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- Toàn dân tích cực hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2018. 

- Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Thanh niên Xung phong (15/7/1950 – 15/7/2018). 

- Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018). 

- Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018). 

- Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2018). 

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

 
 

 
 

 

 
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam 

dân chủ cộng hòa ra đời. Tuy nhiên, do chính quyền 

cách mạng còn non trẻ nên thực dân Pháp đã âm mưu 

trở lại xâm lược nước ta. Thực dân Pháp đã vào thay 

thế Tưởng Giới Thạch ở Bắc Bộ và âm mưu xâm lược 

nước ta một lần nữa. Kiên quyết bảo vệ thành quả 

cách mạng, giữ gìn nền độc lập cho đất nước, toàn 

quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng ở những nơi có 

thực dân Pháp chiếm đóng. Nhiều chiến sĩ, đồng bào 

ta đã bị thương và vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Nỗi 

đau bao trùm lên toàn dân tộc, nhiều gia đình mất đi 

cả chồng và các con. Nhiều người vợ trẻ chỉ hưởng 

hạnh phúc vỏn vẹn trong một ngày. Để góp phần xoa 

dịu nỗi đau mất mát của gia đình các chiến sĩ, đồng 

bào, Chính quyền Việt Nam đã xúc tiến vận động 

thành lập một tổ chức, lấy tên gọi là Hội giúp binh sĩ 

tử nạn. 

Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ tử nạn (sau đổi tên 

là Hội giúp binh sĩ bị thương) được thành lập ở Thuận 

Hóa, Bình Trị Thiên, ở Hà Nội và nhiều nơi khác. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mời làm Hội trưởng 

danh dự của Hội giúp binh sĩ tử nạn. 

Chiều ngày 28/5/1946, Hội “Giúp binh sĩ bị nạn” 

tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà hát 

thành phố Hà Nội và Hồ Chủ Tịch đã tới dự. 

Chiều ngày 11/7/1946, tại Nhà hát này đã có một buổi 

quyên góp quần áo, giày mũ cho chiến sĩ ngoài mặt trận, mở 

đầu cuộc vận động “mùa đông chiến sĩ”. Tại đây, Bác Hồ đã 

cởi chiếc áo rét đang mặc để tặng binh sĩ. 

Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào ngày 

19/12/1946, số người bị thương và hy sinh tăng lên. Đời 

sống của chiến sỹ và đồng bào ta gặp muôn vàn khó khăn. 

Đảng và Nhà nước ta đã quyết định nhiều chính sách quan 

trọng liên quan đến công tác thương binh liệt sĩ nhằm đảm 

bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần của các gia đình 

chính sách trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến. 

Tháng 6/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, 

Hội Phụ nữ cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc 

gia Việt Nam, Nha thông tin tuyên truyền và một số 

địa phương đã họp tại Đại Từ- Thái Nguyên. 

Nội dung cuộc họp là thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ 

Tịch chọn ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sĩ và bảo 

vệ công tác thương binh liệt sĩ. 

Sau khi xem xét, Hội nghị đã nhất trí lấy ngày 

27/7/1947 làm ngày Thương binh toàn quốc. Đây 

được coi là cuộc mít tinh quan trọng với 2000 người 

tham gia tại Thái Nguyên. Tại đây, Ban tổ chức đã 

trịnh trọng đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Người đã gửi tặng một chiếc áo lụa, một tháng 

lương và một bữa ăn của nhân viên trong Phủ Chủ 

tịch. Hàng năm vào dịp này, Người cũng đều có thư 

và quà để gửi đến các anh em thương binh và gia đình 

liệt sỹ. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 

7//1954, Đảng và Nhà nước ta càng quan tâm và giải 

quyết những vấn đề chiến sỹ, gia đình liệt sỹ cũng 

như công tác thương binh.Từ năm 1955, ngày 27/7 

ngày Thương binh được đổi thành ngày Thương binh 

- Liệt sỹ. 71 năm qua, hệ thống chế độ chính sách đối 

với người có công với cách mạng đã nhiều lần được 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã 

hội của đất nước. Điều đó thể hiện sự quan tâm của 

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc thực hiện 

truyền thống đạo lý“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả 

nhớ người trồng cây”./. 

 

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

 

THÁNG 06/2018 

Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 

(27/7/1947 – 27/7/2018) 
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 Lễ khai mạc hè và “Phát động tháng hành động 

vì trẻ em” năm 2018 . 
 

 
Sáng 1/6/2018, tại điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục thể 

thao phường 6, Ban chỉ đạo hè phường 6 tổ chức lễ khai mạc 

hè với chủ đề “Thiếu nhi phường 6 vui hè an toàn, bổ ích” và 

“Phát động tháng hành động vì trẻ em” năm 2018. Đến dự có 

đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh quận, thành viên Ban chỉ đạo hè quận; đồng chí Phạm 

Thị Mai, Phó bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Trần Minh 

Vũ, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Thị Thu 

Nga, Phó chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo hè 

cùng với các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo hè phường, 

Ban tổ chức hè 8 khu phố, các bạn đoàn viên, thanh niên và 

đặc biệt là sự có mặt của 300 em thiếu nhi trên toàn phường. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Thu Nga – Phó chủ tịch 

Ủy ban nhân dân phường – Trưởng ban chỉ đạo hè phường chúc 

mừng các em thiếu nhi đã hoàn thành  năm học 2017 – 2018 và 

thay mặt cho Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ và Ban 

Chỉ đạo Sinh hoạt hè phường phát động khai mạc hè năm 2018 

với chủ đề “Thiếu nhi phường 6 vui hè an toàn, bổ ích” và phát 

động tháng hành động vì trẻ em năm 2018 

Với các nội dung đã được xây dựng trong kế hoạch tổ 

chức sinh hoạt hè năm 2018 với chủ đề do thành phố, quận, 

phường phát động là “Thiếu nhi phường 6 vui hè an toàn, bổ 

ích”, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè Phường 6 mong muốn Ban tổ 

chức sinh hoạt hè 8 khu phố, các anh chị phụ trách sẽ đầu tư 

nghiên cứu để áp dụng, tổ chức các hoạt động phù hợp với 

thực trạng, đặc tính, tình hình của khu phố mình, trên cơ sở 

phát huy các lợi thế, khắc phục các khó khăn để tạo cho các 

em có được một mùa hè thật sự vui tươi, bổ ích. Các anh chị 

phụ trách cần mang hết tâm huyết với những kinh nghiệm, kỹ 

năng đã được rèn luyện, tập huấn, đầu tư thêm nhiều thời gian 

hơn nữa cho các em, sáng tạo nhiều hơn nữa các hoạt động để 

thu hút ngày càng nhiều hơn thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè 

tại địa bàn khu phố nói riêng và toàn Phường 6 nói chung. 

Hy vọng với sự quan tâm của cấp ủy cũng như chính 

quyền thì thiếu nhi phường 6 sẽ có một mùa hè thật sôi 

động và ý nghĩa. 

Đối với các em thanh thiếu niên, Ban chỉ đạo hè phường 

mong muốn các em tiếp tục phát huy truyền thống tự hào của 

thiếu nhi Phường 6 trong những năm qua, đó là truyền thống 

hiếu học, con ngoan trò giỏi; thương người như thể thương 

thân giúp bạn vượt khó; sôi nổi nhiệt tình, biết sống vì lý 

tưởng, vì xã hội, vì cộng đồng bằng các hành động cụ thể đó 

là tích cực tham gia sinh hoạt hè, tham gia các hoạt động do 

ban tổ chức sinh hoạt hè khu phố và ban chỉ đạo sinh hoạt hè 

Phường, quận tổ chức; đó là cùng tham gia các hoạt động bảo 

vệ môi trường, làm trong sạch môi trường sống của chính các 

em và gia đình; đó là cùng chung tay chăm lo cho các bạn 

thiếu nhi hoàn cảnh gia đình còn khó khăn để các bạn cùng có 

được những ngày hè vui tươi nhu chúng ta; đó là sôi nổi tham 

gia các hội thi, hội thao, hội diễn nhưng cũng không quên ôn 

tập văn hóa. Tham gia sinh hoạt hè các em sẽ tự trang bị cho 

mình thêm những kiến thức xã hội, những kỹ năng bổ ích bên 

cạnh kiến thức văn hóa các em đã được học trên ghế nhà 

trường. Ban chỉ đạo hè Phường và ban tổ chức hè các khu 

phố cùng quyết tâm sẽ mang lại cho các em những ngày hè 

thật bổ ích và có ý nghĩa để khi trở lại ghế nhà trường các em 

sẽ tự tin hơn khi bước vào năm học mới. 

Để triển khai hiệu quả tháng hành động vì trẻ em năm 

2018, bà Nguyễn Thị Thu Nga, nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em, 

chăm sóc trẻ em không chỉ thể hiện tình cảm và đạo lý của 

dân tộc mà là trách nhiệm của toàn thể xã hội, của Đảng, 

chính quyền và ban ngành đoàn thể các cấp từ trung ương 

đến địa phương, của từng tổ chức, gia đình và cá nhân mỗi 

chúng ta như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói “Vì lợi ích 

mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Bà 

kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, tổ 

chức chính trị - xã hội hãy đóng góp sức mình bằng những 

hành động thiết thực, tổ chức sinh hoạt hè hiệu quả; đổi mới 

nội dung và cách thưc sinh hoạt; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 

biến nội dung Luật trẻ em; trang bị cho các em các kỹ năng 

xã hội, phòng chống bạo lực, phòng chống xâm hại, phòng 

chống đuối nước… Đây là dịp để gia đình, nhà trường, cộng 

đồng và toàn xã hội ý thức, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật về 

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tăng cường phòng ngừa 

bạo lực, xâm hại và bảo đảm cuộc sống an toàn, lành mạnh 

cho mọi trẻ em. Góp phần đem đến niềm vui, niềm hạnh 

phúc và sự phát triển toàn diện cho trẻ em vì chăm lo cho thế 

hệ trẻ là chăm lo cho tương lai của đất nước 

Tại buổi lễ, các em thiếu nhi được xem các tiết mục văn 

nghệ, võ thuật vovinam do các bạn học sinh trường tiểu học 

Bạch Đằng biểu diễn. Xen kẽ với chương trình văn nghệ là các 

trò chơi hoạt náo vui nhộn, tạo hình bong bóng nghệ thuật. Ban 

chỉ đạo hè phường đã trao tặng 17 phần quà của Ủy ban nhân 

dân quận cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và 300 

phần quà của phường cho các em thiếu nhi trên địa bàn phường 

nhằm động viên các em vươn lên trong học tập và rèn luyện 

Ngay sau lễ phát động, các em thiếu nhi, trẻ em nghèo, 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được vui chơi, phấn khích 

tham gia các hoạt động ngoài trời như trò chơi vận động, 

chơi ô ăn quan, xếp hình… có thưởng và thưởng thức gian 

hàng ẩm thực./.
 

 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 
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 Lễ phát động “Tháng hành động vì môi 

trường” năm 2018. 

 
Hưởng ứng chiến dịch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới tạo thành chuỗi hoạt động thuộc 

"Tháng hành động vì môi trường" trên phạm vi cả nước đến hết 

tháng 7/2018 của Bộ Tài nguyên – Môi trường, ngày 03/6, Ủy 

ban nhân dân quận Tân Bình tổ chức Lễ phát động “Tháng hành 

động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6) 

và  Ngày chủ nhật xanh lần thứ 126  tại Khu dự án C30, số 270B 

đường Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình. Tham dự buổi 

lể có đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm 

tra Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phó chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình Huỳnh Văn Bé, các đồng chí 

lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận và có hơn 100 cán bộ, 

đảng viên, công chức, đoàn viên 15 phường và nhân dân phường 

6 cùng tham dự. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

quận Tân Bình Huỳnh Văn Bé nhấn mạnh: Đây là một trong 

những hoạt động nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và tăng cường 

sự phối hợp của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể 

quận trong hoạt động bảo vệ môi trường. Đồng chí đề nghị 

UBND 15 phường, các đơn vị tổ chức lễ phát động, đẩy mạnh 

tham gia hưởng ứng chiến dịch, tuyên truyền sâu rộng trong các 

cơ quan, địa bàn để người dân hiểu được ý nghĩa của chiến dịch 

và biến chúng thành những hành động cụ thể và mong muốn tất 

cả người dân hãy chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành 

động thiết thực như: bỏ rác đúng nơi quy định, giao chất thải cho 

lực lượng có chức năng để được thu gom, xử lý theo quy định; 

hạn chế sử dụng túi ni-lông, sản phẩm nhựa dùng một lần; tái sử 

dụng nhiều lần túi ni-lông/sản phẩm nhựa; … 

Tại buổi lễ, diễn ra phần ký kết giao ước hoạt động thực hiện 

vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại khu dự án C30, phường 6, 

giữa các đơn vị: Phòng Tài nguyên – môi trường quận; Phòng 

Văn hóa – thông tin quận; Quận Đoàn; Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ công ích quận; Ủy ban nhân dân phường 6 và Ban Điều 

hành Khu phố 1, với sự chứng kiến của các đồng chí Nguyễn 

Đăng Khoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành Đoàn Thành 

phố Hồ Chí Minh và Huỳnh Văn Bé, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc quận Tân Bình 

Và sau buổi ra quân thực hiện tổng vệ sinh, các ban ngành của 

quận sẽ bàn giao cho chính quyền phường 6 và người dân trong 

khu C30 tiếp tục giữ gìn, không để tái diễn tình trạng tồn đọng 

chất thải gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Cùng 

ngày, các đồng chí lãnh đạo quận đã cùng xuống địa bàn trực tiếp 

tham gia các hoạt động ra quân tuyên truyền, dọn dẹp vệ sinh môi 

trường tại khu vực dự án C30../. 

 Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ VIII (2015 - 2020) 

Chữ thập đỏ phường 6 quận Tân Bình. 

 
 

Ngày 7/6/2018, tại Hội trường UBND Phường, Hội 

Chữ Thập Đỏ Phường 6 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa 

nhiệm kỳ VIII giai đoạn 2015 - 2018 nhằm đánh giá 

thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của Hội giữa 

nhiệm kỳ qua, phân tích những mặt đã làm được, chưa 

làm được, nguyên nhân, những vấn đề cần quan tâm giải 

quyết và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác hội 

trong thời gian tới. 

Đến tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí như: 

Đ/c Nguyễn Văn Vượng – Chủ tịch Hội CTĐ Quận Tân 

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

HĐND phường, Đ/c Phạm Thị Mai - Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy phường, Đ/c Trần Minh Vũ - Phó 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; Cùng tham 

dự hội nghị, còn có các đồng chí Đảng ủy viên; các 

đồng chí đaị diện cấp ủy các chi bộ, Đại diện các ban 

ngành đoàn thể phường, các ông bà BCH Hội Chữ thập 

đỏ Phường 6, Chi hội trưởng các chi hội CTĐ, hơn 50 

hội viên Hội CTĐ Phường 6; ngoài ra còn có sự hiện 

diện của các ông bà là thường trực Hội chữ thập đỏ 14 

phường bạn của Quận Tân Bình cùng về dự. Với những 

kết quả mà Hội Chữ thập đỏ phường 6 đạt được trong 

thời gian qua, là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo 

sâu sát của Quận Hội, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân, sự 

đóng góp, hỗ trợ tích cực của toàn thể các chi hội, hội 

viên cùng đồng lòng quyết tâm thực hiện.  
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  Họp mặt kỷ niệm 77 năm “Ngày truyền thống 

Người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 – 06/6/2018), chúc 

thọ Người cao tuổi năm 2018. 

 
 Sáng ngày 06/6/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân 

phường, Hội Người cao tuổi phường 6 tổ chức họp mặt kỷ 

niệm 77 năm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam 

(06/6/1941 – 06/6/2018) và chúc thọ người cao tuổi, cao 

niên năm 2018. 

Đến dự có ông Đặng Bình Yên - Bí thư Đảng ủy/Chủ 

tịch HĐND phường, bà Phạm Thị Mai – Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy phường, cùng các đồng chí Thường 

trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, đại diện các ban 

ngành đoàn thể phường và trên 90 người cao tuổi được 

mừng thọ năm 2018. 

Tại buổi họp mặt, đã ôn lại truyền thống NCT Việt 

Nam 77 năm qua. Cũng tại buổi họp mặt, Hội NCT 

phường đã báo cáo sơ kết tình hình hoạt động Hội NCT 06 

tháng đầu năm 2018, phát động nhiều phong trào thi đua 

thiết thực như phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”, “Học 

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

Minh” đã được NCT trên địa bàn Phường nhiệt tình hưởng 

ứng, NCT đã tham gia công tác xã hội, xóa đói giảm 

nghèo, xây dựng khu phố văn hóa. 

Cũng trong buổi họp mặt, Hội Người cao tuổi Phường 

đã tổ chức mừng thọ cho các cụ tuổi cao niên năm 2018; 

độ tuổi 80, 85 trở lên./. 

 Họp mặt kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, 
tuyên dương Gia đình văn hóa, gia đình 5 không 3 sạch. 

Ngày 29/6/2018, Hội LHPN phối hợp với Uỷ ban nhân 

dân và các ban ngành đoàn thể phường tổ chức buổi họp 

mặt kỷ niệm 17 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-

28/6/2018). Đến dự buổi họp mặt kỷ niệm có: bà Bùi Thị 

Mai Quyên – Phó chủ tịch Hội  LHPN  Quận TB, bà Phạm 

Thì Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,  bà Nguyễn Thị 

Thu Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; cùng đại 

diện các ban ngành đoàn thể phường. 

 Ấm áp, vui vẻ, thân thiện và đoàn kết là không khí 

chung của buổi họp mặt, Uỷ ban nhân dân phường đã 

tuyên dương danh hiệu “Gia đình văn hoá, hạnh phúc,gia 

đình 5 không 3 sạch” cho 16 gia đình 

 
 Đại diện UBND bà  Nguyễn Thị Thu Nga- Phó chủ tịch 

phường ôn lại truyền thống lịch sử hình thành Ngày Gia đình 

Việt Nam 28/6, qua đó thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết 

tình cảm giữa các thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình 

tiến bộ, hạnh phúc, nêu cao những giá trị của gia đình, đó là 

tình cảm của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, tôn 

kính bậc sinh thành, yêu thương chăm sóc con trẻ. Đồng thời, 

tổ chức tuyên truyền, giáo dục và vận động cán bộ, đoàn viên 

hội viên và nhân dân về đạo đức lối sống, cách ứng xử trong 

gia đình Việt Nam theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc và 

chuẩn mực của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước theo tiêu chí “No ấm, tiến bộ, hạnh 

phúc” đồng thời tuyên truyền, vận động các gia đình tham gia 

tổ chức thực hiện bữa cơm gia đình. 

 Trong ngày hội đã diễn ra 2 hội thi nấu ăn " Bữa ăn gia 

đình ấm áp yêu thương " và hội thi kiến thức "gia đình là số 1 ". 

Đây là một hoạt động thường niên để các gia đình đoàn viên, 

hội viên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm 

trong cuộc sống gia đình, từ đó thắt chặt thêm tình đoàn kết 

giữa các thành viên trong gia đình./. 

 
Ngoài ra, ngày 27/8/2018, Ban chỉ đạo hè sinh hoạt hè  

phường 6 cũng đã tổ chức Hội thi vẽ tranh về gia đình với 

chủ đề “Gia đình trong suy nghĩ trẻ thơ” và lớp dạy nấu ăn 

với chủ đề “Chả giò yêu thương” cho hơn 180 em thiếu nhi 

tham dự và trang bị kỹ năng cơ bản cho các em thiếu nhi về 

cách làm chả giò, giúp các em được trải nghiệm tự làm và 

thưởng thức món ăn cho chính mình tạo ra. Hoạt động vô 

cùng thiết thực, ý nghĩa thu hút các em thiếu nhi tham gia 

nhiệt tình, vui vẻ, các em được thể hiện sự khéo léo, tính thẩm 

mỹ khi thực hiện cuốn chả giò, tự tay vẽ những bức tranh về 

gia đình trong suy nghĩ của các em. 
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 Hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất 

huyết  ần thứ 8 năm 2018. 
Bệnh Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm được biết 

đến từ nhiều năm nay, rất phổ biến ở các quốc gia vùng 

nhiệt đới. Bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm 

thậm chí tử vong nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp 

thời; và là gánh nặng cho sức khỏe cũng như kinh tế đối 

với các quốc gia này. Bệnh Sốt xuất huyết lây truyền qua 

trung gian muỗi vằn – loại muỗi lưu hành tại vùng nhiệt 

đới và gắn liền với đời sống dân cư đô thị.  

Từ nhiều năm qua, nhận thức được những nguy cơ lây 

lan, bùng phát cũng như gánh nặng bệnh tật do Sốt xuất 

huyết để lại, nên các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể, 

cộng đồng và ngành y tế luôn xem các hoạt động phòng 

chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và bệnh do Vi rút Zika là 

một trong nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong 

công tác phòng chống dịch tại phường. Các hoạt động 

được triển khai như kiểm soát điểm nguy cơ phát sinh lăng 

quăng, muỗi, vận động mọi người, mọi nhà diệt lăng 

quăng, diệt muỗi luôn được triển khai từ đầu năm và cao 

điểm trong các tháng mùa mưa. Bên cạnh đó, công tác 

truyền thông cũng ngày càng được đẩy mạnh và đa dạng, 

cao điểm là chiến dịch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, 

chống sốt xuất huyết tháng 5-6-7/2018 và những tháng tiếp 

theo với nhiều quy mô khác nhau. Nếu chúng ta làm tốt 

những vấn đề này, sẽ góp phần không nhỏ trong việc 

khống chế sự bùng phát dịch Sốt xuất huyết. 

Hưởng ứng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất 

huyết, bệnh do vi rút Zika năm 2018 và hưởng ứng ngày 

ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 8 năm 2018 

tại quận Tân Bình nói chung và tại phường 6 nói riêng 

BCĐ PCDB sẽ tập trung vào các nội dung và giải pháp 

chính sau đây: 

1. Khi gia đình có người bệnh nghi ngờ mắc bệnh sốt 

xuất huyết cần báo ngay cho Trạm y tế để được hỗ trợ 

phòng, chống dịch. 

2. Diệt lăng quăng và diệt muỗi tại chính ngôi nhà 

của mình là biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả 

nhất. 

3. Cộng đồng có trách nhiệm diệt lăng quăng, diệt 

muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết. 

4. Phạt tiền từ 1.000.000đ – 2.000.000đ cho hành vi 

không thực hiện hoặc từ chối thực hiện các biện pháp vệ 

sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch bệnh sốt xuất 

huyết. 

Để thực hiện cụ thể thông điệp, kêu gọi cộng đồng tích 

cực, chủ động thực hiện thường xuyên hàng tuần bằng 

những biện pháp: 

- Đậy kín lu, hồ, phuy chứa nước khi không dung đến 

để tránh lăng quăng. 

- Thu gom và tiêu hủy các vật phế thải trong và xung 

quanh nhà để tránh lăng quăng. 

- Hàng tuần súc rửa, thay nước lu, hồ, phuy chứa nước 

để tránh lăng quăng. 

- Hàng tuần súc rửa, thay nước bình bông, chén nước 

cúng để tránh lăng quăng. 

- Giữ gìn nhà cửa gọn gàng, thông thoáng để tránh 

muỗi. 

- Sử dụng bình xịt côn trùng, nhang muỗi để diệt muỗi 

trong nhà. 

- Dùng kem xua muỗi ngoài da để tránh bị muỗi chích. 

- Ngủ mùng kể cả ban ngày để tránh bị muỗi chích./. 

 Đường dây nóng phản ánh các tệ nạn xã hội về ma 
túy, cờ bạc, mại dâm, khiêu dâm, kích dục trên địa bàn 
Thành phố Hồ  Chí Minh. 

 

 
Để đảm bảo an ninh trật tự và tăng cường quản lý nhà 

nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ 

nạn xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đường 

dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân đối với các cơ 

sở có kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội về ma 

túy, cờ bạc, mại dâm, khiêu dâm, kích dục trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ủy ban nhân dân phường 6 thông tin đến nhân dân trên 

địa ban phường có thể phản ánh các cơ sở có kinh doanh 

dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội theo 02 cách sau: 

1. Gọi đến số điện thoại đường dây nóng Thành Phố: 

0888.247.247 

2. Gửi thư điện tử (email) đến hộp thư điện tử đường 

dây nóng Thành phố: duongdaynong@tphcm.gov.vn 

Các thông tin phản ánh của người dân sẽ được Thành 

phố tiếp nhận và phối hợp với các quận, huyện kiểm tra và 

xử lý./  

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

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 … 

  6 

 Những suy nghĩ hiểu lầm về các biện pháp tránh 
thai dễ mắc phải. 

1. Bị tăng cân do tác dụng không mong muốn của 

thuốc tránh thai hàng ngày là một mối lo lắng hàng đầu 

của chị em khi cân nhắc sử dụng. Tuy nhiên, bạn không 

nên quá lo lắng về tình trạng này. Mặc dù mỗi phụ nữ sẽ 

có đáp ứng khác nhau, đa số phụ nữ dùng thuốc tránh thai 

hàng ngày đúng liều sẽ không bị tăng cân.  

Phụ nữ dùng thuốc tránh thai cũng nên tập trung vào 

việc duy trì lối sống khỏe mạnh: ăn uống đầy đủ chất dinh 

dưỡng và thường xuyên luyện tập thể thao, và như vậy, 

bạn sẽ hạn chế nguy cơ cân nặng tăng lên. 

2. Nhiều người cho rằng sau một thời gian dài dành 

nhiều thời gian và tâm sức để tránh thai, khi bạn ngừng 

dùng thuốc, khả năng thụ thai của bạn sẽ khó hơn. Sự thật 

là mặc dù khả năng thụ thai của bạn sẽ chậm hơn một chút, 

và bạn thường được khuyên là chờ một vài tháng để có 

thai trở lại, nhưng thuốc tránh thai hàng ngày sẽ không gây 

ra ảnh hưởng lâu dài đối với bạn. Vô sinh không phải là tác 

dụng không mong muốn của thuốc tránh thai hàng ngày. 

Một khi bạn ngừng dùng thuốc tránh thai và chu kỳ 

kinh nguyệt trở lại, bạn có thể mang thai trở lại. Theo 

thống kê, có khoảng 50% số phụ nữ sẽ rụng trứng trở lại 

trong vòng một tháng đầu tiên sau khi ngừng dùng thuốc 

tránh thai hàng ngày. Và đa số phụ nữ sẽ có thể rụng 

trứng trở lại trong vòng 3-6 tháng sau khi ngừng dùng 

thuốc. 

3. Không nên uống viên tránh thai hàng ngày thường xuyên 

Nghỉ uống thuốc tránh thai một vài ngày có thể sẽ hữu 

ích với phụ nữ trong một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ 

với những người bị ra máu không định kỳ, việc ngừng 

dùng thuốc 4-5 ngày có thể sẽ giúp ổn định và kiểm soát 

được chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài những trường hợp này, 

thì những phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày 

không cần thiết phải “nghỉ”, trừ khi họ muốn có con. 

Nếu bạn cần phải nghỉ dùng thuốc tạm thời vì bất cứ 

lý do gì, hãy luôn nhớ rằng, khi ngừng dùng thuốc là bạn 

đã có khả năng mang thai. Do vậy, nên sử dụng thêm một 

biện pháp tránh thai dự phòng, ví dụ như dùng bao cao 

su. 

4.Uống thuốc tránh thai sẽ gây ung thư vú  

Theo những nghiên cứu mới đây của Hiệp hội Ung 

thư Mỹ, phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày sẽ có 

nguy cơ ung thư vú tăng nhẹ so với phụ nữ chưa bao giờ 

sử dụng thuốc tránh thai. Tuy nhiên, nguy cơ này chỉ tồn 

tại khi bạn vẫn đang dùng thuốc. Những phụ nữ đã ngừng 

sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày trên 10 năm sẽ không 

làm tăng nguy cơ ung thư. 

5. Bạn sẽ không thể mang thai nếu bạn quan hệ tình 

dục trong chu kỳ kinh nguyệt 

Điều này không đúng. Cơ thể của bạn vẫn có thể giải 

phóng trứng vào bất cứ thời điểm nào, thậm chí ngay 

trong những ngày kinh nguyệt. Mặc dù đúng là chu kỳ 

kinh nguyệt không phải là thời điểm lý tưởng để rụng 

trứng, phụ nữ vẫn có khả năng mang thai nếu quan hệ 

tình dục trong chu kỳ kinh nguyệt. Bạn nên nhớ rằng, 

trong điều kiện thích hợp, tinh trùng có thể sống trong âm 

đạo hoặc tử cung khoảng 6 ngày. 

6. Cho con bú có thể tránh thai:  

Đây lại là một hiểu lầm hay gặp nữa. Đúng là cho con 

bú có thể tạm thời “hoãn” việc rụng trứng, nhưng cho con 

bú không thể bảo đảm hiệu quả như một biện pháp tránh 

thai được.Thường xuyên cho con bú được gọi là cho bú 

vô kinh trong vòng 4-6 tháng đầu sau sinh, nhưng kể cả 

như vậy, thì hiệu quả tránh thai của biện pháp này chỉ đạt 

từ 95-98%. Nếu bạn cho con bú, bạn nên trao đổi với bác 

sĩ về các lựa chọn tránh thai phù hợp với bạn. 

7. Thụt rửa âm đạo sau khi quan hệ tình dục giúp tránh 

thai. Thụt rửa âm đạo là quá trình làm sạch âm đạo của 

bạn. Nhiều phụ nữ hiểu lầm rằng, quá trình này có thể rửa 

sạch tinh trùng và thậm chí là cả các virus, vi khuẩn gây 

bệnh lây truyền qua đường tình dục ra khỏi âm đạo. 

Nhưng thụt rửa âm đạo là việc hoàn toàn không nên làm 

và sẽ không có tác dụng tránh thai hay phòng bệnh cho 

bạn. Thay vào đó, việc thụt rửa âm đạo chỉ làm bản thân 

bạn cảm thấy không thoải mái mà thôi. Thụt rửa âm đạo 

có thể gây kích ứng niêm mạc âm đạo, và sẽ loại bỏ cả vi 

khuẩn tốt và xấu ra khỏi âm đạo. 

8. Bạn không thể mang thai trong lần quan hệ tình dục 

đầu tiên? : Có, bạn hoàn toàn có thể mang thai. Mang thai 

xảy ra khi trứng gặp tinh trùng và có thể xảy ra vào bất cứ 

thời điểm nào trong quá trình quan hệ tình dục. Bạn có 

thể mang thai cho dù chỉ quan hệ tình dục một lần duy 

nhất. Và bạn cũng có thể mang thai cho dù đó là lần quan 

hệ tình dục đầu tiên, hay là lần thứ 100 của bạn. 

9. Bạn sẽ không thể mang thai nếu bạn trai của bạn 

“rút ra” trước khi xuất tinh 

Phương pháp này được gọi là xuất tinh ngoài âm đạo, 

tức là nam giới phải rút dương vật ra khỏi âm đạo của nữ 

giới trước khi anh ấy đạt cực khoái và xuất tinh. Phương 

pháp này không đảm bảo chắc chắn về khả năng tránh 

thai, hiệu quả tránh thai chỉ là khoảng 75%. Nguyên nhân 

là vì tinh trùng có thể đã được giải phóng ra ngay từ quá 

trình kích thích, gần gũi, mà không cần phải đợi đến lúc 

nam giới xuất tinh. 

10. Các biện pháp tránh thai có thể bảo vệ khỏi các 

bệnh lây truyền qua đường tình dục 

Khi suy nghĩ đến việc sử dụng biện pháp bảo vệ trong 

khi quan hệ tình dục, bạn sẽ phải cân nhắc đến 2 vấn đề: 

tránh thai và tránh các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục. Không phải tất cả các biện pháp tránh thai đều có thể 

bảo vệ bạn khỏi bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

Điều bạn cần phải ghi nhớ là: các biện pháp sử dụng 

thuốc uống tránh thai, đặt vòng, thuốc tiêm tránh thai sẽ 

không thể bảo vệ bạn trước bất cứ bệnh lây truyền qua 

đường tình dục nào.  

Dạng tránh thai duy nhất có thể bảo vệ bạn khỏi các 

căn bệnh lây truyền qua đường tình dục là tránh thai bằng 

cách sử dụng bao cao su hay màng ngăn âm đạo./. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Nguyên nhân về tình trạng xả rác, che lấp các 

miệng thu nước  

 
Trong thời gian qua, sau khi theo dõi tình hình mưa và 

ngập nước, Trung tâm Chống ngập nhận thấy tại mốt số 

tuyến đường trên địa bàn thành phố có lượng rác rất lớn trên 

mặt đường trôi vào các miệng thu gây nghẹt và xuất hiện 

tình trạng ngập cục bộ mỗi khi có mưa; bên cạnh đó, tình 

trạng tập kết rác sinh hoạt không đúng nơi quy định, che lấp 

các miệng thu nước bằng những tấm gỗ, vải bạt cũng diễn ra 

phổ biến gây mất tác dụng thu và thoát nước của hệ thống 

cống, trong đó có địa bàn Phường 6 quận Tân Bình. 

Để phát huy hiệu quả thu nước mặt đường, góp phần 

giảm ngập khu vực khi có mưa, Ủy ban nhân dân phường 6, 

quận Tân Bình thông báo đến Ban điều hành 8 khu phố, 

Ban điều hành 75 Tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn 

phường được biết, tuyên truyền, vận động người dân tập kết 

rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh khu vực, chung tay 

bảo vệ hệ thống thoát nước, không  dùng vải bạt, gỗ ván, 

gạch đá, rác thải lấp bít các miệng thu nước hầm ga trong 

mùa mưa và có biện pháp xử lý đối với những trường hợp 

xả rác không đúng nơi quy định. 
 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./. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Quy trình đăng ký Thẻ Bảo hiểm y tế trực tuyến 

phường 6 

 
 

Bước 1: Tải mẫu DK01 tại website Phường 6 

http://phuong6tanbinh.gov.vn.  

vào mục Đăng ký mua Bảo hiểm y tế 

 

 

Bước 2: Kê khai đầy đủ các thông tin vào mẫu 

DK01 (theo hướng dẫn đính kèm) 

 

 

Bước 3: Nộp: File Tờ khai DK01 + Hình chụp sổ 

hộ khẩu bản chính (cả quyển)  + Hình chụp thẻ BHYT 

bản chính 

Qua địa chỉ email: bhytphuong6tanbinh@gmail.com 

 

Cán bộ: kiểm tra trả lời 

qua email (trong 1 ngày) 

 

Bước 4: Tiếp nhận hồ sơ, trả lời 

* Hồ sơ hợp lệ : Hộp thư điện tử sẽ thông báo số 

tiền và thời hạn đóng tiền BHYT; người mua BHYT 

liên hệ để được thu tiền và ký hồ sơ tại nhà (trong 

phường 6) 

* Hồ sơ không hợp lệ : Hộp thư điện tử sẽ thông 

báo bổ sung nội dung 

Bước 5 : Trả thẻ BHYT: tại UBND Phường 6 hoặc 

tại nhà (có  thu phí giao nhận) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trích Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 

24/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 15 

của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số Điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của 

Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số 

điện 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Nghị định số 

174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin 

và tần số vô tuyến điện như sau: 

“Điều 30. Vi phạm các quy định về giao kết hợp 

đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, lưu giữ và 

sử dụng thông tin thuê bao 

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối 

với một trong các hành vi sau đây: 

a) Giả mạo; sử dụng giấy tờ của các cá nhân, tổ 

chức khác để thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung; 

b) Không thực hiện việc giao kết lại hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao dịch chung sử dụng số thuê bao 

với doanh nghiệp viễn thông khi chuyển quyền sử 

dụng số thuê bao theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng 

trên mỗi số thuê bao đối với doanh nghiệp viễn thông 

di động nhưng tổng số tiền phạt không vượt quá 

200.000.000 đồng đối với mỗi hành vi do vi phạm 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Cung cấp dịch vụ cho thuê bao có thông tin thuê 

bao không đúng quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị 

định 25/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Điều 1 Nghị định này; 

b) Thực hiện việc giao kết hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung không đúng quy định tại 

một trong các khoản 4, 6, 7 Điều 15 Nghị định 

25/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 

Nghị định này. 

 

 

  

 

 

 

 
 

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 06/2018 được in 4.500 bản, tại cty Khôi Nguyễn, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
http://phuong6tanbinh.gov.vn/
mailto:bhytphuong6tanbinh@gmail.com

