
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 

 
 

 

- Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh Nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018) 

- Tích cực hưởng ứng Tháng An toàn giao thông, tháng 9 năm 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”. 

 

 
 

 
 

 
 

Cách đây 73 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt 

vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính 

quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18/8/1945, cuộc tổng 

khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn 

đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần 

miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà 

Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19/8/1945, khởi 

nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 

23/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, 

Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng 

Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 25/8/1945, 

khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, 

Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây 

Ninh, Bến Tre... Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo 

đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi 

dậy giành chính quyền. 

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, 

cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, 

chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân.  

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà 

Nội) lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu 

đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ 

Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, 

tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam). 

Cách mạng Tháng Tám là kết quả một quá trình 

đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của Nhân dân 

ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng  và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðược tôi luyện trong thử 

thách gian khổ, trong máu lửa đấu tranh; qua các cao 

trào cách mạng, Ðảng ta đã từng bước trưởng thành, 

xây dựng và phát triển về tổ chức, gắn bó với lực 

lượng quần chúng cách mạng, tạo thời cơ và nắm bắt 

thời cơ, lãnh đạo Nhân dân vùng lên tổng khởi nghĩa 

giành chính quyền về tay Nhân dân. 

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám đã lật 

đổ chế độ thực dân, đế quốc hàng trăm năm; xóa bỏ 

chế độ phong kiến hàng nghìn năm, thiết lập nền dân 

chủ cộng hòa, đưa  nước Việt Nam bước vào một kỷ 

nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội. 

Cách mạng Tháng Tám là kết tinh của tinh thần, ý 

chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, 

của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Thắng 

lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn 

cảnh Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí 

Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo 

của Ðảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, 

gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là thành 

quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc 

khánh 2/9, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực 

tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại 

nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay 

và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những 

bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang 

tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công 

cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng 

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa./. 
Ban Tuyên Giáo Trung ương  

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

 

THÁNG 08/2018 

Hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 
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 Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng 

đầu năm 2018 - Học tập, quán triệt Nghị quyết 

Trung ương 7 khoá XII của Đảng. 
 

 
 

Sáng ngày 04/8/2018, tại Hội trường UBND Phường 6, Đảng 

uỷ phường tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 

tháng đầu năm 2018 - Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII nhằm đánh giá 

quá trình lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng - chính quyền và vận 

động Nhân dân của Đảng bộ phường trong 6 tháng qua, đề ra một 

số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 nhằm đảm bảo hoàn 

thành các chỉ tiêu về chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế - xã hội 

năm 2018, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi Nghị quyết của 

Đảng, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo xây dựng Phường nhà ngày 

càng đi lên. Về tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Đ/c Đặng 

Bình Yên - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường - Báo cáo 

viên cấp Quận; Đ/c Phạm Thị Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng 

uỷ, Trưởng khối vận, cùng với sự tham dự của các đồng chí là lãnh 

đạo HĐND, UBND, Công an phường, các đồng chí Đảng uỷ viên, 

chi uỷ các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trực thuộc Đảng 

bộ Phường 6. 

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Thị Mai - Phó Bí thư 

Thường trực Đảng uỷ, Trưởng Khối vận báo cáo tóm tắt tình hình 

thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và vận động Nhân 

dân 6 tháng đầu năm 2018 trên các nội dung: lãnh đạo công tác 

chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức – cán bộ; lãnh đạo 

công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra Đảng, Đảng vụ; lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; 

lãnh đạo công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy đã phát huy vai 

trò của các Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, đảng viên Nhân dân ra sức 

thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Công tác 

xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp 

thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vài trò 

dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra giám sát được 

triển khai thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, tăng cường và phát 

huy sức mạnh công tác đoàn thể… 

Đồng thời, báo cáo cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế, 

khuyết điểm còn tồn tại, nêu rõ nguyên nhân, đặc biệt là những 

nguyên nhân chủ quan để từ đó rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, 

tìm biện pháp khắc phục hiệu quả. Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm 

vụ của Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2018. Đ/c Đặng Bình Yên trình 

bày các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, 

trong đó đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện tốt 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; công tác 

nhân sự, đánh giá, phân loại công chức, viên chức; công tác chính trị 

tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhằm 

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Phường 

quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tại hội nghị Đ/c Đặng Bình Yên - Bí thư Đảng uỷ - Báo cáo 

viên cấp Quận cũng đã quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII gồm  3 nghị quyết 

quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-

NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là 

cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm 

vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương 

đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người 

lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải 

cách chính sách bảo hiểm xã hội”. 

Đồng thời, cũng đã lắng nghe, thảo luận tại Hội nghị,. Đồng chí 

đề nghị các Bí thư chi ủy tiếp tục phổ biến, quán triệt Nghị quyết 

Trung ương 7 tới các bộ, đảng viên trong chi bộ, Đảng bộ./. 

 Nhân sự mới Hội đồng nhân dân phường 6. 

 
Ngày 06 tháng 8 năm 2018, tại Phòng họp Trường trực Hội 

đồng nhân dân quận Tân Bình, Đồng chí Trần Quốc Tuấn - Phó 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trao Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2018 về phê chuẩn kết quả bầu 

chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 6 nhiệm kỳ 

2016 - 2021 cho Đồng chí Chu Thị Thư. 

Thay mặt Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Trần Quốc Tuấn 

đề nghị Đồng chí Chu Thị Thư cần phấn đấu nhiều hơn để hoàn 

thành nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Chu Thị Thư - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân 

phường 6 đã tiếp thu và hứa sẽ phấn đấu hết mình để tham mưu 

cho Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường làm tốt công 

tác giám sát chính quyền tại địa phương./. 

 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 
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 Nhân sự mới Ban điều hành 8 Khu phố nhiệm kỳ 

(2018 - 2021). 

 
Từ ngày 04 tháng 7 năm 2018 đến ngày 21 tháng 7 

năm 2018, Ban công tác mặt trận 8 khu phố phường 6 

quận Tân bình đã tổ chức Bầu cử Trưởng, phó Khu 

phố nhiệm kỳ 2018-2021. 

Qua kiểm tra công tác bầu cử, Tổ trưởng các Tổ 

bầu cử  đã tổ chức triển khai thực hiện bầu cử một 

cách nghiêm túc, đúng luật. Trong thời gian tham gia 

bỏ phiếu, các tổ bầu cử thường xuyên thông tin tiến 

độ cử tri tham gia bỏ phiếu; đồng thời tuyên truyền, 

vận động nhân dân thu xếp thời gian tham gia bỏ 

phiếu để đảm bảo tỷ lệ cử tri tham gia đạt kết quả. 

Tuy nhiên, một số ít tổ dân phố chưa làm tốt công tác 

tuyên truyền, phổ biến về công tác bầu cử để cử tri 

 biết và tham dự đầy đủ. 

Kết quả bầu cử Trưởng, Phó khu phố nhiệm kỳ 

2018-2021, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành các 

quyết định công nhận Trưởng, Phó khu phố như sau: 

 * Khu phố 1: 

+ Huỳnh Văn Phước - Trưởng Khu phố - ĐT: 

0903.701.616 

+ Vũ Văn Minh - Phó Trưởng Khu phố - ĐT: 

0908.025.192 

* Khu phố 2: 

 + Nguyễn Thị Tuyết  - Trưởng Khu phố - ĐT: 

0167.457.6221 

 + Huỳnh Thị Trúc - Phó Trưởng Khu phố - ĐT: 

0938.127.815 

* Khu phố 3: 

+ Nguyễn Thị Mai  - Trưởng Khu phố - ĐT: 

0967.103.363 

+ Nguyễn Văn Ngọc - Phó Trưởng Khu phố - ĐT: 

0908.176.463 

* Khu phố 4: 

+ Lê Tiến Dũng  - Trưởng Khu phố - ĐT: 

0903.346.459 

+ Phan Văn Thương - Phó Trưởng Khu phố - ĐT: 

0908.127.221 

* Khu phố 5: 

+ Trần Văn Chương  - Trưởng Khu phố - ĐT: 

0937.762.086 

+ Huỳnh Đức Thắng - Phó Trưởng Khu phố - 

ĐT:0903.814.835 

* Khu phố 6: 

+ Nguyễn Đắc Chung  - Trưởng Khu phố - ĐT: 

0903.344.653 

+ Nguyễn Ngọc Long - Phó Trưởng Khu phố - ĐT: 

0122.963.2184 

* Khu phố 7: 

+ Nguyễn Văn Đê  - Trưởng Khu phố - ĐT: 

0919.774.146 

+ Nguyễn Thị Kim Xuyến - Phó Trưởng Khu phố - 

ĐT: 0961.328.044 

* Khu phố 8: 

+ Nguyễn Văn Chinh - Trưởng Khu phố - ĐT: 

0916.512.774 

+ Nguyễn Văn Nghĩa  - Phó Trưởng Khu phố - ĐT: 

0908.010.753./. 

  Đánh giá khảo sát cán bộ phường 6 qua màn 

hình Ipad. 

 
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của cơ 

quan, chính quyền Phường 6, cũng như thuận lợi cho 

người dân có thể giám sát, đánh giá, góp ý cán bộ công 

chức phường 6. 

Ngày 01 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân phường 

6 đã lắp đặt hệ thống khảo sát khách hàng tại các quầy 

tiếp nhận hồ sơ hành chính như: Địa chính - Xây dựng, 

Tư pháp - Hộ tịch, Sao y - Chứng Thực, Bảo hiểm y tế, 

Chính sách - Lao động thương binh xã hội, Thuế đất phi 

nông nghiệp và 01 máy để đánh giá, góp ý toàn bộ cán bộ 

công chức Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Ban ngành, đoàn thể 

phường 6. 

Việc lấy ý kiến khảo sát của người dân qua màn hình 

Ipad rất thuận lợi và dễ dàng. 

Cách làm như sau: 

Bước 1: Chọn cán bộ giải quyết hồ sơ hoặc cán bộ cần 

góp ý, phản ánh 

Bước 2: Chọn câu trả lời theo câu hỏi ghi sẵn. Bấm 

chọn "Gửi" 

Bước 3: Chấm chọn "Gửi phản hồi khác". 
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 Hội thi "Chi hội trưởng Khuyến học khu phố giỏi" 
năm 2018 

 
 

Vào sáng ngày 11 tháng 8 năm 2018, Hội Khuyến học 

phường tổ chức hội thi “Chi hội trưởng Khuyến học khu 

phố giỏi” năm 2018 cho Ban chấp hành 8 chi hội Khuyến 

học khu phố. Hội thi gồm 2 phần: phần thi kiến thức và 

phần thi thuyết trình. 

Nội dung thi kiến thức bao gồm tìm hiểu các thông tư, 

chương trình, chỉ thị, quyết định phê duyệt đề án của 

Đảng, của Nhà nước, của Hội Khuyến học Việt Nam về 

công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học 

tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, 

dòng họ, cộng đồng,… 

Phần thi thuyết trình chọn một trong các chuyên đề 

như: hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng cộng 

đồng ở khu phố; công tác vận động quỹ và trao học bổng 

Khuyến học ở khu phố; việc học tập, làm theo tư tưởng 

học suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác xây 

dựng mô hình xã hội học tập ở khu phố; công tác vận 

động xây dựng Gia đình học tập ở khu phố. 

Thông qua hội thi, Ban chấp hành các chi hội khuyến 

học khu phố củng cố và nâng cao năng lực về vị trí, vai 

trò và tổ chức hoạt động của Chi hội trưởng trong công 

tác Khuyến học, Khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng 

xã hội học tập. Hội thi đã tạo được không khí phấn khởi, 

vui tươi, thiết thực và đạt kết quả tốt đẹp. 

Kết quả hội thi: 

- Giải nhất: chi hội 4 

- Giải nhì: chi hội 1 và chi hội 2 

- Giải ba: chi hội 6, chi hội 7 và chi hội 8 

- Giải Khuyến khích: chi hội 3 và chi hội 5 

- Giải phong trào: chi hội 6. 

 Hội thi "Cán bộ, công chức, viên chức quận Tân 
Bình với công tác dân vận" năm 2018 cụm  2 (Phường 6, 
7, 8, 9, 10). 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp giữa Phường 6, 7, 8, 9, 

10 về tổ chức Hội thi "Cán bộ, công chức, viên chức 

quận Tân Bình với công tác dân vận" năm 2018 nhằm 

 tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức quận Tân Bình đối với công tác dân 

vận, nhất là công tác dân vận chính quyền và thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Tuyên truyền sâu rộng 

các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân 

vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 
 

 
 

Sáng ngày 22/8/2018, tại Hội trường UBND 

Phường 8 quận Tân Bình đã diễn ra Hội thi theo Kế 

hoạch phối hợp với sự tham dự của 5 đội thi đến từ 

Phường 6, 7, 8, 9, 10 (gọi tắt là cụm 2). Về tham dự 

Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban dân vận Quận uỷ, 

các phòng ban và lãnh đạo 5 phường và hơn 120 cổ 

động viên đến từ cụm 2. 

Hội thi bao gồm 3 phần: Trắc nghiệm, đoán ý đồng 

đội, xử lý tình huống. Kết quả: 

+ Hạng nhất: Phường 6 

+ Hạng nhì: Phường 7 

+ Hạng ba: Phường 10 

+ 2 giải khuyến khích: Phường 8, 9 

+ Giải phong trào: Phường 8 
 

 
 

Vòng chung kết cấp Quận sẽ được diễn ra vào 8h sáng 

ngày 07/9/2018 tại Nhà văn hoá Lao động quận Tân Bình 

(số 2 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, quận Tân Bình)./. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Thăm chùa Vĩnh Hòa nhân dịp lễ Vu lan 

 
Chiều ngày 23 tháng 8 năm 2018 (tức ngày 13 

tháng 7 âm lịch), Thường trực Đảng ủy – HĐND – 

UBND – UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể 

phường 6 đi thăm chùa Vĩnh Hòa nhân dịp lễ Vu Lan 

báo hiếu năm 2018. 

Ông Trần Minh Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND phường thay mặt Đảng ủy – HĐND – UBND 

– UBMTTQ phường gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến trụ 

trì chùa Vĩnh Hòa - Ni sư Thích Nguyên Trí cùng toàn 

thể phật tử của chùa cũng như cảm ơn những đóng 

góp của nhà chùa đối với công tác từ thiện, chăm lo 

người nghèo, người khó khăn trên địa bàn phường 

trong nhiều năm qua. 

Trụ trì chùa trao đổi một số nội dung và nói rõ hơn 

về ý nghĩa của lễ Vu Lan báo hiếu. Lễ Vu Lan hay 

còn gọi là lễ xá tội vong nhân ngày rằm tháng bảy, 

cũng là một lễ hội lớn trong hệ thống lễ hội dân tộc 

Việt Nam, có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống con 

người xã hội với ý nghĩa là báo đáp công ơn sinh 

thành dưỡng dục của cha mẹ; tri ân thầy cô đã giáo 

huấn, dạy dỗ; tri ân anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh  đem 

lại hòa bình và đời sống tốt đẹp cho nhân dân./. 

 

 
 

 

 

 Một số nội dung cần biết về Hội nghị lần thứ Bảy  
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

1. Mục tiêu cụ thể về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ 
các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy 
tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2020 như thế nào? 

- Thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết thành các quy 

định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; 

- Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết 

xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình 

trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán 

bộ, đảng viên; 

- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy 

cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương, 

- Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ 

cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ 

máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

2. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tập trung xây 

dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ 

phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là 

gì? 

- Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác cán bộ. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng 

lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. 

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược 

ngang tầm nhiệm vụ. 

- Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; 

chống chạy chức chạy quyền. 

- Phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng đội 

ngũ cán bộ. 

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng 

tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, 

cán bộ. 

3. Năm đột phá để tập trung thực hiện những nhiệm 

vụ, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung 

ương 7 khóa XII là gì? 

- Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên 

suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông 

qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh 

tương đương; 

- Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay 

thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; 

- Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí Bí thư cấp ủy 

cấp Tỉnh, cấp Huyện không là người địa phương ở những 

nơi đủ điều kiện; 

- Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động 

lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc, có 

cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh 

và thu hút, trọng dụng nhân tài; 

- Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó 

mật thiết với Nhân dân và phát huy vai trò của Nhân dân 

tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ. 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Thư ngỏ về việc vận động hiến máu tình nguyện. 

Hiến máu cứu người là nghĩa cử nhân ái, cao 

đẹp của mỗi người với cộng đồng. 

“Một giọt máu cho đi, nhiều cuộc đời ở lại”, 

những năm qua phong trào hiếu máu tình nguyện 

trên địa bàn phường không chỉ đem đến cuộc 

sống, niềm hạnh phúc cho hàng ngàn người mà 

còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lá 

lành đùm lá rách của dân tộc, kết nối những trái 

tim nhân ái, đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, 

truyền ngọn lửa yêu thương đến đông đảo nhân 

dân trong địa bàn khu dân cư. 

Máu là một loại thuốc đặc biệt, máu chỉ có thể 

hiến tặng từ chính những người trong cộng đồng, 

dân tộc. Nguồn máu an toàn nhất cho người bệnh 

là nguồn máu từ người khỏe mạnh, hiến máu tình 

nguyện không vụ lợi. 

Vì sức khỏe của cộng đồng, vì sức khỏe của 

chính mình, chúng tôi tha thiết kêu gọi mỗi cá 

nhân, mỗi tập thể hăng hái hưởng ứng phong trào 

hiến máu cứu người bệnh, coi đó là trách nhiệm 

và bổn phận thiên liêng của chúng ta. 

Ủy ban nhân dân phường 6 sẽ tổ chức ngày hội 

Hiến máu tình nguyện vào lúc 7 giờ 00 phút, 

ngày 07 tháng 9 năm 2018 tại Trạm Y tế Phường 

6 quận Tân Bình, số 61/34 Đất Thánh. 

 Chúng tôi xin quý vị hãy mở rộng tấm lòng 

đến với những hoàn cảnh khó khăn, cần sự hỗ trợ 

về máu để điều trị bệnh. 

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện gửi 

về BCĐ Hiến máu tình nguyện phường (đồng chí 

Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch Hội CTĐ phường, 

SĐT: 0903.897.411) 
 Những điều cần biết về bệnh Ho gà:  

1. Bệnh ho gà: 

Bệnh ho gà là bệnh truyền nhiễm cấp tính có 

khả năng gây dịch do vi khuẩn ho gà (Bordetella 

pertussis) lây lan qua đường hô hấp, hay gặp 

trong mùa đông và mùa xuân. Bệnh có thể diễn 

biến nặng gây biến chứng viêm phế quản, viêm 

phổi dẫn đến tử vong nhất là ở trẻ dưới 5 tuổi, 

trẻ suy dinh dưỡng, trẻ chưa được tiêm chủng 

hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ 

 

 

2. Các biểu hiện, triệu chứng của bệnh ho gà: 

- Viêm long đường hô hấp trên. Mệt mỏi, chán ăn, chảy 

nước mắt, hắt hơi, có thể kèm sốt và ho. 

- Bệnh lây lan mạnh nhất trong thời kỳ đầu viêm long 

đường hô hấp sau đó giảm dần và mất đi sau 3 tuần mắc 

bệnh. Biểu hiện chính của bệnh là cơn ho khan, xuất hiện 

về đêm sau đó ho cả ban ngày, kèm nôn ói nhiều đàm 

nhớt. Cơn ho không giảm với thuốc giảm ho thông thường, 

cơn ho xuất hiện bất chợt kéo dài 15 – 20 tiếng ho, ho 

không kìm hãm được, sau đó tiếng thở rít nghe tiếng “ót” 

như gà gáy. Cuối cơn ho khạc ra một chất nhớt màu trắng 

như lòng trắng trứng, lúc này cơn ho mới ngưng hẳn. 

Trong cơn ho trẻ có thể chảy nước mắt, nước mũi, tím tái, 

mặt đỏ sau đó hồi phục dần, đôi khi trẻ có thể ngưng thở. 

Ho gà ở người lớn hoặc trẻ đã có miễn dịch 1 phần biểu 

hiện thường nhẹ, ho dai dẳng, ít nôn, ít nghe tiếng thở rít. 

3. Biến chứng của bệnh ho gà: 

Biến chứng thường gặp ở trẻ nhỏ. Viêm phế 

quản, viêm phế quản-phổi do bội nhiễm, ho kéo 

dài, ngừng thở là biến chứng hay gặp nhất và dễ 

gây tử vong, đặc biệt ở trẻ dưới 1 tuổi. Bệnh nhân 

cũng có thể gặp lồng ruột, thoát vị, sa trực tràng. 

Trường hợp nặng có thể gặp vỡ phế nang, tràn khí 

trung thất hoặc tràn khí màng phổi. Viêm não 

(0,1%) là một biến chứng nặng của bệnh ho gà, tỷ 

lệ di chứng và tử vong cao. 
4. Để phòng bệnh ho gà trong cộng đồng: 

Cần phải cách ly những trẻ bị ho gà trong thời gian ít 

nhất 4 tuần kể từ khi có cơn ho điển hình. Hạn chế tiếp xúc 

với người bệnh. Khi cần tiếp xúc thì phải đeo khẩu trang; 

Sau khi tiếp xúc phải rửa tay bằng xà phòng, tăng cường 

vệ sinh cá nhân,  vệ sinh phòng ở của người bệnh, đồ vật 

nhiễm mầm bệnh hàng ngày bằng dung dịch sát khuẩn 

thông thường. 

Tiêm chủng vắc-xin đầy đủ, đúng lịch là biện pháp hữu 

hiệu nhất để phòng ngừa bệnh ho gà. 

LỊCH TIÊM CHỦNG 

- Trẻ 2 tháng tuổi: Bạch hầu – uốn ván – ho gà (DPT) – 

VGSV B – Hib – bại liệt mũi 1 

- Trẻ 3 tháng tuổi: Bạch hầu – uốn ván – ho gà (DPT) – 

VGSV B – Hib – bại liệt mũi 2 

- Trẻ 4 tháng tuổi: Bạch hầu – uốn ván – ho gà (DPT) – 

VGSV B – Hib – bại liệt mũi 3 

- Trẻ 18 – 24 tháng tuổi: Bạch hầu – uốn ván – ho gà 

(DPT)  mũi 4 

 Để biết thêm thông tin về tiêm phòng vắc-xin ho gà, đề 

nghị liên hệ với các đơn vị y tế sau để được tư vấn hướng 

dẫn thêm chi tiết: 

- Khoa Kiểm soát bệnh tật/ Trung tâm Y tế quận Tân 

Bình. 

Địa chỉ: 931 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, quận Tân 

Bình. Điện thoại:  38.640.569. 

- Trạm Y tế phường 6 quận Tân Bình. 

Địa chỉ: 2/61 Đất Thánh, Phường 6, quận Tân Bình. 

Điện thoại:  38.656.549. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Quy định về xử phạt trong công tác quản lý 

nhà nước về kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường  

Trích Điều 12 Nghị định số 46/2016/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 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 

với cá nhân, từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng 

đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi 

phạm sau đây: Sử dụng đường bộ trái quy định để tổ 

chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ 

hội; Dựng cổng chào hoặc các vật che chắn khác trái 

quy định; Treo băng rôn, biểu ngữ trái phép trong 

phạm vi đất dành cho đường bộ; Đặt, treo biển hiệu, 

biển quảng cáo trên đất của đường bộ ở đoạn đường 

ngoài đô thị; Chiếm dụng dải phân cách giữa của 

đường đôi làm nơi để xe, trông, giữ xe; Sử dụng trái 

phép đất của đường bộ làm nơi sửa chữa phương tiện, 

máy móc, thiết bị; rửa xe, bơm nước mui xe gây ảnh 

hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ.  

- 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 m
2
 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 m
2
 

đến dưới 10 m
2
 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./. 
 

 Tuyên truyền chống hàng gian, hàng giả  

Thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, gian lận 

thương mại, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ 

vẫn diễn biến phức tạp. Các loại hàng giả, hàng nhập 

lậu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc 

vẫn được bày bán công khai ở nhiều nơi với những 

thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi hoạt động rộng hơn ở 

nhiều lĩnh vực, ngành hàng. Các sản phẩm thường 

xuyên bị làm giả nhiều nhất là rượu, thuốc lá, hàng 

thực phẩm, thực phẩm chức năng, nhóm dược phẩm, 

mỹ phẩm, nhóm vật tư nông nghiệp, hàng điện tử… 

gây tác hại đến sức khoẻ người tiêu dùng ảnh hưởng 

uy tín của nhà sản xuất, kinh doanh. Để chống lại 

hàng giả, hàng nhái, hàng buôn lậu, gian lận thương 

mại… UBND phường kêu gọi các tổ chức cá nhân sản 

xuất, kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng 

cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp 

hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh; Kêu gọi người dân, những người 

tiêu dùng, không sử dụng hàng giả, hàng nhập lậu, 

hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tiếp tay 

cho các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực 

phẩm …  mà hãy lựa chọn những sản phẩm hàng Việt 

Nam chất lượng cao để từ đó góp phần thực hiện 

thắng lợi cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam 
 

 Trích NĐ 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017, về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của NĐ 131/2013/NĐ-Cp ngày 

16/10/2013 của Chính phủ (CP) quy định xử phạt vi 

phạm hành chính (XPVPHC) về quyền tác giả, quyền 

liên quan; và NĐ 158/2013/NĐCP ngày 12/11/2013 của 

CP quy định XPVPHC trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch và quảng cáo (QC) 
I. Sửa đổi Điều 61 như sau: 

“Điều 61. Vi phạm quy định về QC làm ảnh hưởng mỹ 

quan, trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000đồng đến 

500.000đồng đối với hành vi phát tờ rơi QC làm ảnh hưởng 

đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000đồng đến 5.000.000đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây: 

a) QC tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương 

tiện giao thông; 

b) QC vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo 

của một phương tiện giao thông theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với 

người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được QC trên tờ rơi làm 

ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo dỡ hoặc xóa 

QC sai quy định. 

II. Sửa đổi khoản 4 Điều 66 như sau: 

“4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo dỡ biển hiệu 

đối với hành vi quy định tại khoản 1, các điểm a, b, c, d và g 

khoản 2, khoản 3 Điều này.” 

III. Sửa đổi khoản 1 Điều 67 như sau: 

“1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối 

với hành vi QC các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà 

không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội 

dung trước khi thực hiện QC theo quy định”. 

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 … 
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 Giảm sử dụng túi ni - lông khó phân hủy 

 
Hiện nay, ô nhiễm chất thải nhựa, nhất là túi ni lông ở các 

nước trên thế giới cũng như ở nước ta đang trong tình trạng 

báo động. Túi ni lông đã trở thành vật dụng khó có thể thiếu 

trong cuộc sống thường ngày. Nó gắn với thói quen cố hữu 

của không ít người dân. Với ưu điểm bền, chắc, tiện dụng và 

giá thành thấp, túi ni lông được sử dụng phổ biến và hầu như 

có mặt ở mọi nơi, từ cửa hàng nhỏ lẻ đến các siêu thị và 

những trung tâm thương mại lớn. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, ước tính trung bình mỗi gia 

đình Việt Nam hàng ngày sử dụng và thải ra một túi ni lông, 

trong khi đó, mỗi hộ ở thành thị có thể sử dụng từ 3 – 6 túi ni 

lông/ngày. Việc sử dụng tràn lan các loại túi ni lông trong các 

hoạt động sinh hoạt xã hội, chủ yếu và đặc biệt là loại túi siêu 

mỏng, thể hiện sự dễ dãi của cả người cung cấp cũng như 

người sử dụng; người bán hàng sẵn sàng đưa thêm một hoặc 

một vài chiếc túi ni lông cho người mua khi được yêu cầu; 

người mua ít khi mang theo vật đựng (túi xách, làn…) vì biết 

chắc chắn rằng khi mua hàng hóa sẽ có túi ni lông kèm theo 

để xách về. Như vậy hàng triệu túi ni lông được sử dụng và 

thải ra môi trường. 

Nếu tình trạng “xả” túi ni lông bừa bãi vẫn cứ diễn ra hàng 

ngày mà không có các biện pháp ngăn ngừa, xử lý, thì trong 

thời gian không xa, môi trường nước ta sẽ phải gánh chịu 

những hậu quả rất nặng nề. Tác hại nguy hiểm nhất của túi ni 

lông tới môi trường chính là tính chất khó phân hủy trong 

điều kiện tự nhiên. Chiếc túi ni lông nhỏ bé và mỏng manh 

như vậy nhưng lại có quá trình phân hủy có thể kéo dài từ 500 

– 1.000 năm nếu không bị tác động của ánh sáng mặt trời. 

Sự tồn tại của nó trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng tới đất và nước, bởi túi ni lông lẫn vào đất sẽ 

làm thay đổi tính chất vật lý của đất gây xói mòn đất, làm cho

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

đất không giữ được nước, dinh dưỡng, ngăn cản ôxy đi qua 

đất ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.  

Nếu túi ni lông bị vứt xuống ao, hồ, sông ngòi sẽ làm tắc 

nghẽn cống, rãnh, kênh, rạch, gây ứ đọng nước thải và ngập 

úng dẫn đến sản sinh ra nhiều vi khuẩn gây bệnh. Ô nhiễm 

môi trường do chất thải túi ni lông hiện được cá nhà môi 

trường gọi là “ô nhiễm trắng”. 

Nghiêm trọng hơn, môi trường đất và nước bị ô nhiễm bởi 

túi ni lông sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới sức khỏe 

con người. Thực tế nhiều loại túi ni lông được làm từ dầu mỏ 

nguyên chất khi chôn lấp sẽ ảnh hưởng tới môi trường đất và 

nước, còn đốt chúng sẽ tạo ra khí thải có chất độc dioxin và 

furan gây ngộ độc, ảnh hưởng tuyến nội tiết, gây ung thư, 

giảm khả năng miễn dịch ở cơ thể người, gây rối loạn chức 

năng và dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ. 

Thực hiện chương trình giảm sử dụng túi ni lông trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, để giảm thiểu tối đa 

tác hãi của túi ni lông, người sử dụng cần hạn chế sử dụng túi 

ni lông thông thường bằng cách sử dụng túi ni lông nhiều lần 

và sử dụng túi có khả năng phân hủy sinh học khi đi mua 

hàng; không nên dùng túi ni lông rẻ tiền, có màu để đựng 

thực phẩm, đặc biệt là không được dùng để đựng thực phẩm 

nóng, có vị chua. Các hộ gia đình hãy giảm thiểu sử dụng túi 

ni lông khó phân hủy; đăng ký tham gia tại khu phố, tổ dân 

phố “Nói không với túi ni lông” với các nội dung sau: Tạo 

thói quen mang theo túi khi đi mua sắm, ưu tiên sử dụng các 

loại túi có thể sử dụng nhiều lần như túi vải, túi giấy tái chế, 

túi sinh hoạt, làn nhựa; Tăng cường tái sử dụng túi ni lông đã 

qua sử dụng hoặc túi ni lông có thể tự phân hủy, túi ni lông 

thân thiện với môi trường thải bỏ túi ni lông đúng cách, 

không vứt túi ni lông bừa bãi xuống đường phố, kênh rạch, 

cống rãnh…, không được tự ý đốt hoặc chôn lấp túi ni lông 

mà phải phân loại riêng túi ni lông để công ty môi trường thu 

gom và tiêu hủy theo quy định. 
Sử dụng túi ni lông thuận tiện và hữu ích, việc sử 

dụng túi ni lông là một biện pháp khá tốt, bên cạnh đó, 

chúng ta nên sử dụng túi ni lông một cách hiệu quả nhất 

để giảm thiểu rác thải ra môi trường, tái chế sử dụng nó 

để góp phần làm sạch môi trường./. 
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