
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 

 
 

 

- Chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2018 và tháng hành động Vì Trẻ Em năm 2018. 

- Tích cực hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, 5/6/2018. 

- Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam, 6/6/1941 – 6/6/2018 và 23 năm ngày 

thành lập Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, 10/6/1995 – 10/6/2018. 

- Kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 21/6/1925 – 21/6/2018. 

- Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”. 

- Kỷ niệm 17 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 – 28/6/2018. 

- Tích cực hưởng ứng thực hiện “15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp”.   
 

 
 

 
 

 

Mỗi tháng Năm về, đất nước ta lại không nguôi nhớ 

về Bác – Người đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết của 

mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất 

nước. Bác Hồ đã mãi đi xa, nhưng hình ảnh về một 

lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, được nhân loại biết đến và 

kính nể thì mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế hệ 

người Việt Nam chúng ta và bạn bè quốc tế.  

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương trung với 

Đảng, trung với nước, hiếu với dân, trọn đời phấn đấu, 

hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; ý chí và 

nghị lực tinh thần to lớn vượt qua mọi thử thách, khó 

khăn để đạt mục tiêu cách mạng. Cả cuộc đời Người 

luôn thôi thúc: “Tôi chỉ một ham muốn, ham muốn đến 

tột bậc là làm sao cho nước nhà được độc lập, dân tộc 

ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm 

ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.  

Cả cuộc đời, Bác đã dành trọn tình yêu thương của 

mình cho đồng loại, cho dân tộc. Đó là một thứ tình 

cảm được thể hiện bằng chính những cử chỉ nhỏ nhất 

đến những hi sinh cao cả nhất. Đó là những tính cách 

đã đi vào bản chất của mỗi con người Việt Nam, được 

tôi luyên qua lửa đạn chiến tranh, qua gian nan đời 

thường. Nhưng ở Bác cái thứ tình cảm đó dường như 

có gì đó thiêng liêng hơn, trân trọng hơn.  

Hôm nay chúng ta nhớ về Bác như nhớ về tấm 

gương vừa trong vừa sáng để ta tự soi mình. Ở Bác là 

sự thể hiện toàn vẹn đức sáng:“cần, kiệm, liêm, chính, 

chí công vô tư”. Bác luôn xem nhẹ sự xa hoa, không 

ưa chuộng nghi thức trang trọng. Trong đời riêng trong 

sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Ở 

Bác luôn toát lên một cốt cách giản dị, cao thượng, vĩ 

đại và sự khiêm tốn phi thường; không sùng bái cá 

nhân, mà luôn luôn nêu cao sự nghiệp anh hùng của 

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Người cho rằng: 

Quần chúng mới là người làm nên lịch sử và lịch sử là 

lịch sử của chính họ chứ không phải của một cá nhân 

anh hùng nào.  

Bác Hồ là biểu tượng lớn trong tâm hồn nhân dân 

Việt Nam và bạn bè quốc tế. Người đã đưa Việt Nam 

từng bước sánh vai với các cường quốc năm châu. 

Người đã tạo ra những mối quan hệ anh em sâu sắc mà 

đến tận ngày nay và nhiều năm sau nữa nhân dân Việt 

Nam và nhân dân các nước anh em mãi bền chặt như 

chân với tay. Thế giới nhắc đến người như một sự 

ngưỡng mộ. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã đặt đài 

tưởng niệm Hồ Chí Minh như: Cu Ba, Nga, Trung 

Quốc… Nhân dân thế giới nhắc đến Người với tất cả 

lòng kính trọng và thành kính  

Tháng Năm hôm nay Bác đã đi xa nhưng mỗi cán 

bộ, Đảng viên và nhân dân cả nước luôn nhớ và biết 

ơn Bác, cùng nhau thi đua lập thành tích chào mừng 

128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018). 

Những người con đất Việt nguyện sống, học tập và 

làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên rèn 

luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suốt đời phấn đấu 

cho lý tưởng cách mạng của Đảng, vì dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh./. 

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

 

THÁNG 05/2018 

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 – 19/5/2018) 
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 Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) . 
 

 
Sáng ngày 19/5/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân 

phường, Đảng ủy phường 6 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 

128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời trao tặng 

Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2018 cho 04 đồng chí đảng viên của 

Đảng bộ phường. 

Về tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của Đồng chí Nguyễn 

Xuân Tiến - UVBTV.QU - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; 

Đ/c Đặng Bình Yên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

phường; Đ/c Trần Minh Vũ - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND 

phường, các đồng chí Đảng ủy viên; Thường trực UBND; UB 

MTTQ; các đoàn thể phường và các đồng chí chi ủy chi bộ 

trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ phường. 

Bên cạnh đó, nhằm đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh trong 2 năm qua đồng thời nêu gương, khen thưởng 

các cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018, Đảng ủy phường 

cũng đã khen thưởng các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt giải 

trong hội thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh năm 2018 với chủ đề “Tháng 5 nhớ Bác” và khen 

thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018. 

Tại buổi lễ, Đảng ủy đã trao tặng giấy công nhận cho 5 tập 

thể và 23 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; khen 

thưởng 03 đơn vị đạt giải I, II, III và 10 Chi bộ đạt giải khuyến 

khích Hội thi  “Tháng 5 nhớ Bác”. 

 Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Đặng Bình Yên mong 

muốn, các tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác hãy 

tiếp tục rèn luyện, phấn đấu giữ vững và phát huy phẩm chất 

tốt đẹp, làm tấm gương cho mọi người noi theo, tiếp tục tiếp 

sức cho địa phương, cơ quan, đơn vị, làm lan tỏa sâu rộng hơn 

việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần xứng đáng vào công cuộc 

xây dựng và phát triển đất nước ./.
 

 Hội thi “Tháng 5 nhớ Bác” năm 2018. 

 
Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ 

Phường 6 giai đoạn 1975 đến nay, kỷ niệm 128 năm ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), qua đó nâng cao ý 

thức, đẩy mạnh trong toàn hệ thống chính trị học tập và làm theo 

Bác đạt hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng . Ngày 16/5/2018  Đảng 

ủy phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường tổ chức Hội thi 

“Tháng năm nhớ Bác”. Tạo điều kiện để các đơn vị tham gia có sự 

giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu gương người tốt 

việc tốt, gương điển hình, cách làm hay trong thực hiện học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 
Về tham dự Hội thi có sự tham gia của 13 đội thi, các đội thi 

tham gia thi trắc nghiệm kiến thức về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu về cuộc vận động học tập và 

làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm 

hiểu về lịch sử Đảng bộ phường  từ năm 1975 đến nay và phần 

thi trình diễn văn nghệ với các nội dung ca ngợi tình yêu quê 

hương, đất nước; ca ngợi Đảng; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

kể các mẫu chuyện về Bác, về gương người tốt việc tốt, gương 

tập thể, cá nhân điển hình, có sức lan tỏa rộng  trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ 

quan, đơn vị, địa phương mình./. 

 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 
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 Lễ phát động “Mỗi tuần 15 phút vì thành phố văn 

minh – sạch đẹp”; Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống 

sốt xuất huyết; Phát động phong trào “Trồng cây đời đời 

nhớ ơn Bác”  năm 2018. 

 
 

Sáng ngày 20/5/2018, Ủy ban nhân dân phường, Ban 

chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” phối hợp các ban ngành đoàn thể phường 

tổ chức Lễ phát động “Mỗi tuần 15 phút vì thành phố văn 

minh – sạch đẹp”; Hưởng ứng ngày ASEAN phòng 

chống sốt xuất huyết và phát động phong trào “Trồng cây 

đời đời nhớ ơn Bác” năm 2018 tại khuôn viên sinh hoạt 

thể dục thể thao phường 6. Lễ phát động thu hút gần 150 

lượt Hội viên, Đoàn viên, thanh niên và nhân dân cùng 

tham gia thực hiện 3 phần việc thiết thực góp phần xây 

dựng nếp sống mỹ quan đô thị tại khu dân cư, xây dựng 

các tuyến đường, tuyến hẻm sạch ngõ; phòng ngừa dịch 

bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa trên địa bàn phường. 
 

 
 

Đặc biệt hòa trong không khí  kỷ niệm 128 năm ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), 

Ban tổ chức cũng phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác” các khu phố cùng chung tay trồng 10 cây xanh các 

loại tạo thêm mảng xanh cho khuôn viên sinh hoạt văn 

hóa thể dục thể thao phường 6./. 

  Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo phường với cán 

bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể phường. 

 
 Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/QU ngày 17/4/2018 của 

Đảng ủy phường 6 về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa 

lãnh đạo Phường với các tổ chức chính trị - xã hội phường; 

ngày 31/5/2018, Đảng ủy - UBND phường đã tổ chức Hội 

nghị đối thoại giữa lãnh đạo phường với đại diện cán bộ, 

đoàn viên, hội viên các đoàn thể phường. Đến dự và chủ trì 

hội nghị đối thoại có đồng chí Đặng Bình Yên - Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Phạm Thị Mai - Phó 

Bí thư thường trực Đảng ủy/Trưởng khối vận, đồng chí 

Trần Minh Vũ - Phó Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND. 

Sau khi nghe đồng chí Đặng Bình Yên - Bí thư Đảng ủy 

phường nêu mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của hội nghị đối 

thoại, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan 

đến thực trạng, các hoạt động của các đoàn thể trong tình 

hình thực tế tại địa phương 

Tại hội nghị đối thoại, có 20 lượt ý kiến phát biểu trực 

tiếp từ các đại biểu đặt ra với lãnh đạo phường. Các ý kiến, 

kiến nghị của các đại biểu rất thẳng thắn, công khai, dân 

chủ. Đ/c Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu, trả lời và giải 

trình kiến nghị của  các đại biểu từng việc rõ ràng, cụ thể. 

Phần trả lời của lãnh đạo UBND phường đúng trọng tâm, đi 

thẳng vào nội dung câu hỏi và giải đáp, làm rõ được hầu hết 

các vấn đề đặt ra. 

 Kết thúc hội nghị, đồng chí Đặng Bình Yên - Bí thư 

Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường thay mặt chủ tọa hội 

nghị cảm ơn những ý kiến trao đổi, đóng góp của các đại 

biểu. Qua đó giúp Đảng ủy, HĐND, UBND phường nắm 

bắt cụ thể, chính xác hơn những vấn đề các đại biểu quan 

tâm. Đồng thời tiếp thu toàn bộ những ý kiến, kiến nghị 

phản ánh của các đại biểu để có kế hoạch, chỉ đạo trong thời 

gian sắp tới. 

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo phường với đại diện 

cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể phường 6 đã diễn 

ra thành công tốt đẹp, đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, công 

khai. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các vị 

đại biểu dự hội nghị và sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, 

UBND, UB.MTTQ phường trong việc chuẩn bị và tổ chức 

tốt hội nghị../. 
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 Chương trình "Bếp ăn nhân ái phường 6" lần thứ 
10 năm 2018. 

 
Nhằm đẩy mạnh công tác an sinh xã hội của địa 

phương. Tập hợp những tấm lòng bác ái của người dân 

trong và ngoài phường chung tay tình nguyện vì xã hội, 

phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá 

rách, xây dựng thế hệ trẻ sống biết yêu thương - sẻ chia 

tình cảm. 

Ngày 20/5/2018, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Đoàn 

Thanh niên phường 6 và Câu lạc bộ "Bếp ăn nhân ái" đã 

tổ chức phát 100 phần lần thứ 10 năm 2018 cho những 

người dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn tại Điểm sinh 

hoạt các hội, đoàn thể và khu phố 286 Nghĩa Phát, phường 

6, quận Tân Bình. Đây cũng là địa điểm hỗ trợ người dân 

đăng ký giải quyết hồ sơ hành chính trực tuyến của 

Phường 6. 

 
 
 

 Bệnh Quai bị và cách phòng chống. 
Quai bị là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường xuất 

hiện nhiều vào mùa xuân, hè, tuy nhiên bệnh có thể xảy ra 

quanh năm kể cả vào mùa thu, đông. Bệnh thường phát 

triển thành dịch ở những tập thể đông đúc như nhà trẻ, 

trường học. Đây là một bệnh nhẹ nhưng nếu không được 

phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến 

chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, đặc biệt 

nguy hiểm nhất là viêm sưng tinh hoàn, ở nam giới có thể 

dẫn đến vô sinh. 

Bệnh lây truyền qua đường hô hấp và đường ăn uống, 

qua những giọt nước bọt khi bệnh nhân nói, ho, hắt hơi. 

Thời gian lây bệnh từ 6 ngày đến 2 tuần với các triệu 

chứng: 

- Thời gian ủ bệnh kéo dài 18 đến 25 ngày, giai đoạn 

này hoàn toàn yên lặng không bộc lộ dấu hiệu và triệu 

chứng gì. 

- Thời kỳ khởi phát, toàn phát: 

     + Sốt 38 - 38,5 độ C, nhức đầu, nôn. 

     + Sau sốt 24- 48 giờ xuất hiện viêm tuyến mang tai. 

Lúc đầu sưng một bên, sau 1-2 ngày sưng tiếp bên kia 

(thường sưng cả hai bên, ít gặp sưng 1 bên). Hai bên sưng 

thường không đối xứng (bên sưng to, bên sưng nhỏ), căng, 

bóng, không đỏ, ấn không lõm, sờ nóng, ấn đau.      

+ Nước bọt ít, quánh. 

+ Đau hàm khi há miệng, nhai hoặc nuốt. Đau lan ra tai. 

+ Họng viêm đỏ 

- Thời kỳ lui bệnh: Bệnh tự khỏi trong vòng 10 ngày. 

Thường hết sốt sau 3-4 ngày, tuyến nước bọt hết sưng trong 

vòng 8-10 ngày. Có khoảng 1/3 số bệnh nhân mắc bệnh 

Quai bị không biểu hiện triệu chứng gì. Đôi khi, bệnh Quai 

bị qua đi mà không hay biết do tuyến mang tai không sưng. 

Đây là bệnh do virus gây ra nên chưa có thuốc điều trị 

đặc hiệu, các trường hợp mắc bệnh phải được nghỉ ngơi tại 

chỗ; ăn thức ăn mềm, dễ nuốt. 

- Cách ly người bệnh khoảng 2 tuần từ khi phát hiện bệnh. 

- Học sinh bị bệnh không được đến trường, vì như vậy 

sẽ là nguồn lây bệnh cho các bạn xung quanh. 

- Người lớn mắc bệnh cũng cần được cách ly như trẻ 

nhỏ tại phòng riêng. 

- Các đồ vật có liên quan đến chất tiết mũi, họng cần 

phải được diệt khuẩn tốt. 

- Cách ly người bị nhiễm bệnh: đeo khẩu trang, che miệng khi 

hắt hơi, hạn chế tiếp xúc, tụ tập nơi đông người,... 

- Vệ sinh sạch sẽ thân thể, rửa tay bằng xà phòng, giữ vệ 

sinh tốt môi trường xung quanh. 

- Nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng, đặc biệt khi có biểu 

hiện viêm tinh hoàn cần hạn chế tối đa vận động, chạy nhảy 

để không làm bệnh nặng thêm. 

- Vệ sinh răng miệng, súc miệng bằng nước muối sinh lý 

hay nước súc miệng để chống khô miệng và không để vi 

khuẩn có môi trường thuận lợi phát triển. 

- Có thể sử dụng Paracetamol để hạ sốt, giảm đau nhưng 

cần tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng. 

- Làm giảm sưng vùng tuyến nước bọt bằng cách 

chườm nước đá. 

- Uống nhiều nước để tránh mất nước do sốt. 

- Tránh các loại thực phẩm và đồ uống có tính axit có 

thể khiến tình trạng viêm tuyến nước bọt trở nên tồi tệ, 

người bệnh đau đớn hơn. 

- Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người xung quanh để 

phòng lây bệnh cho người khác. 

- Học sinh bị bệnh không được đến trường, vì như vậy 

sẽ là nguồn lây bệnh cho các bạn xung quanh. 

- Người lớn mắc bệnh cũng cần được cách ly như trẻ 

nhỏ tại phòng riêng. 

- Các đồ vật có liên quan đến chất tiết mũi, họng cần 

phải được diệt khuẩn tốt. 

Hiện nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, điều trị chủ 

yếu là nâng đỡ, tăng cường dinh dưỡng, điều trị triệu 

chứng. Phát hiện sớm các biến chứng như viêm tinh hoàn, 

viêm màng não… để được điều trị kịp thời. 

Để phòng bệnh, ngoài các biện pháp cách ly với người 

bệnh thì phương pháp tiêm phòng là tốt nhất. Hơn 95% 

những người được tiêm chủng được miễn dịch rất lâu, có 

thể suốt đời. Vaccine có thể tiêm bất kỳ lúc nào từ 12 tháng 

tuổi trở lên. Trẻ vị thành niên và người lớn nếu đã có tiếp 

xúc với bệnh nhân quai bị nhưng chưa có tiền sử mắc quai 

bị và chưa được tiêm chủng theo lịch phòng bệnh quai bị thì 

nên tiêm chủng để có thể phòng bệnh tốt nhất cho bản thân 

và gia đình mình. 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Triển khai chiến dịch uống bổ sung vitamin A cho 
trẻ dưới 5 tuổi đợt 1 năm 2018. 

- Vitamin A là một vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự 

sự tăng trưởng và bảo vệ cơ thể. Vitamin A giúp phòng 

ngừa bệnh khô mắt do thiếu vitamin A, bảo vệ sự toàn vẹn 

của da và niêm mạc mắt, đường hô hấp, đường tiêu hóa. . 

.làm tăng khả năng đề kháng của cơ thể đối với bệnh 

nhiễm trùng. 

- Thiếu vitamin A làm cho trẻ chậm phát triển chiều 

cao, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng làm tăng tỉ lệ tử vong ở 

trẻ em. Thiếu vitamin A nặng sẽ gây ra bệnh khô mắt, nếu 

không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến mù vĩnh viễn. 

- Trẻ em dưới 3 tuổi rất cần vitamin A để tăng trưởng. 

Nếu trẻ không được bú sữa mẹ, chế độ ăn của trẻ không 

cung cấp đủ vitamin A, trẻ hay mắc các bệnh viêm hô hấp, 

tiêu chảy tái đi tái lại, sởi, nhiễm giun sán. . .là nguyên 

nhân làm trẻ nhỏ dễ bị thiếu vitamin A. 

- Bổ sung vitamin A liều cao là một trong những giải 

pháp hiệu quả nhằm phòng chống thiếu vitamin A ở trẻ 

em. Mỗi liều dự phòng có thể bảo vệ trẻ trong thời gian từ 

4 – 6 tháng. 

- Trong hai ngày 1 và 2/6, Trạm Y tế phường 6 sẽ tổ 

chức chiến dịch uống bổ sung vitamin A đợt 1 nhằm 

phòng, chống tình trạng thiếu vitamin A ở trẻ dưới 5 tuổi 

trên toàn phường. 
 Tác hại của thuốc lá trên cơ thể con người 

Ngoài nicotin, trong thuốc lá còn chứa 7.000 

hóa chất khác mà trong đó có những chất rất độc 

đối với cơ thể. Ít nhất có 69 chất có khả năng gây 

ung thư. 

Sau đây là một số độc chất chủ yếu: 

- Hắc ín: Khi bạn hít khói thuốc, hắc ín sẽ bám 

vào khí quản và phổi . Khí quản được bao phủ bởi 

những sợi lông nhỏ, gọi là tiêm mao để "quét" 

mầm bệnh và những chất khác ra khỏi phổi. Nhiệm 

vụ của tiêm mao sẽ trở nên khó khăn khi khí quản 

và phổi bị hắc ín bám vào. Hắc ín trong thuốc lá 

có chứa những hóa chất, được gọi là chất gây ung 

thư, chất này có khả năng kích thích sự phát triển 

của tế bào ung thư trong cơ thể. 

- Oxyd carbon: Oxyd carbon tự kết hợp với 

huyết cầu tố trong máu và cản trở sự vận chuyển 

oxy đến tế bào. Điều này có nghĩa là những người 

hút thuốc lá thường bị khó thở và dễ bị mệt. Sau 

cùng bạn bị một loại bệnh đường hô hấp, gọi là 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Khi bạn mắc bệnh 

này thì bạn càng ngày càng thấy khó thở. 

- Khí oxy-hóa: Khí oxy-hóa là những chất khí 

phản ứng với oxy. Chúng có thể tạo ra cục máu 

đông trong mạch máu, làm tăng nguy cơ nhồi máu 

cơ tim hay đột quỵ. 

- Benzen: Tiếp xúc với benzen có thể làm tế bào 

bị tổn thương ở trong nhiễm sắc thể. Và nó có thể 

gây ra những chứng ung thư như ung thư máu và 

ung thư thận. 

Hút thuốc thụ động cũng gây tác hại cho mọi 

người, đặc biệt cho em bé và trẻ em. Những đối 

tượng này có nguy cơ cao về nhiễm trùng đường 

hô hấp, bị hen suyễn, ho dai dẳng và viêm tai giữa. 

Theo thống kê, hàng năm trên thế giới có khoảng 

600.000 người tử vong do hút thuốc thụ động. 

Hưởng ứng háng hành động vì một môi trường 

không thuốc lá (1 – 31/5) và ngày Thế giới không 

thuốc lá 31/5 và Vì một cộng đồng không khói 

thuốc, Vì sức khỏe của mỗi người. Vì tương lai 

con em chúng ta. 

- Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. 

- Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. 

- Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. 

- Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè, đồng 

nghiệp. 

Và Hãy: 

- Hãy giảm hút thuốc lá. 

- Hãy cai nghiện thuốc lá. 

- Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi 

chưa từng hút. 

- Hãy để môi trường xung quanh  không khói 

thuốc lá. 
 Tuyên truyền phổ biến pháp luật về Phòng cháy 

và chữa cháy:  

 
 

Trong hai ngày 09 và 10 tháng 5 năm 2018, Ủy ban 

nhân dân phường 6 đã tổ chức tuyên truyền kiến thức 

về Phòng cháy và chữa cháy, các phương án, kỹ năng 

thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn dân 

cư cho nhân dân khu phố 4 (tại nhà thờ Nam Hòa) và 

khu phố 6 (tại Trường THCS Trần Văn Đang). 

Báo cáo viên là ông Phan Thanh Phong – Cán bộ 

Trung tâm 4/10 trực thuộc Sở Phòng cháy và chữa 

cháy, cứu hộ, cứu nạn thanh phố Hồ Chí Minh đã 

truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích cho nhân dân trong 

việc Phòng cháy và chữa cháy. Hướng đẫn các kỹ năng 

cần thiết giúp thoát hiểm khi xảy ra sự cố chấy, nổ; 

hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện chữa cháy… 

Các buổi tuyên truyền được sự quan tâm của người 

dân, gần 450 lượt người tham dự. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Phòng, chống dịch cúm gia cầm 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND ngày 

09/01/2015 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm; 

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật 

đối với các chủ kinh doanh, khuyến cáo người tiêu dùng lựa 

chọn sản phẩm an toàn, nguồn gốc rõ ràng và đã qua kiểm 

dịch của cơ quan thú y; ngăn ngừa không để dịch bệnh gia 

cầm xảy ra trên địa bàn; góp phần ổn định tình hình kinh tế, 

chính trị, xã hội, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng dân cư; 

UBND phường 6 thông báo một số nội dung sau: 

1. Các ban ngành đoàn thể, Ban Điều hành các Khu phố, 

Tổ Dân phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền 

phòng chống dịch cúm gia cầm đến Nhân dân thông qua 

các buổi sinh hoạt, hội họp, … để người dân hiểu rõ tác hại, 

các mối nguy cơ của dịch cúm gia cầm và việc chăn nuôi 

gia cầm nhỏ lẻ tại hộ dân trong nội thành, nội thị, khu dân cư. 

2. Ban Quản lý các chợ tăng cường công tác tuyên 

truyền, nhắc nhở và yêu cầu các tiểu thương nghiêm chỉnh 

thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại chợ 

bằng các hình thức như: phát loa phóng thanh, treo băng 

rôn, họp tiểu thương tuyên truyền; khuyến cáo người tiêu 

dùng lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc, đã qua 

kiểm dịch. 

3. Các hộ kinh doanh, hộ dân:  

- Không kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia cầm trái phép 

- Không mua gia cầm sống, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc 

- Không cho thuê nhà để tồn trữ gia cầm sống không rõ nguồn gốc; 

- Không chăn nuôi gia cầm trên địa bàn phường (kể cả việc 

chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, nuôi gà đá) 

- Không mua bán gia cầm (sản phẩm gia cầm) mắc bệnh; 

- Không vứt xác gia cầm bị nhiễm bệnh hoặc nghi mắc bệnh 

bừa bãi. 

4. Các Khu phố, Tổ Dân phố, hộ dân khi phát hiện gia 

cầm bị nhiễm bệnh, không rõ nguồn gốc trên địa bàn phải 

kịp thời  báo cho UBND phường để có hướng xử lý. 

5. Gia súc, gia cầm (sản phẩm gia cầm) kinh doanh, 

chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ trái phép nếu phát hiện sẽ bị 

tịch thu tiêu hủy theo quy định. 
 Quy định về xử phạt trong công tác quản lý nhà 

nước về kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường  

Trích Điều 12 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt, cụ thể như sau: 

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá 

nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức 

thực hiện hành vi vi phạm sau đây: Bán hàng rong hoặc bán 

hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các 

tuyến phố có quy định cấm bán hàng. 

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối 

với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với 

tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; 

kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa 

phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, 

biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực 

hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông; Chiếm 

dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 05 m2 làm nơi 

trông, giữ xe; 

-  Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối 

với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối 

với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau 

đây: Sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an 

toàn đường bộ làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, 

vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, các loại vật 

dụng khác; Bày, bán máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu xây 

dựng hoặc sản xuất, gia công hàng hóa trên lòng đường đô 

thị, hè phố; Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 

05 m2 đến dưới 10 m2 làm nơi trông, giữ xe; 

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

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

hành chính gây ra./. 

 
 

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. 

- Sáng thứ Bảy hàng tuần, từ 8 giờ đến 11 giờ: Điểm sinh hoạt các Hội, 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. 

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 05/2018 được in 4.500 bản, tại cty Khôi Nguyễn, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/

