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- Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 – 19/8/2018) 

- Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2018) 

- Kỷ niệm 13 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2018) 

- Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018) 

- 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”. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 

1888, trong một gia đình nông dân ở Cù lao Ông Hổ, 

làng An Hòa, tổng Định Thành Hạ, hạt Long Xuyên, 

nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang. Thân phụ là cụ Tôn Văn Đề và thân mẫu là 

cụ Nguyễn Thị Dị, đều là những nông dân cần cù, hiền 

lành, chất phác. Tôn Đức Thắng là con trai đầu lòng 

cùng một em trai và hai em gái. 

Thời thơ ấu, Tôn Đức Thắng được gia đình cho học 

chữ nho, chữ quốc ngữ và chữ Pháp. Truyền thống quê 

hương và những tấm gương anh dũng chống thực dân 

Pháp của nghĩa quân Trương Định, Nguyễn Trung 

Trực, Nguyễn Hữu Huân, Võ Duy Dương, Nguyễn 

Tuấn Kiều… đã in sâu trong tâm hồn Tôn Đức Thắng, 

thắp lên trong lòng cậu học trò những dự định lớn lao. 

Sau tốt nghiệp tiểu học ở trường tỉnh Long Xuyên 

(năm 1906); năm 1907 Tôn Đức Thắng lên Sài Gòn 

với ý định học việc và thực hiện hoài bão cuộc đời. 

Vốn thông minh, có tính độc lập cao, có năng khiếu 

lao động kỹ thuật, giàu lòng thương người, Tôn Đức 

Thắng đã nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống và 

phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Nhận ra 

sức mạnh và những bất công mà giai cấp công nhân 

phải chịu đựng, càng giúp Tôn Đức Thắng thêm quyết 

tâm thực hiện lý tưởng, khát vọng làm những việc hữu 

ích cho đất nước, cho dân tộc và giai cấp công nhân. 

Năm 1909, Tôn Đức Thắng tham gia vận động anh 

em học sinh lính thuỷ bãi khóa. Năm 1910, tham gia 

vận động anh chị em công nhân Sở Kiến trúc cầu 

đường và nhà ở Sài Gòn chống bọn chủ, cai, đánh đập 

vô lý và đòi tăng lương. Năm 1912, tham gia lãnh đạo 

cuộc bãi công của công nhân Ba Son và vận động học 

sinh trường Cơ khí Á châu (trường Bá Nghệ Sài Gòn) 

bãi khoá. Thắng lợi của cuộc đấu tranh bãi công đó đã 

tiếp thêm niềm tin cho Tôn Đức Thắng vào sức mạnh 

của giai cấp công nhân và đem lại những kinh nghiệm 

bước đầu trong việc vận động đoàn kết, tập hợp công 

nhân chống lại bọn tư bản thực dân. 

Năm 1915, Tôn Đức Thắng vào học trường Cơ khí 

Á châu ở Sài Gòn. Năm 1916, Tôn Đức Thắng làm 

việc trên chiến hạm Phơ-răng-xơ (France). Tại đây, 

Tôn Đức Thắng đã tham gia vào sự kiện kéo cờ đỏ trên 

chiến hạm Phơ-răng-xơ ở Biển Đen vào ngày 

20/4/1919 và sau đó bị trục xuất khỏi nước Pháp. 

Năm 1920, trở về Sài Gòn, Tôn Đức Thắng tích cực 

tham gia hoạt động nghiệp đoàn và phong trào của giai 

cấp công nhân, thành lập và lãnh đạo Công hội bí mật 

ở Sài Gòn - hình thức tổ chức đầu tiên của giai cấp 

công nhân Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu sự chuyển 

biến mới của giai cấp công nhân nước ta từ thời kỳ 

chưa có tổ chức sang thời kỳ có tổ chức. 

Tháng 8/1925, Tôn Đức Thắng cùng Công hội đã 

lãnh đạo cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son giành 

được thắng lợi. 

Năm 1927, Tôn Đức Thắng được kết nạp vào Hội 

Việt Nam Cách mạng Thanh niên (một tổ chức tiền 

thân của Đảng ta); cũng trong năm đó, đồng chí được 

cử làm Uỷ viên Ban Chấp hành Kỳ bộ, Bí thư Thành 

bộ Sài Gòn. Tháng 7/1929, đồng chí bị thực dân Pháp 

bắt giam ở Khám Lớn (Sài Gòn), sau đó bị kết án 20 

năm khổ sai, tháng 7/1930, bị đày ra Côn Đảo. Tại 

đây, đồng chí đã tham gia vận động thành lập chi bộ 

cộng sản nhà tù Côn Đảo và là một trong những Chi 

ủy viên đầu tiên. 

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

 

THÁNG 07/2018 

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng  
(20/8/1888 – 20/8/2018) 
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Ngày 23/9/1945, từ Côn Đảo trở về, ngày 

15/10/1945, đồng chí được bầu vào Xứ uỷ Nam Kỳ, 

phụ trách Uỷ ban kháng chiến, chỉ huy các lực 

lượng vũ trang Nam Bộ. Tháng 12/1945, Uỷ ban 

kháng chiến miền Nam Việt Nam và các Khu 7, 8, 

9 được thành lập, đồng chí được giao nhiệm vụ tổ 

chức hậu cần. 

Ngày 06/01/1946, đồng chí được bầu làm đại 

biểu Quốc hội khoá I. Tháng 2/1946, được điều 

động ra Hà Nội để cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Trung ương Đảng chỉ đạo cuộc kháng chiến, kiến 

quốc. Ngày 16/4/1946, được cử làm Phó Trưởng 

đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội sang thăm Pháp. 

Tháng 5/1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam 

(gọi tắt là Liên Việt) được thành lập, đồng chí được 

bầu là Phó Hội trưởng. Ngày 28/10/1946, đồng chí 

được bầu làm Trưởng đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ hai 

Quốc hội khoá I và kết thúc kỳ họp, được bầu là 

Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội. 

Ngày 30/4/1947, được giao đảm nhiệm chức Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ nhưng đến ngày 25/7/1947, đồng 

chí đã xin từ chức, nhường chức vụ trên cho các 

nhân sĩ yêu nước. Ngày 04/8/1947, đồng chí được 

bầu làm Thanh tra đặc biệt toàn quốc. 

Tháng 01/1948, Hội nghị Trung ương Đảng mở 

rộng đã bầu bổ sung đồng chí Tôn Đức Thắng vào 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cùng năm, được 

cử làm Trưởng ban Trung ương vận động thi đua ái 

quốc; Quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội. 

Ngày 17/5/1950, Hội hữu nghị Việt - Xô được 

thành lập, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Hội. 

Tháng 2/1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban 

Chấp hành Trung ương. Tháng 3/1951, tiếp tục 

được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Liên hiệp quốc 

dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt).  

Tháng 9/1955, đồng chí được phân công giữ 

chức vụ Trưởng Ban Thường trực Quốc hội, tại 

Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc, 

đồng chí được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Ngày 27/2/1957, đồng chí được cử làm Trưởng 

ban chỉ đạo thanh toán nạn mù chữ Trung ương.  

Ngày 15/7/1960, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội 

khoá II, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ngày 2/9/1969, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá 

III, đồng chí được bầu là Chủ tịch nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam). 

Ngày 30/3/1980, đồng chí Chủ tịch Tôn Đức 

Thắng từ trần. 

Hơn 60 năm hoạt động, phấn đấu vì lý tưởng 

của Đảng, vượt qua mọi thử thách nghiệt ngã trong 

lao tù đế quốc và sự khốc liệt của chiến tranh, luôn 

gắn bó mật thiết với đồng chí, đồng bào, hiến dâng 

cả đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống 

nhất Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, 

đồng chí Tôn Đức Thắng là một trong những nhà 

lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam ở thời 

đại Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động cách mạng 

của đồng chí Tôn Đức Thắng là một tấm gương 

sáng về lòng trung thành, tận tụy; về tinh thần  anh 

dũng, bất khuất; về đức tính khiêm tốn, giản dị.  

Trên 60 năm cống hiến cho sự nghiệp cách 

mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc Việt Nam, 

cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, 

đồng chí Tôn Đức Thắng vinh dự là người đầu tiên 

được Quốc hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng 

Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý 

nhất của Nhà nước ta, được Đảng, Nhà nước ta 

trao tặng Huân chương Đại đoàn kết; được Quốc 

hội nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ trao tặng 

Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Mông 

Cổ, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu Ba 

trao tặng Huân chương Hữu nghị Cu Ba, Đoàn Chủ 

tịch Xô Viết Tối cao Liên Xô trao tặng Huân 

chương Lênin - Huân chương cao nhất của Liên 

Xô,… cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 

 
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức 

Thắng, ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và 

những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức 

Thắng, chúng ta càng thêm kính trọng và bày tỏ 

lòng biết ơn sâu sắc đồng chí - một chiến sĩ cách 

mạng kiên cường, một người bạn chiến đấu thân 

thiết lâu năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 

người chiến sĩ hết sức trung thành của phong trào 

cộng sản và công nhân quốc tế, một nhà lãnh đạo 

mẫu mực của Đảng, của dân tộc ta, đã hiến dâng 

cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, độc lập dân 

tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. Đây cũng là dịp để chúng ta học tập, làm 

theo đồng chí Tôn Đức Thắng - một gương mẫu 

đạo đức cách mạng; suốt đời cần, kiệm, liêm, 

chính, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục 

vụ nhân dân./. 
Ban Tuyên Giáo Trung ương  
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 Lễ kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2018). 
 

 
Sáng ngày 26/7/2018, Đảng uỷ - HĐND – UBND - UB.MTTQ 

phường 6 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm ngày thương binh 

liệt sĩ, 27/7/1947 – 27/7/2018 và họp mặt thương binh – gia đình liệt 

sĩ trên địa bàn phường. 

Đến dự buổi lễ có đồng chí Đặng Bình Yên, Bí thư Đảng uỷ - 

Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Trần Thị Mỹ Dung, Đảng ủy 

viên - Chủ tịch UB.MTTQ phường; đồng chí Nguyễn Thị Thu Nga, 

Phó Chủ tịch UBND phường; các đồng chí đại diện ban ngành đoàn 

thể, đại diện cấp ủy 8 chi bộ khu phố; hơn 130 gia đình chính sách 

thuộc diện Lão thành cách mạng, thân nhân gia đình các Mẹ 

VNAH, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,… 

Phát biểu ôn truyền thống kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt 

sĩ, 27/7/1947 – 27/7/2018, đồng chí Đặng Bình Yên nhấn mạnh: Khi 

còn sống, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các thương 

binh và gia đình liệt sĩ. Bác đã dành cho thương binh, bệnh binh, gia 

đình liệt sĩ những tình cảm và tấm lòng thương yêu vô hạn. Bác chỉ 

thị chọn một ngày trong năm làm ngày Thương binh toàn quốc và 

coi đó là một dịp cho Nhân dân cả nước tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái và 

tỏ lòng yêu mến thương binh. Thực hiện những lời dạy quý báu của 

Bác Hồ kính yêu, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã dành cho 

thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ những tình cảm đặc biệt và 

tấm lòng thương yêu vô hạn về cả vật chất lẫn tinh thần ngay trong 

thời chiến cũng như thời bình. 

Thực hiện lời dạy của Bác, Trung ương đã lấy ngày 

27/7/1947 làm ngày Thương binh toàn quốc, và từ đó, ngày 

27/7 hàng năm trở thành Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Đó 

cũng là ngày nhắc nhở chúng ta - những người đang sống 

trong hòa bình độc lập hôm nay - về nghĩa vụ thiêng liêng, về 

đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đối với 

các gia đình liệt sĩ, thương binh, những người có công với đất 

nước. Từ nhận thức đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn 

là đạo lý, là trách nhiệm, Đảng ủy, UBND phường đã 

nghiêm túc tập trung giải quyết đến nơi đến chốn, thực hiện 

đầy đủ các chế độ, chính sách mà Pháp lệnh Ưu đãi người có 

công đã quy định./. 

 Tổ chức bầu cử Trưởng và Phó trưởng khu 

phố nhiệm kỳ 2018 - 2021. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 71/KHPH-UBND-MTTQ 

ngày 16/5/2018 của UBND phường 6 và UBMTTQ phường 6, 

quận Tân Bình về Tổ chức và hướng dẫn quy trình bầu cử Trưởng, 

phó khu phố nhiệm kỳ 2018 – 2021 trên địa bàn phường 6, trong  

tháng 7 năm 2018,  tất cả 8/8 khu phố đã tiến hành tổ chức bầu cử 

Trưởng và Phó trưởng khu phố nhiệm kỳ 2018 - 2021. 

Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng của địa 

phương, nhằm để cử tri lựa chọn được người tín nhiệm đại diện 

cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào công việc chung của khu 

phố và  cũng là lần đầu tiên phường 6 tổ chức bầu cử Trưởng, phó 

khu phố nhiệm kỳ 2018 – 2021.  

Cuộc bầu cử lần này là dịp để nhân dân thực hiện quyền dân 

chủ của mình, đại diện mỗi hộ một cử tri thông qua lá phiếu thể 

hiện sự ủng hộ đối với ứng cử viên bầu vào chức danh Trưởng khu 

phố, Phó trưởng khu phố nhiệm kỳ 2018 - 2021. 

 
Cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, công khai, minh bạch, 

đúng theo quy trình và quy định, thu hút đông đảo đại diện cử tri 

tham gia. Sau khi có kết quả bầu cử, Ủy ban nhân dân phường sẽ 

ban hành quyết định công nhận các chức danh Trưởng khu phố và 

Phó trưởng khu phố theo quy định, nhiệm kỳ của Trưởng - Phó 

khu phố là 2,5 năm tính từ ngày có quyết định công nhận của Ủy 

ban nhân dân phường./. 

 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân phường 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 
Sáng ngày 21/7/2018, Hội đồng nhân dân phường 

tổ chức kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp 

có sự tham dự của Đ/c Nguyễn Xuân Tiến - UVBTV - 

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Đ/c Đặng Bình Yên - 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; Đ/c Phạm 

Thị Mai - Phó Bí thư Đảng ủy phường; các Đại biểu 

khách mời là Đảng ủy viên, Đảng ủy bộ phận, cấp ủy 

các chi bộ, Thường trực các đoàn thể chính trị - xã hội; 

Trưởng Ban điều hành 8 khu phố, Đại diện các BGH 

các  trường và đặc biệt có sự hiện diện của 29/30 đại 

biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã được nghe 

các báo cáo, thông báo: 

- Thường trực HĐND phường báo cáo kết quả hoạt 

động và giám sát 6 tháng đầu năm 2018; Chương trình 

giám sát năm 2019 của HĐND phường. 

- Lãnh đạo UBND phường thông qua các tờ trình và 

báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – 

an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2018; tình hình thu - chi ngân sách nhà 

nước 6 tháng đầu năm và dự toán thu - chi ngân sách 6 

tháng cuối năm 2018; giải đáp các kiến nghị của cử tri. 

- Thường trực UB.MTTQ VN phường thông báo về 

việc tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu 

năm 2018 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018. 

- Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra tình 

hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh 6 

tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2018; báo cáo thẩm tra tình hình thu - chi ngân sách 

nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 và dự toán thu, chi ngân 

sách 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thẩm tra các tờ trình 

của UBND phường 

Phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn có 10 ý 

kiến xoay quanh các nội dung được đề cập như: giải pháp 

vận động thanh niên lên đường nhập ngũ trong những 

năm tới; phát huy vai trò của camera phường; vệ sinh môi 

trường; việc giám sát của đại biểu HĐND phường… Tại 

phiên thảo luận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, Ban 

Chỉ huy Quân sự, Công an phường đã trả lời, giải trình và 

ghi nhận đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu, cũng như 

có kế hoạch bổ sung vào phương hướng, giải pháp trong 

thời gian tới. 

Hội nghị cũng được nghe Đ/c Đặng Bình Yên - Bí thư 

Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường thông qua đơn xin thôi 

giữ chức vụ và Tờ trình của Thường trực HĐND phường, 

dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ 

tịch HĐND phường 6 nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Đại biểu 

Bùi Trường Thọ; Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự 

để đại biểu xem xét bầu cử chức danh Phó Chủ tịch 

HĐND phường đối với đại biểu Chu Thị Thư. Căn cứ kết 

quả kiểm phiếu do Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua, Bà 

Chu Thị Thư đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND 

phường 6 nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ 90%. 

Trên cơ sở thảo luận thống nhất cao, các đại biểu đã 

nhất trí biểu quyết thông qua 13 dự thảo Nghị 

quyết: Nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ kinh 

tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối 

năm 2018; Nghị quyết về thu, chi ngân sách nhà nước 6 

tháng đầu và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối 

năm 2018; Nghị quyết về điều chỉnh kinh phí, bổ sung 

sử dụng nguồn kết dư ngân sách phường năm 2017; 

Nghị quyết điều chỉnh báo cáo quyết toán thu, chi ngân 

sách năm 2017; Nghị quyết điều chỉnh báo cáo quyết 

toán thu, chi ngân sách năm 2018; Nghị quyết danh mục 

các công trình thực hiện năm 2019; Nghị quyết Chương 

trình giám sát năm 2019; Nghị quyết miễn nhiệm chức 

danh Phó Chủ tịch HĐND phường 6 nhiệm kỳ 2016 - 

2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh 

Phó Chủ tịch HĐND phường 6 nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

các Nghị quyết thành lập các đoàn giám sát năm 2019. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đặng Bình Yên - Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhận định: Trong 6 

tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội 

trên địa bàn phường ổn định, tình hình an ninh trật tự được 

giữ vững, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo 

Nghị quyết của HĐND phường. Tuy nhiên, thu thuế đất 

Phi nông nghiệp khó khăn do thay đổi về giá đất nên số 

thu tăng cao và chuyển về chậm. Thuế công thương 

nghiệp đạt thấp do Chi cục thuế đã ủy nhiệm thu thuế cho 

VNPT thu, nhưng công tác này chưa phát huy hiệu quả do 

nhân viên Ủy nhiệm thu của VNPT không làm. Trật tự an 

toàn xã hội diễn biến khó lường, hoạt động kinh doanh 

dịch vụ “dễ phát sinh tệ nạn xã hội” còn tiềm ẩn phức tạp. 

Do đó, yêu cầu UBND phường quyết liệt chỉ đạo các 

ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của 

HĐND phường, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, 

chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh đã 

đề ra trong năm 2018. Các Ban của HĐND và các vị đại 

biểu HĐND phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng 

cường vai trò giám sát, góp phần thực hiện hoàn thành các 

chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND phường đề ra. Đề nghị Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức 

thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, chung tay góp sức xây 

dựng Phường 6 văn minh, nghĩa tình./. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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  Hội thi  tuyên truyền biên giới Biển, đảo của Tổ 

quốc năm 2018 . 

 
Nhằm thực hiện công tác tuyên truyền trong các giới 

nhân dân về Biển đảo Việt nam, ngày 18/7/2018 tại hội 

trường Ủy ban nhân dân phường 6, Ủy ban MTTQ phối 

hợp Ban chỉ đạo hè Phường 6 tổ chức hội thi Tìm hiểu về 

Biển Đảo Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Em yêu biển 

đảo quê hương”. 

Đây là sân chơi bổ ích trong dịp hè giúp các bạn thanh 

niên, học sinh thêm hiểu, thêm yêu và thêm tự hào về biển 

đảo quê hương. Đồng thời, qua hội thi còn giúp chúng ta 

hiểu hơn về vai trò, vị trí chiến lược của biên giới, biển, 

đảo Việt Nam; về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc 

bảo vệ và giữ gìn một phần máu thịt của Tổ quốc. 

Hội thi được tổ chức với nhiều hình thức như: tìm hiểu 

kiến thức, vẽ tranh, văn nghệ ... Thông qua hội thi các em 

thiếu nhi tự tin thể hiện kiến thức, am hiểu của bản thân về 

biển đảo quê hương Việt Nam. 

Kết quả hội thi: 

Giải nhất: Khu phố 6 

Giải nhì: Khu phố 2 

Giải ba: Khu phố 1 và Khu Phố 7 

Giải Khuyến khích: Khu phố 3 và Khu phố 5 

 
Đồng thời, cũng trong ngày 18/7/2018, Ban chỉ đạo hè 

phường 6 cũng tổ chức hội diễn văn nghệ thiếu nhi hè 

năm 2018 cho các em thiếu nhi trong 8 khu phố trên địa 

bàn phường tham gia. 

Với chủ đề" Em yêu tổ quốc Việt Nam" các đội thi thể 

hiện các tiết mục văn nghệ khơi gợi tình yêu quê hương, 

đất nước, gia đình, bạn bè... 

Thông qua hội thi góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho 

các em trong dịp hè, đồng thời giúp các em thiếu nhi các 

khu phố giao lưu gắn kết, đồng thời đẩy mạnh phong trào 

văn hóa văn nghệ trên địa bàn phường./. 

 Kết quả 01 năm thực hiện Chương trình "Bếp ăn 
nhân ái phường 6". 

 
Nhằm đẩy mạnh chương trình an sinh xã hội, với sự nỗ 

lực, đồng lòng của các thành viên Câu lạc bộ “Bếp ăn 

nhân ái”, sự đóng góp, hỗ trợ của các mạnh thường quân, 

chương trình phát 100 phần cơm miễn phí tiếp tục được 

thực hiện vào sáng 20 tháng 7 năm 2018. 

Sau 01 năm triển khai thực hiện, chương trình với tinh 

thần tương thân tương ái, chia sẻ sự yêu thương, CLB Bếp 

ăn nhân ái ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, động 

viên của tất cả người dân trên địa bàn phường; từ đó đã đã 

nhận được nhiều sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của 

các nhà hảo tâm, cũng như các mạnh thường quân, và các 

tình nguyện viên tham gia. 

 
Vẫn với tiêu chí làm tất cả vì người dân, tập thể “Bếp 

ăn nhân ái” tiếp tục mang đến những phần cơm do tự tay 

nấu nướng mong đem lại những niềm vui hạnh phúc cho 

những hoàn cảnh khó khăn. 

Câu lạc bộ “Bếp ăn nhân ái” xin chân thành cảm ơn tất 

cả các thành viên, các mạnh thường quân, đồng thời cũng 

rất mong nhận được những tình cảm quý báu của mọi 

người để chương trình ngày càng được phát triển nhiều 

hơn. Mọi ý kiến đóng góp, xin gọi đường dây nóng Chủ 

tịch UBND Phường 6 điện thoại số: 0908542513. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Giới thiệu về Phòng khám đa khoa quận Tân Bình. 

 
Kể từ 10/7/2018, Phòng khám đa khoa quận Tân Bình 

(trực thuộc Trung tâm y tế quận Tân Bình) sẽ hoạt động tại 

địa chỉ số 12, đường Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình. 

Phòng khám đa khoa quận hoạt động với nhiều chuyên 

khoa: Nội tổng quát, nhi khoa, sản phụ khoa, y học cổ 

truyền, xét nghiệm, X quang, siêu âm. Phòng khám có đội 

ngũ thầy thuốc, Y bác sĩ giỏi nhiều năm kinh nghiệm trực 

tiếp khám và điều trị. 

Phòng khám đa khoa quận hoạt động theo giấy phép 

hoạt động số 06828/HCM-GPHĐ do Sở Y tế Thành phố 

HCM cấp ngày 12/01/2018. Phòng khám đa khoa quận Tân 

Bình là đơn vị Nhà nước được trang bị khang trang, sạch sẽ, 

đầy đủ trang thiết bị cần thiết, giá cả hợp lý với các dịch vụ 

y tế như sau: 

- Khám, chẩn đoán, điều trị ngoại trú các bênh nội, ngoại 

tổng quát, nhiễm, nhi khoa, sản phụ khoa, y học cổ truyền... 

- Khám sức khỏe cho các đối tượng có nhu cầu. 

- Chụp X quang, siêu âm, xét nghiệm cận lâm sàng phục 

vụ cho chẩn đoán, điều trị. 

- Tư vấn về sức khỏe cho bệnh nhân, khách hàng. 

 Thông tin về  An ninh trật tự. 
Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều 

vụ trộm cắp tài sản, nhất là các vụ trộm đột nhập vào nhà, 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học thực hiện hành 

vi trộm cắp tài sản, những vụ trộm trên gây thiệt hại kinh 

tế, mất an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nói 

riêng , ảnh hưởng đến ANTT an toàn xã hội nói chung, 

hoạt động của các đối tượng như sau: 

1/ Phương thức chung: 

Theo dõi quy luật, giờ giấc làm việc, bố trí lực lượng 

bảo vệ, hệ thống camera giám sát. Cấu kết móc nối với 

người bên trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, (bảo 

vệ, công nhân biến chất…) để trộm cắp tài sản. 

Lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của nhân viên bảo vệ 

trong khi làm nhiệm vụ như: Rời bỏ vị trí làm nhiệm vụ, tâm 

trạng mệt mỏi, không thực hiện đúng quy trình công tác. 

Lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của cơ quan, doanh nghiệp, 

nhà trường như: không trang bị camera hoặc trang bị nhưng 

chưa phủ các vị trí, trường rào, cổng cửa chưa đảm bảo. Nội 

quy, quy định về công tác bảo vệ không còn phù hợp với tình 

hình, đặc điểm hiện nay của cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường tạo sơ hở cho đối tượng đột nhập  

2/ Đối tượng trộm cắp trong cơ quan, doanh nghiệp 

Đối tượng này thuộc loại chuyên nghiệp, khi chấm 

chọn mục tiêu, bọn chúng thường lân la nắm tình hình, tìm 

hiểu hoạt động của cán bộ, nhân viên, người lao động, 

thậm chí biết cả tên lãnh đạo của cơ quan, doanh nghiệp, 

thời điểm chúng đột nhập; giờ cán bộ, nhân viên, người 

lao động đi ăn cơm trưa; ban đêm, thời điểm này nhân 

viên bảo vệ thường mệt mỏi, lơ là mất cảnh giác, thông 

thường chúng phân công người cảnh giới bên ngoải, số 

còn lại đột nhập vào bên trong, liên lạc chủ yều bằng điện 

thoại di động, khi đột nhập vào trụ sở, chúng tìm cách vô 

hiệu hoá camera, sau đó trộm tài sản tẩu thoát. 

3/ Đối tượng trộm cắp nhà trường 

Đầu năm học đối tượng thường trà trộn nơi tập trung 

đông phụ huynh như: quầy làm thủ tục nhập học, căn tin 

lợi dụng phụ huynh mất cảnh giác khi đóng học phí, mua 

đồ ăn sáng cho con để móc túi, trộm tài sản, lợi dụng phụ 

huynh đưa đón con nhưng không giữ xe vào bãi hoặc nhà 

trường không bố trí giữ xe. Tại các trường đại học chúng 

giả dạng là sinh viên vào bãi xe để tráo thẻ xe, vào phòng 

thi đánh tráo ba lô. 

4/ Đối tượng trộm cắp ở cửa hàng, hộ kinh doanh 

mặt tiền đường. 

Đối tượng lợi dụng khách hàng để xe bên ngoài không 

có người trông coi. Thời gian đối tượng bẻ khóa trộm xe là 

thời gian khách hàng vừa bước vào cửa hàng, đối tượng 

còn dàn cảnh đánh lừa người giữ xe như: tạo tình huống 

gây nổ, hỏi đường … làm cho người trông  giữ xe mất tập 

trung chú ý hoặc rời vị trí bảo vệ để đồng bọn vào bãi, bẻ 

khóa trộm xe 

Từ những phương thức hoạt động của các đối tương 

như trên, công an phường đề nghị lãnh đạo cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường quan tâm chỉ đạo một số nội 

dung sau:  

1. Rà soát, bổ sung nội quy, quy chế bảo vệ của đơn vị 

phù hợp với tình hình, đặc điểm hoạt động của cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường 

2. Đầu tư trang bị camera có độ phân giải cao, đảm bảo 

giám sát được tình hình hoạt động trong và ngoài khuôn 

viên cơ quan, đơn vị, đồng thời khi xảy ra vụ việc có 

chứng cứ hỗ trợ quá trình đấu tranh tội phạm.  

3. Tăng cường hệ thống bảo vệ như: nâng cấp tường 

rào, cổng, cửa, ánh sáng, hệ thống báo động, đảm bảo chất 

lượng, phòng chống hiệu quả đột nhập từ bên ngoài. 

4. Bố trí, sắp xếp hợp lý các quầy giao dịch không để 

chen lấn tạo sơ hở cho các đối tượng móc túi, rạch giỏ. 

5. Đối với các doanh nghiệp, cửa hàng dịch vụ, kinh 

doanh mặt tiền đường, đề nghị gắn biển cảnh báo khách 

hàng để phòng chống trộm cắp, gắn camera giám sát, bố 

trí bảo vệ giữ xe cho khách. 

6. Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân 

dân nâng cao cảnh giác ý thức phòng chống tội phạm, có trách 

nhiệm đảm bảo an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. 

7. Quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị đầy 

đủ công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ, đảm bảo khi có tình 

huống là xử lý được ngay, đồng thời chỉ đạo lực lượng bảo vệ 

nâng cao ý thức cảnh giác trong khi làm nhiệm vụ, tăng cường 

tuần tra kiểm soát khắc phục những hạn chế trong canh gác./.    
 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 
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 Hoạt động tư vấn pháp luật của Trung tâm tư vấn 

pháp luật – Hội Luật gia quận Tân Bình 

Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia quận 

Tân Bình có trụ sở đặt tại số 1136 đường Cách 

mạng tháng 8, phường 4, quận Tân Bình có chức 

năng, nhiệm vụ là cung cấp dịch vụ pháp lý cho 

các cá nhân, tổ chức có nhu cầu và thực hiện các 

hoạt động hợp pháp khác liên quan đến pháp luật. 

1. Tư vấn pháp luật có thu phí các nội dung: 

- Hướng dẫn, giải đáp pháp luật; Tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Tư vấn, soạn thảo đơn, hợp đồng, di chúc và 

các loại giấy tờ khác; 

- Cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp 

luật; Tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý; 

- Tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; Đại 

diện theo ủy quyền, thực hiện các dịch vụ pháp lý 

khác: nhà đất, công chứng, thừa kế ... 

2. Tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng: 

- Thực hiện tư vấn miễn phí cho Hội viên của 

Hội Luật gia; 

- Thực hiện tư vấn pháp luật và bào chữa miễn 

phí cho người nghèo và các đối tượng được hưởng 

chính sách ưu đãi theo quy định tại Điều 7, Luật 

Trợ giúp pháp lý 2017 (Người có công với cách 

mạng; Người thuộc hộ nghèo; Trẻ em; Người dân 

tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn; Người bị buộc tội từ đủ 16 

tuổi đến dưới 18 tuổi; Người bị buộc tội thuộc hộ 

cận nghèo). 

3. Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia 

quận Tân Bình đã được Giám đốc Sở Tư pháp 

thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoạt 

động và cấp thẻ Tư vấn viên cho 5 thành viên: 

- Luật gia Phạm Thị Lan, Giám đốc Trung tâm, 

nguyên là Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh; 

- Luật gia Nguyễn Thành Lân, Phó Chủ tịch 

thường trực Hội Luật gia quận Tân Bình; 

- Luật gia Lê Văn Tin, Phó Chủ tịch Hội Luật 

gia quận Tân Bình; 

- Luật gia Phan Thị Thúy Ngọc, Ủy viên Ban 

chấp hành Hội Luật gia quận Tân Bình; 

- Luật gia Phạm Phú Thông, Cán bộ Hội Luật 

gia quận Tân Bình. 

Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia quận 

Tân Bình đã hợp đồng hợp tác viên với Luật sư 

Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Công ty TNHH 

Luật Nhân Bản; Luật sư Phan Thị Huệ, Ủy viên 

Ban chấp hành Hội Luật gia quận Tân Bình. 

4. Trung tâm tư vấn pháp luật được các chuyên 

gia pháp lý có uy tín hỗ trợ: 

- Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban chấp 

hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Phó Chủ 

tịch Hội Luật Gia thành phố Hồ Chí Minh; 

- Luật sư Trần Văn Sự, Nguyên Phó Chánh án 

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; 

- Luật gia Nguyễn Thanh Bình, nguyên Chánh 

Thanh tra Sở Tư pháp thành phố, nguyên Phó 

Tổng Biên tập báo Pháp luật, nguyên Trưởng khoa 

Nhà nước và pháp luật, Trường Cán bộ TP.HCM. 
 Tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ:  

 

Thôøi gian vöøa qua löïc löôïng Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh ñaõ tích cöïc tuyeân truyeàn, vaän 

ñoäng nhaân daân giao noäp vuõ khí, vaät lieäu noå, 

coâng cuï hỗ trôï ñaït nhieàu hieäu quaû thieát thöïc, keát 

quaû Công an Thành phố tieán haønh thu hoài 278 

suùng caùc loaïi, 07 baêng ñaïn, 40 hoäp tieáp ñaïn 569 

coâng cuï hỗ trôï, 3.543 vieân ñaïn, 07 quaû löïu ñaïn, 

15 roi ñieän vaø hôn 797 kieám, maõ taáu vaø hung khí 

töï taïo khaùc. Tuy vaäy trong thôøi gian gần ñaây tình 

hình mua baùn vaän chuyển, taøng trữ vuõ khí, vaät 

lieäu noå, coâng cuï hỗ trôï traùi pheùp troâi noåi trong 

nhaân daân coøn dieãn bieán phöùc taïp, tình traïng 

taøng tröõ, söû duïng traùi pheùp vuõ khí ñeå gaây aùn, 

giaûi quyeát maâu thuẫn, traû thuø caù nhaân, choáng 

ngöôøi thi haønh coâng vuï hoaëc cöa phaù bom mìn, 

ñaàu ñaïn laáy thuoác noå ñeå buoân baùn xảy ra nhieàu 

vuï vieäc, laøm thieät haïi nghieâm troïng veà ngöôøi, 

taøi saûn, gaây hoang mang lo laéng trong nhaân daân, 

vì vaäy ñeå ñaûm baûo tính maïng cuõng nhö taøi saûn 

cuûa nhaân daân, Coâng an phöôøng 6 Taân Bình vaän 

ñoäng nhaân daân giao noäp vuõ khí, vaät lieäu nổ,  

coâng cuï hỗ trôï vaø phaùo, beân caïnh ñoù khi phaùt 

hieän  nhaân daân caàn maïnh daïn, toá giaùc, ñaáu tranh 

vôùi caùc haønh vi saûn xuaát , taøng trữ, vaän chuyeån, 

söû duïng traùi pheùp vuõ khí, vaät lieäu noå, coâng cuï 

hỗ trôï nhaèm ñaûm baûo tính maïng veà ngöôøi vaø taøi 

saûn cho nhaân daân.
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 Phòng, chống dịch Cúm A (H1N1) 

Cúm A(H1N1) là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp 

cấp tính do vi rút cúm A (H1N1) gây nên. Bệnh có 

khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong 

cộng đồng. Cúm A H1N1 có khả năng tấn công sâu 

vào tế bào phổi, gây viêm phổi và thậm chí tử vong 

nếu không được điều trị kịp thời. 

Vi-rút cúm A(H1N1) tồn tại khá lâu ngoài môi 

trường, có thể sống từ 24 đến 48 giờ trên các bề mặt 

như bàn, ghế, tủ, tay vịn cầu thang...; tồn tại trong 

quần áo từ 8 đến 12 giờ và duy trì được 5 phút trong 

lòng bàn tay. Loại vi-rút này đặc biệt sống lâu trong 

môi trường nước; có thể sống được đến 4 ngày trong 

môi trường nước ở nhiệt độ khoảng 22 độ C và sống 

đến 30 ngày ở nhiệt độ 0 độ C. Do đó, các hồ bơi 

trong các khách sạn cũng có thể tạo ra môi trường 

cho vi rút phát triển, nhất là vào  tiết trời mưa dầm, 

thiếu ánh nắng để diệt vi rút. 

Bệnh lây truyền từ người sang người theo đường 

hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng 

khi người bệnh ho, hắt hơi, hoặc lây qua tiếp xúc với 

một số đồ vật có chứa vi rút rồi qua bàn tay đưa lên 

mắt, mũi, miệng. Người mang vi rút cúm A(H1N1) 

có khả năng truyền vi rút cho những người xung 

quanh trong thời gian 1 ngày trước tới 7 ngày sau, kể 

từ khi có triệu chứng của bệnh. Bệnh lây lan càng 

mạnh, càng nhanh khi có sự tiếp xúc trực tiếp với 

người bệnh, đặc biệt ở nơi tập trung đông người như 

trường học, nhà trẻ... 

Các triệu chứng sau khi nhiễm bệnh cúm A 

(H1N1): 

+ Sốt, thường trên 38 độ C và ớn lạnh 

+ Ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi 

+ Tiêu chảy và ói mửa. 

+ Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và 

dẫn đến tử vong. 

Bệnh cúm A H1N1 có triệu chứng giống với cúm 

thông thường, chỉ có thể chẩn đoán xác định bằng 

cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm. 

 

 

Để phòng chống cúm A (H1N1) cần thực hiện các 

biện pháp sau: 

Chủ động phòng ngừa cúm A H1N1 

1. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa 

tay bằng xà phòng, tránh tối đa việc chùi tay lên mắt 

và mũi. Che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, không 

khạc nhổ bừa bãi, hàng ngày sử dụng các dung dịch 

sát khuẩn đường mũi họng.   

2. Thường xuyên vệ sinh, lau sạch các bề mặt, vật 

dụng tiếp xúc hằng ngày, sàn nhà bằng xà phòng 

hoặc bằng dung dịch sát khuẩn và mở cửa thoáng 

mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc. 

3. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, 

nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng…thì thông báo 

cho trường học, cơ quan, đoàn thể nơi đang học tập, 

công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác 

định mắc cúm thì cần được cách ly và đeo khẩu 

trang và đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, xử lý 

phòng tránh lây lan. 

4. Những người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang 

thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người 

nghi ngờ mắc bệnh. 

5. Tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc 

bệnh cúm.  

6. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách 

trên 01 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh.  

7. Không tự ý sử dụng thuốc đặc biệt là thuốc 

kháng vi rút như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn 

của thầy thuốc. 

8. Tăng cường sức khỏe bằng vận động và nghỉ 

ngơi hợp lý, Bổ sung thức ăn đủ chất dinh dưỡng để 

tăng sức đề kháng cơ thể, ngăn ngừa nhiễm vi rút cúm. 

9 Tiêm chủng là biện pháp hiệu quả phòng bệnh 

cúm. Vắc xin phòng bệnh cúm được phép chỉ định 

tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, sử dụng được cho 

cả thai phụ. Người dân, phu huynh có thể đưa trẻ đến 

các cơ sở của Trung tâm y tế quận để tiêm vắc xin 

phòng bệnh cúm mùa, tiêm đủ mũi, đúng lịch, tiêm 

nhắc lại để chủ động phòng tránh bệnh dịch./. 

 

 
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. 
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