c Đặng Bình Yên - Bí thư
Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường và các đồng
chí là lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, các đồng chí Bí
thư Đảng bộ bộ phận, chi ủy các chi bộ trực thuộc và 298
đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường.

Tại Hội nghị, Đ/c Phạm Quốc Văn triển khai Nghị quyết
54 của Quốc hội xác định 5 lĩnh vực điều chỉnh gồm: Thẩm
quyền quản lý đất đai, thẩm quyền quản lý đầu tư, thẩm
quyền quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, cơ chế ủy
quyền và cơ chế tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên
chức thuộc Thành phố quản lý. HĐND giao UBND
TP.HCM căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, tham mưu trình
HĐND xem xét, quyết định. Các nội dung này bao gồm:
Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa từ 10 ha trở lên; Danh mục các dự án nhóm A sử dụng
ngân sách của Thành phố theo quy định của Luật Đầu tư
công; Dự toán, phân bổ ngân sách Thành phố hàng năm
bảo đảm phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách,
phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo
quy định của Quốc hội và Chính phủ.
Các đề án bao gồm: Đề án sử dụng nguồn thực hiện cải
cách tiền lương còn dư; Đề án thực hiện các loại phí, lệ phí;

Đề án tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí; Đề án tăng thu
nhập cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị
sự nghiệp công lập.
Đồng chí Phạm Quốc Văn nhấn mạnh việc thực hiện
Nghị quyết số 54 của Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng, là
giải pháp đột phá để phát huy lợi thế, giải quyết các thách
thức giúp TP phát triển nhanh, bền vững hơn, cùng cả nước,
vì cả nước ./.
 Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân
phường 6 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng ngày 27/4/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân
phường 6, Hội đồng nhân dân phường 6 đã tổ chức kỳ họp
thứ 6 (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân Phường 6
nhiệm kỳ 2016 - 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng
Bình Yên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường.
Trong phiên họp Ông Trần Minh Vũ - Chủ tịch UBND Đại biểu HĐND phường thông qua Tờ trình số 26/TTrUBND ngày 30/3/2018 của UBND phường về điều chỉnh
thu - chi Ngân sách nhà nước năm 2018; Tờ trình số 38/TTrUBND ngày 13/4/2018 của UBND phường về báo cáo
quyết toán thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017.
Hội nghị cũng được nghe Ông Nguyễn Xuân Trừng Trưởng Ban Kinh tế - xã hội thông qua báo cáo thẩm
tra quyết toán thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm
2017 và báo cáo thẩm tra điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi Ngân sách nhà nước năm 2018.
Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng đã đóng góp về chương
trình và chấn vấn một số nội dung liên quan đến công tác thu
- chi ngân sách nhả nước năm 2017 Ủy ban nhân dân
phường. Ông Đặng Bình Yên và ông Trần Minh Vũ cũng đã
tiếp thu và trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu. Kết thúc
kỳ họp Hội đồng nhân dân phường 6 cũng đã thông qua các
dự thảo Nghị quyết như: Dự thảo Nghị quyết về Chương
trình kỳ họp thứ sáu (kỳ họp bất thường) của HĐND phường
nhiệm kỳ 2016 - 2021; Dự thảo Nghị quyết quyết toán thu chi ngân sách năm 2017; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung
dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018./.
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 Lễ ký kết thực hiện xã hội hóa công tác tuyên

 Chương trình “Bếp ăn nhân ái” lần thứ 9

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác xã hội
trên địa bàn phường 6 năm 2018

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật và công tác xã hội trên địa bàn phường 6
năm 2018 đồng thời với mong muốn triển khai các chính
sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đến gần với người
dân để toàn thể mọi người dân hiểu và làm theo pháp luật;
mặt khác góp phần đem lại niềm vui và hạnh phúc cho
những gia đình, người già neo đơn, trẻ em, có hoàn cảnh
thiếu may mắn; vận động các Mạnh thường quân, doanh
nghiệp chia sẻ, đồng hành cùng với chính quyền địa phương
trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân trên địa
bàn phường. Ngày 27/4/2018, Ủy ban nhân dân phường 6
phối hợp với Ngân hàng Seabank chi nhánh Tân Bình ký kết
kế hoạch phối hợp trong việc thực hiện xã hội hóa công tác
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác xã hội
trên địa bàn phường 6 năm 2018.
Tại buổi Lễ Ông Nguyễn Trường Sinh - Giám đốc ngân
hàng Seabank chi nhánh Tân Bình báo cáo một số chương
trình mà Seabank đã đồng hành cùng Ủy ban nhân dân
phường 6 trong suốt thời gian qua.
Ông Trần Minh Vũ - Chủ tịch UBND phường 6 cũng
triển khai kế hoạch thực hiện xã hội hóa tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật và công tác xã hội trên địa bàn
phường 6 năm 2018 với nhiều chương trình thiết thực, ý
nghĩa như: phát hành 5.000 móc khóa đường dây nóng lãnh
đạo phường cho các hộ dân, cửa hàng, doanh nghiệp trên
địa bàn phường; hỗ trợ chăm lo gia đình thoát nghèo, học
sinh có điều kiện cắp sách đến trường; thực hiện cụm pa nô,
băng rôn tuyên truyền nội dung pháp luật và pháp luật an
toàn giao thông đường bộ; hỗ trợ 200 phần quà tại buổi
tuyên truyền pháp luật nhân ngày Quốc tế thiếu nhi
01/6/2018 theo chủ đề: “ An toàn giao thông cho trẻ em’’.
Trong buổi Lễ ký kết Ông Nguyễn Trường Sinh -Giám
đốc ngân hàng Seabank chi nhánh Tân Bình cùng với Ông
Trần Minh Vũ - Chủ tịch UBND phường 6 đã ký kết kế
hoạch phối hợp trong công tác xã hội hóa tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật và công tác xã hội trên địa bàn
phường 6 năm 2018 với nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa.

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Bếp ăn nhân ái phường 6 đã tiếp
tục chuyển đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn 100
phần cơm miễn phí.
Chương trình dần đã được sự quan tâm không chỉ những
mạnh thường quân trên địa bàn phường mà còn những mạnh
thường quân từ các địa phương khác.
Bếp ăn nhân ái xin trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm
hỗ trợ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm:
Cửa hàng Gạo Vinh: 100 suất tráng miệng mỗi tháng.
Mạnh thường quân Khu phố 3: 500.000đ tiền mặt và 20kg
gạo mỗi tháng.
Mạnh thường quân khu phố 4: 3.000.000đ tiền mặt.
Các cá nhân và nhóm từ thiện trong và ngoài phường.
Cùng kinh phí từ thùng quyên góp đặt tại Ủy ban nhân
dân Phường 6.
Bếp ăn nhân ái cũng không quên sự góp sức của các hội viên
Hội Chữ thập đỏ Phường 6, Đoàn viên Đoàn Thanh niên
Phường 6 cùng các thành viên là cán bộ, công chức Phường 6.

Để chương trình có thể duy trì trong thời gian sắp tới, Bếp ăn
nhân ái phường 6 hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những sự nhiệt
tình ủng hộ của các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân, giúp
cho công tác chăm lo người nghèo và công tác an sinh xã hội
ngày càng lan tỏa nhiều hơn./.
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THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

 Thông báo về việc thực hiện các nguồn vận động thu
quỹ trong nhân dân năm 2018
Căn cứ các văn bản pháp luật và chỉ tiêu pháp lệnh năm 2018;
Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân
Phường 6, quận Tân Bình thông báo thực hiện các khoản thu quỹ
pháp lệnh và quỹ vận động trong nhân dân năm 2018 gồm các loại
quỹ cụ thể như sau:
1. Quỹ Xóa đói giảm nghèo – Vì người nghèo:
Căn cứ Quyết định số 140/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006
của Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành Quy chế quản lý và sử
dụng Quỹ XĐGN TP Hồ Chí Minh, quỹ được nhập ra nhằm mục
đích trợ vốn cho những hộ dân nghèo thuộc chương trình giảm
nghèo - Tăng hộ khá thành phố vay vốn để sản xuất, kinh doanh và
hoạt động dịch vụ giải quyết cuộc sống; hoặc học nghề để có việc
làm…tạo điều kiện thiết thực, thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm
nghèo, không để tái nghèo; nâng dần mức sống hộ nghèo của Thành
phố, từng bước tiếp cận chuẩn nghèo của thế giới góp phần tích cực
vào sự nghiệp dân giàu nước mạnh.
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Vì người nghèo
thành phố Hồ Chí Minh ngày 09/02/2007, mục đích huy động các
nguồn lực xã hội để hỗ trợ chăm lo người nghèo và các phường – xã
nghèo của Thành phố. Quỹ hoạt động không vì lợi nhuận mà theo
nguyên tắc tự tạo nguồn thu trên cơ sở vận động sự ủng hộ tự
nguyện của các cá nhân, hộ gia đình, đơn vị hành chính sự nghiệp,
cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội
nghề nghiệp; các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài
nước, các tổ chức phi chính phủ.
Đối tượng hỗ trợ của quỹ Vì người nghèo gồm: Hộ gia đình
nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi,
người tàn tật hoặc bị bệnh nan y, trẻ em nghèo có nguy cơ bị bỏ học,
cho hỗ trợ đột xuất, các phường xã nghèo theo chuẩn mực của Nhà
nước công bố từng thời kỳ, trợ giúp chữa bệnh khi ốm đau nằm biện
hoặc điều trị dài hạn, trợ giúp cứu đói khi cần thiết (người nghèo khi
gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, cơ nhỡ…)
2. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:
Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của
Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp
nghĩa, Quỹ được xây dựng bằng sự đóng góp tự nguyện theo trách
nhiệm và tình cảm của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, cá
nhân trong và ngoài nước để cùng Nhà nước chăm sóc người có
công với cách mạng.
Việc sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa dùng để hỗ trợ xây dựng và
sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng hoặc thân nhân của
họ khi ốm đau, khám chữa bệnh…
3. Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi:
Thực hiện Pháp lệnh Người cao tuổi; Căn cứ Quyết định số
5317/QĐ-UBND ngày 27/11/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh, quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự tạo vốn trên cơ
sở vận động tài trợ và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước do Hội Người cao tuổi quản lý nhằm mục đích
huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ hoạt động chăm sóc người
cao tuổi trên địa bàn.

4. Quỹ Phòng chống thiên tai: (Theo Nghị định số
94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về
thành lập và Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; Quyết định số
752/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh)
Đối tượng thu:
* Nam công dân từ 18 đến 60 tuổi (sinh năm 2000 đến 1958)
* Nữ công dân từ 18 tuổi đến 55 tuổi (sinh năm 2000 đến 1963).
Mức thu: 15.000 đồng/người/năm
5. Khoản đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng:
Vận động nhân dân đối với những khu vực có thực hiện công
trình công ích theo phương châm “ Nhà nước và Nhân dân cùng
làm”.
6. Quỹ “ Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”
(Căn cứ Quyết định 4719/QĐ-UBND ngày 13/9/2012 của Ủy ban
Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thông báo số 19/TB-MTTQ
ngày 24/3/2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
thành phố Hồ Chí Minh).
Ủy ban Nhân dân Phường 6, quận Tân Bình đề nghị các doanh
nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn Phường 6,
các Ban điều hành khu phố và Tổ dân phố thông báo đầy đủ nội
dung và tổ chức tốt công tác vận động các loại quỹ trong nhân dân
năm 2018.

 Hướng dẫn đăng ký giải quyết hồ sơ hành chính trực
tuyến:

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện
và sáng tạo trong đoàn viên thanh niên năm 2018,
Ban chấp hành Đoàn phối hợp với Ban chỉ đạo cải
cách hành chính phường 6 thực hiện công trình
thanh niên “Hướng dẫn đăng ký giải quyết hồ sơ
hành chính trực tuyến” cho người dân, góp phần
cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho
người dân trong việc giải quyết hồ sơ hành chính.
Chương trình được thực hiện tại 2 địa điểm:
1./ Trụ sở UBND phường 6 (số 356A Bắc Hải):
thời gian từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần theo lịch
làm việc của Ủy ban nhân dân phường.
2./ Văn phòng Đoàn thanh niên phường (số 286
Nghĩa Phát): thời gian từ 17g30 đến 20g30 các
ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần.

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 …
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 hông báo về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư:
Ở nước ta hiện nay, việc quản lý dân cư do có nhiều bộ,
ngành cùng thực hiện, để phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước,
đồng thời đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân trong từng
ngành, lĩnh vực, các cơ quan quản lý nhà nước đều cấp cho
công dân một loại giấy tờ, nên mỗi công dân có thể sở hữu
nhiều loại giấy tờ với những con số khác nhau như: giấy khai
sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân,
hộ chiếu, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, thẻ, chứng
chỉ,… Nhưng khi sử dụng các giấy tờ này để tham gia các
giao dịch, lại không có giá trị thống nhất để chứng minh đầy
đủ tình trạng nhân thân của mình.
Thực hiện Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và Chỉ
thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tại
nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước ứng dụng
công nghệ tin học vào giải quyết thủ tục hành chính cho người
dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và
góp phần phát triển Chính phủ điện tử. Vì vậy, để triển khai
thu thập thông tin dân cư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đạt hiệu quả cao, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị
mỗi công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:
- Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân, như : Sổ hộ
khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân,
Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn … đã được cấp, căn cứ
vào các loại giấy tờ tùy thân và hướng dẫn của Cảnh sát khu
vực, Công an viên phụ trách ấp, cán bộ tổ thu thập thông tin
dân cư của phường, xã, thị trấn, để kê khai đầy đủ, chính xác,
kịp thời các thông tin cơ bản của nhân khẩu trong hộ gia đình
vào Phiếu thu thập thông tin do Bộ Công an phát hành;
- Xuất trình các giấy tờ chứng minh nhân thân phục vụ việc
kiểm tra, xác thực tính chính xác của thông tin dân cư được kê
khai trong Phiếu thu thập thông tin dân cư;
- Kiểm tra, ký xác nhận vào mẫu Phiếu thu thập thông tin
dân cư để đảm bảo căn cứ pháp lý của thông tin được thu thập,
cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
Đối với công dân thực tế không sinh sống tại nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú (công dân đang tạm trú, lưu trú) thì đề nghị
về Công an phường, xã, thị trấn để kê khai vào Phiếu thu thập
thông tin dân cư.
Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thu thập
phiếu thông tin dân cư đối với công dân có hộ khẩu thường trú
tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bắt đầu từ ngày 18/4/2018
đến 18/10/2018.
Sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư, mỗi người dân được quyền khai thác
thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để
giải quyết thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp khác. Bên cạnh đó, để đảm bảo thông tin trong Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư được cập nhật nhanh chóng, mỗi
người dân cũng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác,
kịp thời các thông tin khi có sự thay đổi theo quy định./.

 Kế hoạch hóa gia đình là gì và có ảnh hưởng thế
nào?
1. Kế hoạch hóa gia đình là gì?
Kế hoạch hóa gia đình là sự điều chỉnh con số và khoảng
cách sinh con bằng sự cố gắng và có ý thức của các cặp vợ
chồng. Việc điều chỉnh con số này bao gồm cả việc lựa chọn
các phương pháp tránh thai khác nhau. Công tác kế hoạch
hóa gia đình ở nước ta hiện nay là làm giảm sự gia tăng dân
số.
2. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình có anh hưởng như thế
nào?
- Nâng cao sức khỏe sinh sản của người phụ nữ
Khi thực hiện kế hoạch hóa gia đình sẽ giúp nâng cao sức
khỏe của chị em phụ nữ. Đồng thời, phòng tránh được những
bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan qua đường tình dục,
bảo vệ cuộc sống gia đình được hạnh phúc. Đồng thời, giảm
thiểu được khoảng cách mang thai và sinh đẻ, tránh những
trường hợp mang thai ngoài ý muốn, giảm được tỷ lệ nạo
phá thai một cách hiệu quả.
- Thể hiện được quyền bình đẳng giới
Khi thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình sẽ giúp
cân bằng được giới tính trong xã hội. Bên cạnh đó, giúp chị
em có thể hoạch định được kế hoạch sinh con và lựa chọn
được thời điểm sinh con phù hợp nhất, cũng như khoảng
cách giữa các lần sinh con.
- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình nhằm chống nghèo đói
Chính sách này nhằm giảm thiểu được tình trạng dân số
tăng nhanh và chống lại nghèo đói. Có kế hoạch sinh đẻ cho
tương lai đồng nghĩa với việc có nhiều thời gian để chăm sóc
và nuôi dạy con hơn.
Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch hóa gia đình giúp cho
việc giảm thiểu sự phá thai không an toàn. Đồng thời, kế
hoạch hóa cũng giúp phòng ngừa rủi ro về sức khỏe liên
quan đến thai kỳ của người phụ nữ, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ
em, ngăn ngừa HIV/ AIDS,…
3. Các phương pháp kế hoạch hóa gia đình phổ biến
Hiện nay, có nhiều phương pháp tránh thai khác nhau
được nhiều người áp dụng thực hiện. Phổ biến với những
phương pháp phổ biến như sau:
- Tránh thai tự nhiên: xuất tinh ngoài, cách tính ngày rụng
trứng,… được nhiều người áp dụng để tránh khả năng mang
thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, phương pháp này thường
mang lại rủi ro cao nên nhiều người e ngại sử dụng.
- Sử dụng bao cao su trong khi quan hệ tình dục: đây là
phương pháp được khuyến khích sử dụng nhiều nhất. Không
những giúp tránh được việc có thai ngoài ý muốn, biện pháp
này còn giúp phòng tránh được một số bệnh lây truyền khác.
- Dùng thuốc tránh thai, đặt vòng, sử dụng que cấy tránh
thai, triệt sản… được sử dụng phổ biến, tuy nhiên những biện
pháp này đều có hạn chế nhất định, vì có thể gây ra những
tác dụng phụ khác nhau. Muốn thực hiện các biện pháp trên,
chị em phụ nữ nên tìm hiểu kỹ lưỡng, xin thêm ý kiến của
các chuyên gia, bác sỹ sản khoa, để lựa chọn được biện pháp
phòng tránh thai an toàn nhất, phù hợp nhất cho mình và
mang lại hiệu quả cao.

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
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Hưởng ứng “ háng hành động vì chất lượng, vệ
sinh an toàn thực phẩm” năm 2018
Tháng hành động năm nay được phát động
nhằm tăng cường công tác giáo dục, truyền
thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện,
có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan
đến an toàn thực phẩm, đề cao vai trò, trách
nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi
pháp luật về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công
tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực
phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm; Tăng cường vai trò giám sát của các cơ
quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng
đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực
phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm; Giảm thiểu ngộ độc do tiêu
dùng thực phẩm không an toàn.
Ban Quản lý ATTP thành phố sẽ tăng cường
công tác thông tin, giáo dục, truyền thông cho
người dân, người hành nghề và cán bộ quản lý;
Chủ động lấy mẫu tầm soát nguy cơ, truy xuất
xử lý các trường hợp vi phạm và quản lý chặt
thực phẩm từ nguồn (vùng nuôi trồng, chợ đầu
mối); Thường xuyên thanh tra, kiểm tra đặc biệt
với các hành vi lưu thông mua bán, sử dụng hoá
chất và kháng sinh ngoài danh mục quy định, cơ
sở sản xuất, kinh doanh rượu (chú trọng cơ sở
nhỏ lẻ, thủ công) và hành vi buôn bán vận
chuyển thực phẩm nhập lậu trái phép, ko rõ
nguồn gốc xuất xứ; Tích cực bảo đảm ATTP tại
các bếp ăn tập thể, suất ăn công nghiệp (trường
học, công ty).
Thành phố là địa phương đầu tiên của cả
nước tiến hành thí điểm mô hình Ban Quản lý
ATTP nhằm tập trung nguồn lực quản lý về
ATTP và TP đã hình thành đội ngũ Đội Quản lý
ATTP xuống tận quận - huyện để tăng cường
năng lực quản lý. TP đã xây dựng chuỗi thực
phẩm an toàn và gắn kết với các tỉnh, thành
trong việc kiểm soát nuôi, trồng ngay tại gốc để
đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng TP; quy
hoạch triển khai xây dựng các cơ sở giết mổ
hiện đại; tiến hành truy xuất nguồn gốc thực
phẩm cũng như xây dựng mô hình chợ thí điểm
về ATTP…
Để thực hiện các mục tiêu trên, TP đề ra một
số giải pháp như thông tin, giáo dục, truyền
thông hướng tới 3 đối tượng. Đó là tăng cường
năng lực cho đối tượng quản lý; tăng cường
trách nhiệm; nhận thức cho đối tượng sản xuất kinh doanh về thực phẩm; nâng cao nhận thức
của người dân để người dân ủng hộ những thực
phẩm sạch và không tiêu thụ, sử dụng thực

phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Đồng thời, tăng cường giám sát, lấy mẫu để
đánh giá nguy cơ và truy xuất nguồn gốc để xử
lý các vi phạm; tăng cường công tác thanh,
kiểm tra, xử lý vi phạm.
Việc thanh tra kiểm tra sẽ tăng cường truy
xuất nguồn gốc và chống thực phẩm nhập lậu,
những thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
được buôn bán trên thị trường để xử lý nghiêm.
Tăng cường kiểm soát các bếp ăn tập thể, các
suất ăn công nghiệp đối với những đối tượng có
nguy cơ diễn ra ngộ độc thực phẩm như ở
trường học, khu chế xuất, khu công nghiệp./.

Quy định về lắp đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo
I. Luật Quảng cáo quy định:
Điều 34 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 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 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt:
Điều 66 Vi phạm quy định về biển hiệu
1. Phạt tiền từ 5.000.000 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 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
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CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM 2017
* Quỹ Hạ tầng cơ sở

Đơn vị tính : đồng

Số tiền

Các khoản thu
1. Tồn kỳ trước chuyển sang
-Thu từ các nguồn quĩ trong năm
-Hỗ trợ của ngân sách các cấp

140,759,574
808,825,000

-Thu từ viện trợ, tài trợ trong và ngoài
nước
-Thu từ huy động đóng góp hẻm
59 Nghĩa Hòa

55,300,000

-Thu từ huy động đóng góp hẻm
25 ĐấtThánh (Thi công năm 2018)

68,200,000

-Thu từ huy động đóng góp hẻm
181/11 Nghĩa Phát (Thi công năm 2018)

23,000,000

-Thu từ huy động đóng góp hẻm
181/19 Nghĩa Phát (Thi công năm 2018)
-Thu lãi từ các khoản tiền gởi (nếu có)
-Thu khác
Tổng cộng :
Tồn quĩ cuối kỳ:

20,000,000

1,116,084,574
185,749,574

* Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
1. Tồn quĩ kỳ trước chuyển sang
2.Thu các khoản tài trơ, ủng hộ có
mục đích và địa chỉ cụ thể : (Tùy
theo
hoạt động của từng quĩ và địa chỉ
mà người tài trợ ủy nhiệm cho quĩ)
3. Thu các khoản tài trợ cho các
mục
đích hoạt động chung (không theo
địa chỉ cụ thể)
4. Thu các khoản đóng góp cho các
mục đích (nếu có): ghi theo từng
mục đích cụ thể.
5. Thu khác

Sử dụng nguồn thu
1. Chi đầu tư xây dựng công trình
Ghi chi tiết theo từng công trình, hạng mục
công trình .

930,335,000

- Chi tiền làm đường hẻm 233/1

15,064,000

- Chi kinh phí làm đường hẻm 851

16,625,000

- Chi kinh phí làm hẻm hẻm 59 Nghĩa Hòa

898,646,000

(Tùy theo hoạt động của từng quĩ, các quĩ
ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục
đích và địa chỉ cụ thể)
2. 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

1. Chi theo sự ủy nhiệm của người tài trợ
cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể : (Tùy
theo hoạt động của từng quĩ, các quĩ ghi
cụ thể các khoản chi cho từng mục đích
và địa chỉ cụ thể)
2. Hỗ trợ các chương trình, các đề án
theo kế hoạch hoạt động của quĩ : (Ghi
chi tiết theo từng chương trình, đề án,
từng mục đích)
3. Chi theo các mục đích huy động đóng
36,255,000 góp (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ
thể.
- Chi thăm viếng ốm đau, ma chay GĐCS
- Chi viếng đài liệt sĩ nhân ngày lễ

60,886,800

4. Chi cho công tác quản lý quĩ (nếu có)
Tổng cộng :

97,141,800 Tổng cộng :

Tồn quĩ cuối kỳ:

75,023,800

* Quỹ Xóa đói giảm nghèo
1. Tồn quĩ kỳ trước chuyển sang
2.Thu các khoản tài trơ, ủng hộ có
mục đích và địa chỉ cụ thể : (Tùy
theohoạt động của từng quĩ và địa
chỉ mà người tài trợ ủy nhiệm cho
quĩ)

Số tiền

-

19,798,000

1,000,000
1,320,000
22,118,000

1. Chi theo sự ủy nhiệm của người tài
trợ cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể :
(Tùy theo hoạt động của từng quĩ, các
quĩ ghi cụ thể các khoản chi cho từng
mục đích và địa chỉ cụ thể)
2. Hỗ trợ các chương trình, các đề án
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3. Thu các khoản tài trợ cho các
mục
đích hoạt động chung (không theo
địa chỉ cụ thể)
4.Thu các khoản đóng góp cho các
mục đích (nếu có): ghi theo từng
mục đích cụ thể.
Thu khác
- Thu hồi vốn vay
- Thu vận động
- Thu lãi vay
Tổng cộng :
Tồn quĩ cuối kỳ:

* Quỹ Người cao tuổi
1. Tồn quĩ kỳ trước chuyển sang
2.Thu các khoản tài trơ, ủng hộ có
mục đích và địa chỉ cụ thể : (Tùy
theo hoạt động của từng quĩ và địa
chỉ mà người tài trợ ủy nhiệm cho
quĩ)
3. Thu các khoản tài trợ cho các
mục đích hoạt động chung (không
theo địa chỉ cụ thể)
4. Thu các khoản đóng góp cho các
mục đích (nếu có): ghi theo từng
mục đích cụ thể.
Thu khác

Tổng cộng :
Tồn quĩ cuối kỳ:

* Quỹ Vì người nghèo
1. Tồn quĩ kỳ trước chuyển sang
2. Thu các khoản tài trơ, ủng hộ có
mục đích và địa chỉ cụ thể : (Tùy
theo
hoạt động của từng quĩ và địa chỉ
mà người tài trợ ủy nhiệm cho quĩ)
3.Thu các khoản tài trợ cho các
mục đích hoạt động chung (không
theo địa chỉ cụ thể)

theo kế hoạch hoạt động của quĩ : (Ghi
chi tiết theo từng chương trình, đề án,
từng mục đích)
3. Chi theo các mục đích huy động
đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục
đích cụthể.
26,010,000
-

4. Nộp ngân sách nhà nuớc
5. Chi cho công tác quản lý quĩ (nếu có)

24,645,000

Tổng cộng :

24,645,000

26,010,000
26,010,000
1,365,000

104,840,500

84,396,000

189,236,500
119,427,000

41,517,223

1. Chi theo sự ủy nhiệm của người tài
trợ
cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể :
(Tùy theo hoạt động của từng quĩ, các
quĩ ghi cụ thể các khoản chi cho từng
mục đích và địa chỉ cụ thể)
2. Hỗ trợ các chương trình, các đề án
theo kế hoạch hoạt động của quĩ : (Ghi
chi tiết theo từng chương trình, đề án,
từng mục đích)
3. Chi theo các mục đích huy động
đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục
đích cụ thể.
- Chi tổ chức chúc thọ , họp mặt ngày
quốc tế
người cao tuổi
- Chi hỗ trợ quĩ vì người nghèo quận
- Chi thăm ốm, viếng đám tang các Cụ
cao tuổi
- Chi hội nghị, tổng kết công tác
- Chi khen thưởng
- Chi dưỡng sinh
- Chi khác
4. Chi cho công tác quản lý quĩ (nếu có)

Tổng cộng :

59,863,500

10,753,000

21,175,500
11,745,000
6,010,000
6,135,000
4,045,000
9,946,000

69,809,500

1. Chi theo sự ủy nhiệm của người tài
trợ
cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể :
(Tùy
theo hoạt động của từng quĩ, các quĩ ghi
cụ thể các khoản chi cho từng mục đích
và địa chỉ cụ thể)
2. Hỗ trợ các chương trình, các đề án
theo kế hoạch hoạt động của quĩ : (Ghi
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4. Thu các khoản đóng góp cho các
mục đích (nếu có): ghi theo từng
mục đích cụ thể.
5. Thu khác
- Thu hồi vốn vay
- Thu vận động
- Thu tiền lãi NH

Tổng cộng :
Tồn quĩ cuối kỳ:

* Quỹ Phòng chống thiên tai
1. Tồn quĩ kỳ trước chuyển sang
2.Thu các khoản tài trơ, ủng hộ có
mục đích và địa chỉ cụ thể : (Tùy
theo hoạt động của từng quĩ và địa
chỉ mà người tài trợ ủy nhiệm cho
quĩ)
3. Thu các khoản tài trợ cho các
mục đích hoạt động chung (không
theo địa chỉ cụ thể)
4. Thu các khoản đóng góp cho các
mục đích (nếu có): ghi theo từng
mục đích cụ thể.
Thu khác

Tổng cộng :
Tồn quĩ cuối kỳ:
* Quỹ Hội Chữ thập Đỏ
1. Tồn quĩ kỳ trước chuyển sang
2.Thu các khoản tài trơ, ủng hộ có
mục đích và địa chỉ cụ thể : (Tùy
theo
hoạt động của từng quĩ và địa chỉ
mà người tài trợ ủy nhiệm cho quĩ)
3. Thu các khoản tài trợ cho các
mục
đích hoạt động chung (không theo
địa chỉ cụ thể)
4. Thu các khoản đóng góp cho các
mục đích (nếu có): ghi theo từng
mục đích cụ thể.
5. Thu khác

160,254,945
1,500,000
158,665,000
89,945

201,772,168
35,042,068

0

74,610,000

chi tiết theo từng chương trình, đề án,
từng mục đích)
3. Chi theo các mục đích huy động
đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục
đích cụthể.
Chi sửa chữa chống dột
Chi học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tiếp
sức đến trường
Chi hỗ trợ BHYT cho người nghèo
Chi tặng quà cho các hộ nghèo
Chi trợ cấp khó khăn đột xuất
4. Chi cho công tác quản lý quĩ (nếu có)
Chi hoạt động quĩ
Tổng cộng :

1. Chi theo sự ủy nhiệm của người tài
trợ cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể :
(Tùy theo hoạt động của từng quĩ, các
quĩ ghi cụ thể các khoản chi cho từng
mục đích và địa chỉ cụ thể)
2. Hỗ trợ các chương trình, các đề án
theo kế hoạch hoạt động của quĩ : (Ghi
chi tiết theo từng chương trình, đề án,
từng mục đích)
3. Chi theo các mục đích huy động
đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục
đích cụ thể (nộp ngân sách nhà nước)
4. Chi cho công tác quản lý quĩ (nếu có)
- Chi trích 5% cho người thu
Tổng cộng :

74,610,000
0

18,699,000

65,368,000

1. Chi theo sự ủy nhiệm của người tài
trợ cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể :
(Tùy theo hoạt động của từng quĩ, các
quĩ ghi cụ thể các khoản chi cho từng
mục đích và địa chỉ cụ thể)
2. Hỗ trợ các chương trình, các đề án
theo kế hoạch hoạt động của quĩ : (Ghi
chi tiết theo từng chương trình, đề án,
từng mục đích)
3. Chi theo các mục đích huy động
đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục
đích cụ thể.
- Chi công trình nhân đạo xây nhà tình
thương
- Chi trích nộp hội phí, heo đất, Trường
Sa
- Chi công tác tuyên truyền, huấn
luyện, hội thi
- Chi nhà dưỡng lão và công tác XHNĐ
- Chi trả lại tiền heo đất cho các chi hội

158,925,600

49,800,000
6,825,600
85,000,000
17,300,000
7,804,500
7,804,500
166,730,100

70,879,500

3,730,500
74,610,000

47,473,000

12,058,000
5,640,000
9,212,000
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- Chi thăm gia đình khuyết tật
- Chi hiến máu nhân đạo
- Chi tài liệu đại hội Hội CTĐ phường
- Chi kinh phí hoạt động tại Cần Giờ
- Chi viếng đài tưởng niệm liệt sĩ
- Chi khác
4. Chi cho công tác quản lý quĩ (nếu có)
Tổng cộng :
Tồn quĩ cuối kỳ:

* Quỹ Khuyến học
1. Tồn quĩ kỳ trước chuyển sang
2. Thu các khoản tài trơ, ủng hộ có
mục đích và địa chỉ cụ thể : (Tùy
theo hoạt động của từng quĩ và địa
chỉ mà người tài trợ ủy nhiệm cho
quĩ)
3. Thu các khoản tài trợ cho các
mục đích hoạt động chung (không
theo địa chỉ cụ thể)
4. Thu các khoản đóng góp cho các
mục đích (nếu có): ghi theo từng
mục đích cụ thể.
5. Thu khác

84,067,000
35,003,000

5,657,650

78,670,000

Tổng cộng :

1. Chi theo sự ủy nhiệm của người tài
trợ cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể :
(Tùy theo hoạt động của từng quĩ, các
quĩ ghi cụ thể các khoản chi cho từng
mục đích và địa chỉ cụ thể)
2. Hỗ trợ các chương trình, các đề án
theo kế hoạch hoạt động của quĩ : (Ghi
chi tiết theo từng chương trình, đề án,
từng mục đích)
3. Chi theo các mục đích huy động
đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục
đích cụ thể.
- Chi công tác tuyên truyền, tập huấn
- Khen thưởng, học bổng
- Tổng kết
- Chi khác
4. Chi cho công tác quản lý quĩ (nếu có)
Tổng cộng :

Tổng cộng :
Tồn quĩ cuối kỳ:

120,000
1,950,000

18,493,000
1,591,000
49,064,000

54,003,000

180,000
48,823,000
2,150,000
2,850,000
2,672,500
56,675,500

84,327,650
27,652,150

THÔNG BÁO: LỊCH TƯ VẤN PHÁP LUẬT 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 tư vấn pháp luật 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 đoàn thể phường 6, số 225 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 04/2018 được in 4.500 bản, tại cty Khôi Nguyễn, phát hành miễn phí đến từng hộ dân.
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 …
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