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- Kỷ niệm 101 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2018). 

- Kỷ niệm 88 Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018). 

-  Kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018). 

-  Kỷ niệm 78 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2018). 

-  Kỷ niệm 72 năm Thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2018) . 

- 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”. 
 

 
 

 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh-lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt 

Nam, Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập, tự 

do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Sinh thời, 

Người luôn cảm thông, chia sẻ và dành những tình cảm 

thương yêu, quý mến phụ nữ Việt Nam. 
 

 
1. Giải phóng phụ nữ 

Khi đất nước đắm chìm trong đêm trường nô lệ, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, chú ý đến 

người phụ nữ. Bởi phụ nữ là lớp người khổ nhất trong 

những “người cùng khổ”. Họ không những phải chịu 

đựng nỗi đau của một người dân mất nước, bị tước 

đoạt hết các quyền tự do, dân chủ mà còn bị ngược 

đãi, chà đạp lên cả phẩm giá con người. Người căm 

ghét bọn thống trị đã "đối xử một cách hết sức bỉ ổi 

với người phụ nữ, xúc phạm tới phong hóa, trinh tiết 

và đời sống của họ". Trong tác phẩm “Bản án chế độ 

thực dân Pháp”, Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần bản 

chất của thực dân Pháp đó là chế độ “ăn cướp và giết 

người”, “hãm hiếp đàn bà và trẻ nhỏ”. Người đã tố 

cáo những hành động phi nhân tính của bọn thực dân 

xâm lược đối với phụ nữ: "Một người Âu mắng phụ 

nữ An Nam là con đĩ, con bú dù là một việc thông 

thường. Ngay giữa chợ Bến Thành ở Sài Gòn... bọn 

gác chợ người Âu cũng không ngần ngại dùng roi gân 

bò, dùi cui đánh người phụ nữ bản xứ bắt họ tránh 

không làm nghẽn lối đi" 

Xuất phát từ lòng nhân ái bao la và sự đồng cảm 

sâu sắc với nỗi đau khổ tột cùng mà người phụ nữ 

phải gánh chịu dưới chế độ thực dân, phong kiến nên 

Hồ Chí Minh luôn đặt ra yêu cầu bức thiết phải giải 

phóng “nửa thế giới” khỏi “xiềng xích nô lệ”. Người 

xác định: “Phụ nữ chiếm một nửa tổng số nhân dân. 

Để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải thật sự giải 

phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của phụ nữ”. 

Đây chính là một trong những động lực giúp 

Người vượt qua mọi khó khăn, thử thách để cùng với 

toàn Đảng và toàn dân ta lật đổ chế độ thuộc địa nửa 

phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa nhằm thực hiện “nam nữ bình quyền”. 

Ngay trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 

mồng 6 tháng 01 năm 1946, Người vui sướng 

nhận ra rằng "Phụ nữ là tầng lớp đi bỏ phiếu hăng 

hái nhất". Sau khi đã trở thành Chủ tịch nước, 

mặc dầu bận trăm công ngàn việc nhưng Bác vẫn 

luôn giành cho các thế hệ phụ nữ Việt Nam sự 

quan tâm, yêu thương, tôn trọng. 

2. Đánh giá đúng vai trò, vị trí của phụ nữ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá rất cao vị trí, 

vai trò của người phụ nữ đối với tiến trình lịch sử 

dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong diễn ca 

"Lịch sử nước ta", Người đã khẳng định:"Phụ nữ ta 

chẳng tầm thường. Ðánh Ðông, dẹp Bắc làm gương 

để đời". Vì vậy, Người luôn tự hào: “Dân tộc Việt 

Nam là một dân tộc anh hùng… Phụ nữ Việt Nam là 

phụ nữ anh hùng”. Nhân kỷ niệm ngày khởi nghĩa Hai 

Bà Trưng và Quốc tế phụ nữ (08/3/1952), Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã gửi thư động viên, khen ngợi chị em phụ 

nữ. Cuối bức thư Người khẳng định: “Non sông gấm 

vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức 

dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. 

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

 

THÁNG 10/2018 

Tấm lòng của Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam 
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 Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định phụ nữ là một trong 

những nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách 

mạng. Tại Lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam (20-10-1966), Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã nhắc đến truyền thống yêu nước đầy tự hào 

của người Phụ nữ Việt Nam: “Từ đầu thế kỷ thứ nhất, 

Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước, 

cứu dân, cho đến ngày hôm nay mỗi khi nước nhà gặp 

nguy nan, thì phụ nữ ta hăng hái đứng lên, góp phần 

xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân 

tộc. Do đó ta có câu tục ngữ rất hùng hồn: “Giặc đến 

nhà, đàn bà cũng đánh”. 

Người đã thấu hiểu được sự vất vả, hy sinh thầm 

lặng của phụ nữ Việt Nam trong điều kiện chiến tranh 

ác liệt. Không những tham gia kháng chiến mà họ còn 

phải cáng đáng việc nhà để chồng con yên tâm đi 

đánh giặc. Ruộng nương, vườn tược, nhà cửa, chăm 

sóc nuôi dạy con cái, phụng dưỡng cha mẹ… đều đổ 

dồn lên đôi vai gầy yếu của các chị, các mẹ. Do đó 

nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam, 

Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy những thế hệ anh hùng của 

nước ta. Ghi nhận những cống hiến to lớn của chị em 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thần 

thánh của dân tộc, Bác đã trao tặng cho phụ nữ Việt 

Nam 8 chữ vàng cao quý: “Anh hùng - Bất khuất-  

Trung hậu - Đảm đang”. 

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa. Người nhận thấy rằng phụ nữ 

có nhiều khả năng làm lãnh đạo, có nhiều phụ nữ 

tham gia công tác lãnh đạo ở từ cơ sở đến trung ương, 

nhiều người rất giỏi, ưu điểm của cán bộ nữ là “ít mắc 

tệ tham ô, lãng phí, không hay chè chén, ít hống hách, 

mệnh lệnh như một số cán bộ nam”. Vì vậy Đảng, 

Chính phủ và các cấp, các ngành phải đặc biệt chú ý, 

cất nhắc phụ nữ vào đúng những vị trí, chức vụ phù 

hợp với khả năng để chị em có điều kiện phát huy 

năng lực của mình.Người đã thẳng thắn phê bình một 

số cán bộ của Đảng chưa đánh giá đúng về vai trò, vị 

trí của phụ nữ và xem đây như một “căn bệnh hết sức 

nguy hiểm”, là một tàn dư tồi tệ nhất của chế độ cũ 

nên Người yêu cầu phải kịp thời sữa chữa. 

3. Động viên phụ nữ kịp thời 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thường xuyên 

động viên, nhắc nhở chị em phải cố gắng vươn lên để “tự 

giải phóng mình” chứ không được trông chờ vào Đảng và 

Chính phủ. Một lần, tới một hội nghị, thấy phụ nữ ngồi hết 

ở dãy ghế cuối. Bác nói: Ngay việc ngồi cũng không bình 

đẳng. Phụ nữ muốn được bình đẳng không phải đợi Đảng 

và Chính phủ hay nam giới mời lên ngồi mới ngồi mà phải 

tự đấu tranh, phấn đấu giành lấy. Muốn vậy, bản thân phụ 

nữ phải chủ động quyết tâm, khắc phục, khó khăn, tự tin, 

tự lực, tự cường, không nên tự ti. Phải gắng học tập chính 

trị, học tập văn hóa kỹ thuật; nâng cao tinh thần yêu nước 

và giác ngộ xã hội chủ nghĩa; hăng hái thi đua thực hiện 

"Cần kiệm xây dựng Tổ quốc, cần kiệm xây dựng gia 

đình” để xứng đáng là người làm chủ nước nhà. 

Người đã giành trọn vẹn cả cuộc đời mình cho dân, 

cho nước. Trước khi “vĩnh viễn ánh mặt trời” để về 

với Mác - Lê nin, Bác đã để lại cho toàn Đảng, toàn 

dân và toàn quân ta một bản Di chúc lịch sử. Trong đó 

Người không quên nhắc tới phụ nữ Việt Nam: “… 

Ðảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để 

bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều 

phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc 

lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn 

lên. Ðó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền 

bình đẳng thật sự cho phụ nữ". 

Khắc sâu lời dạy của Người, ngày nay “một nửa 

thế giới” đã nỗ lực vươn lên để khẳng định mình. Vị 

thế của người phụ nữ ngày càng được nâng cao trong 

gia đình và ngoài xã hội. Họ không chỉ làm tốt thiên 

chức “làm vợ - làm mẹ” mà còn hoàn thành tốt vai trò 

của một người công dân đối với xã hội. Thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phụ nữ Việt Nam 

đã có mặt trên tất cả các lĩnh vực công tác của đời 

sống xã hội, ngày càng có nhiều chính trị gia; nhà 

lãnh đạo, quản lý; nhà khoa học và doanh nhân thành 

đạt  là phụ nữ. Trong gần 20 năm qua, phụ nữ liên tục 

giữ các cương vị quan trọng của Đảng, Nhà nước và 

Quốc hội như: Phó chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc 

hội; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban chấp hành 

Trung ương Đảng; bộ trưởng; thứ trưởng; tỷ lệ đại 

biểu nữ trong Quốc hội khóa XIII chiếm 25%... Trong 

phát triển kinh tế, lao động nữ chiếm tỷ lệ hơn 50% ở 

các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Trên lĩnh vực 

khoa học, công nghệ phụ nữ tham gia tới gần 40% và 

tỷ lệ các nhà khoa học nữ đạt hơn 6%... 

Để không phụ lòng tin yêu và sự kỳ vọng của Bác, 

phụ nữ Việt Nam đang nỗ lực vượt qua định kiến giới, 

vượt lên chính mình để “tự giải phóng cho mình”. 

Đồng thời phải không ngừng học tập để nâng cao 

trình độ về mọi mặt và làm tròn bổn phận của một 

người mẹ, người vợ trong gia đình để trở thành người 

phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.  

Thấm nhuần những tư tưởng, tình cảm của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh giành cho phụ nữ Việt Nam, Đảng, 

Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để 

bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và tạo mọi điều kiện 

thuận lợi để chị em vươn lên khẳng định mình. Đại 

hội XI của Đảng khẳng định: Nâng cao trình độ mọi 

mặt và đời sống vật chất, tinh thần tiếp tục thực hiện 

bình đẳng giới. Tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt 

vai trò của người công dân, người lao động, người mẹ, 

người thầy đầu tiên của con người. Bồi dưỡng, đào 

tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt 

động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các 

cấp, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. 

Nguồn bài: Tạp chí Xây dựng Đảng
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 Vòng chung kết Hội thi “Cán bộ công chức, viên 

chức với công tác Dân vận” năm 2018. 
 

 
Vượt qua 5 đôi thi Cụm 2 vòng loại Hội thi "Cán bộ, công chức, 

viên chức quận Tân Bình với với công tác dân vận". Ngày 25 tháng 

9 năm 2018, đơn vị Phường 6 tiếp tục tranh tài trong vòng thi chung 

kết gồm 5 đội là: Phường 3, Phường 6, Phường 13, Đơn vị Liên 

quân Ban ngành quận và Đơn vị liên quân các Trường học. 

Đến tham dự hội thi có sự hiện diện của Đồng chí Phạm Thi Út 

- Phó bí thư quận ủy, Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Trưởng ban 

dân vận quận ủy, Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Tiến - Phó chủ tịch 

Ủy ban nhân quận 

Sau 4 vòng tranh tài gồm: phần thi hát, tiểu phẩm, trắc nghiệm, 

đoán ô chữ. Đơn vị Phường 6 đã giành được giải nhì Vòng chung 

kết hội thi Cán bộ, công chức, viên chức quận Tân Bình với công 

tác dân vận./. 

 Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân phường 6. 

 
Ngày 08/10/2018, tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân (UBND) 

quận Tân Bình, đồng chí Châu Văn La, Chủ tịch UBND quận 

Tân Bình, đã trao Quyết định phê chuẩn chức danh Chủ tịch 

UBND phường 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cho đồng chí Nguyễn 

Thành Danh. 

Đồng chí Nguyễn Thành Danh, sinh năm 1972, quê quán xã 

Hoài Xuân - huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định. 

Trình độ: Cử nhân Chính trị - Cử nhân Hành chính - Kỹ sư 

Kinh tế Vận tải. 

Trước đây đồng chí công tác tại Văn phòng Hội đồng Nhân 

dân (HĐND) và UBND quận Tân Bình với chức vụ Phó Chánh 

Văn phòng.  Ngày 01/10/2018 đồng chí được điều động về công 

tác tại UBND phường 6 và được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư 

Đảng ủy phường 6, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Trước đó, ngày 04 tháng 10 năm 2018, tại Kỳ họp thứ 8 (Kỳ 

họp Bất thường) HĐND phường 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021, 

HĐND phường đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Thành Danh 

giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2016 – 2021./. 

 Họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN 

Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018); 08 năm ngày Phụ nữ 

Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2018). 

 
Ngày 18/10/2018, tại Hội trường UBND phường, 

Hội LHPN phường đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 88 

năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 

– 20/10/2018); 08 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 

(20/10/2010 – 20/10/2018) và hội thi hát Karaoke. 

Đến dự có đồng chí Bùi Thị Mai Quyên - Phó Chủ 

tịch Hội LHPN quận Tân Bình; đồng chí Đặng Bình 

Yên - Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐND phường; đồng 

chí Nguyễn Thành Danh - Chủ tịch UBND phường 

cùng đại diện các ban ngành đoàn thể, cấp ủy chi bộ 8 

khu phố và 100 cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự. 

Tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Thị Hải - Chủ 

tịch Hội LHPN phường 6 đã đại diện cho chị em phụ 

nữ nhận hoa chúc mừng của Đảng ủy – Hội đồng 

nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ phường. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Đặng Bình 

Yên – Bí thư Đảng ủy đã biểu dương và ghi nhận 

những đóng góp của chị em phụ nữ phường 6, góp 

phần quan trọng vào thành tích chung của Ủy ban 

nhân dân phường trong thời gian vừa qua. Đồng chí 

mong muốn trong thời gian tới, chị em sẽ tiếp tục 

khẳng định mình, nêu cao hơn nữa tinh thần trách 

nhiệm trên mọi cương vị công tác, thực hiện tốt chức 

trách nhiệm vụ được giao, góp phần phường 6 ngày 

càng phát triển./. 
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 Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1.12.2017 của Ban 
Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin 
phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tin phản ánh có cơ sở xác định tập thể, cá 

nhân có hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối 

sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước 

thuộc các nhóm lĩnh vực như sau: 

1.1. Nhóm hành vi vi phạm về thực hiện chức trách, công vụ. 

1.2. Nhóm hành vi vi phạm về thực hiện nguyên tắc tập 

trung dân chủ ở các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

1.3. Nhóm hành vi vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ. 

1.4. Nhóm hành vi vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. 

1.5. Nhóm hành vi vi phạm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

2. Thông tin phản ánh được xác định là có cơ sở theo 

quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xem xét, 

xử lý từ 04 nguồn: 

2.1. Ý kiến của cử tri. 

2.2. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử (đại biểu Quốc 

hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đại biểu Hội đồng nhân 

dân, Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố). 

2.3. Thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các đoàn thể 

chính trị - xã hội, hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố. 

2.4. Phản ánh của báo chí. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Tập thể, cá nhân là tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công 

chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang của hệ thống chính 

trị của thành phố có thông tin phản ảnh được nêu tại Khoản 1, 

Điều 1 và người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

1. Thông tin phản ánh về tập thể, cá nhân thuộc phạm vi 

lãnh đạo, quản lý của đảng bộ nào thì Ban thường vụ cấp 

ủy nơi đó chịu trách nhiệm chỉ đạo xem xét, xử lý. Người 

đứng đầu đơn vị có vụ việc, cá nhân liên quan được phản 

ánh có hành vi vi phạm có trách nhiệm báo cáo Ban 

thường vụ cấp ủy cùng cấp về xử lý của mình. Trường hợp 

liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thì Ban thường vụ 

cấp ủy cấp trên của các địa phương, đơn vị đó có trách 

nhiệm chỉ đạo xem xét, xử lý. 

2. Việc tiếp nhận, xử lý các nguồn thông tin và đề xuất 

xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân do người 

đứng đầu đơn vị chỉ đạo và phải được thực hiện công khai, 

minh bạch, bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời, đúng 

thẩm quyền theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; xử lý trách nhiệm phải đồng bộ, kịp thời về Đảng, 

chính quyền, đoàn thể (nếu có). 

Điều 4: Đầu mối để tổng hợp, báo cáo đề xuất xử lý 

các nguồn thông tin 

1. Ý kiến của cử tri: giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam theo từng cấp tổng hợp, báo cáo Ban thường vụ cấp 

ủy cùng cấp và đề xuất các đơn vị liên quan xử lý. 

2. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử 

2.1. Cấp thành phố: 

- Đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân 

thành phố: Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố tổng 

hợp, báo cáo Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành 

phố trình Ban Thường vụ Thành ủy và đề xuất các đơn vị 

liên quan xử lý. 

- Đối với hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội 

thành phố: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng 

hợp, báo cáo Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và gửi 

về Ủy ban kiểm tra Thành ủy để tham mưu cho Ban Thường 

vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết theo quy định. 

2.2. Cấp huyện, xã và tương đương: Hội đồng nhân dân cấp 

huyện, xã và tương đương tổng hợp, báo cáo Ban thường vụ 

cấp ủy cùng cấp và đề xuất các đơn vị liên quan xử lý. 

3. Thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các 

đoàn thể chính trị - xã hội, hoạt động giám sát của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. 

3.1. Thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến 

tổ chức chính trị - xã hội nào thì cơ quan, đơn vị đó tổng 

hợp, báo cáo Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp và chịu trách 

nhiệm xử lý, báo cáo cấp ủy cùng cấp. 

3.2. Thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo do Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp nhận và qua hoạt 

động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 

cấp trên địa bàn thành phố: giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam theo từng cấp tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ 

cấp ủy cùng cấp và đề xuất đơn vị liên quan xử lý. 

4. Phản ánh của cơ quan báo chí 

4.1. Liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị nào thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó lãnh đạo, 

chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền, báo cáo Ban thường vụ cấp 

ủy cùng cấp và Ban thường vụ cấp ủy cấp trên. 

4.2. Văn phòng cấp ủy trên của đơn vị tổng hợp, báo 

cáo, đề xuất Thường trực cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo. 

4.3. Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp tham mưu, đề xuất 

Thường trực cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những 

vấn đề nhạy cảm liên quan đến tư tưởng chính trị, bức xúc 

trong dư luận xã hội của thành phố, địa phương, đơn vị. 

5. Các trường hợp phức tạp, liên quan đến nhiều ngành: 

Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương chỉ đạo 

Ủy ban kiểm tra cấp ủy cùng cấp (đối với vụ việc liên quan 

đến tập, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của cấp 

xã, cấp huyện hoặc tương đương) hoặc Ban Thường vụ 

Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (đối với vụ 

việc liên quan đến tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, 

quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy) chủ trì, phối hợp 

các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả 

xử lý của các đơn vị và đề xuất cho Ban Thường vụ cấp 

ủy, Thường trực cấp ủy xem xét chỉ đạo giải quyết theo 

quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
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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 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./. 

* Quy định về lắp đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo  

1. Luật Quảng cáo quy định:  

Điều 34 quy định về biển hiệu của tổ chức, cá nhân 

hoạt động sản xuất, kinh doanh  

1. Biển hiệu phải có các nội dung sau: 

a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); 

b) Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

c) Địa chỉ, điện thoại. 

2. Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân 

thủ quy định tại Điều 18 của Luật này. 

3. Kích thước biển hiệu được quy định như sau:  

a) Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 

02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều ngang 

mặt tiền nhà; 

b) Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 

01 mét, chiều cao tối đa là 04 mét nhưng không vượt 

quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. 

4. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát 

hiểm, cứu hoả; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, 

ảnh hưởng đến giao thông công cộng. 

5. Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định 

của Luật này và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có 

thẩm quyền ban hành.  

2. Quy định về mức phạt:  

Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt: 

Điều 66 Vi phạm quy định về biển hiệu 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) ………… 

e) Quảng cáo hàng hóa lẫn với biển hiệu; 

g) Chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá chiều cao 

của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu che chắn không 

gian thoát hiểm, cứu hỏa; 

b) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng 

đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng; … 
 

 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 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./. 
 

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 

 Đảm bảo vệ sinh an toàn thức ăn đường phố. 

Với sự tiện lợi, giá cả phải chăng, tiết kiệm được 

thời gian nhưng không kém phần đa dạng và hấp dẫn, 

đã từ lâu thức ăn đường phố ngày càng trở nên phổ 

biến và là một phần thiết yếu của người dân thành thị. 

Tuy nhiên, lợi bất cập hại, bên cạnh sự thuận tiện này 

là những mối nguy hại tới sức khỏe, tiềm ẩn nguy cơ 

gây ngộ độc thực phẩm ở mọi lứa tuổi, có thể gây 

nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng, thậm 

chí là cả cộng đồng.  

 - Để phát huy những tiện ích của thức ăn 

đường phố mang lại đồng thời giảm mức thấp 

nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm, Bộ Y Tế đã 

ban hành Thông tư số 30/2012/TT-BYT quy định 

chi tiết về điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, thông tư 

chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/1/2013. 

- Thế nào là thức ăn đường phố: Thức ăn 

đường phố là thực phẩm được chế biến dùng để 

ăn, uống ngay, trong thực tế được thực hiện thông 

qua hình thức bán rong, bày bán trên đường phố, 

nơi công cộng hoặc ở những nơi tương tự (Điều 2 

khoản 26 Luật ATTP).  

- Kinh doanh thức ăn đường phố là loại hình 

kinh doanh thực phẩm, thức ăn, đồ uống để ăn 

ngay, uống ngay được bán rong trên đường phố 

hay bày bán tại những địa điểm công cộng (bến 

xe, bến tầu, nhà ga, khu du lịch, khu lễ hội) hoặc 

ở những nơi tương tự (Điều 2 khoản 2 Thông tư 

số 30/2012/ TT-BYT).  

  * Quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thức ăn 

đường phố: Căn cứ Thông tư 30/2012/TT – BYT 

quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh 

thức ăn đường phố. Theo đó các điều kiện an toàn 

vệ sinh thực phẩm để một cơ sở kinh doanh thức 

ăn đường phố được phép hoạt động như sau:  

Thứ nhất: Điều kiện về địa điểm của cơ sở 

kinh doanh thức ăn đường phố:  

- Khi bố trí kinh doanh ở khu vực công cộng (bến 

xe, bến tầu, nhà ga, khu du lịch, khu lễ hội, khu triển 

lãm), hè đường phố thì nơi bày bán thực phẩm phải 

cách biệt các nguồn ô nhiễm, bảo đảm sạch sẽ, 

không làm ô nhiễm môi trường xung quanh. 

- Trường hợp kinh doanh trên các phương tiện 

để bán rong phải thiết kế khoang chứa đựng, bảo 

quản thức ăn ngay, đồ uống bảo đảm vệ sinh, phải 

chống được bụi bẩn, mưa, nắng, ruồi nhặng và 

côn trùng gây hại.  

Thứ hai: Điều kiện về trang thiết bị,dụng cụ 

của cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố:                      

- Phải thì có đủ trang thiết bị, dụng cụ để chế 

biến, bảo quản, bày bán riêng biệt thực phẩm sống 

và thức ăn ngay; có đủ dụng cụ ăn uống, bao gói 

chứa đựng thức ăn bảo đảm vệ sinh; có đủ trang 

bị che đậy, bảo quản thức ăn trong quá trình vận 

chuyển, kinh doanh và bảo đảm luôn sạch sẽ; bàn 

ghế, giá tủ để bày bán thức ăn, đồ uống phải cách 

mặt đất ít nhất 60 cm.  

- Thức ăn ngay, đồ uống phải để trong tủ kính 

hoặc thiết bị bảo quản hợp vệ sinh và phải chống 

được bụi bẩn, mưa, nắng, ruồi nhặng và côn 

trùng xâm nhập. Đồng thời, các cơ sở này phải 

trang bị đầy đủ, sử dụng thường xuyên thùng rác 

có nắp, túi đựng để thu gom, chứa đựng rác thải 

và phải chuyển đến địa điểm thu gom rác thải 

công cộng trong ngày; nước thải phải được thu 

gom và bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường 

nơi kinh doanh.  

Thứ ba: Điều kiện người bán hàng: 

Theo Điều 8 Thông tư 30/2012/TT-BYT quy 

định thì điều kiện đặt ra với người bán hàng thức 

ăn đường phố như sau:  

- Người kinh doanh thức ăn đường phố phải tập 

huấn và được cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến 

thức an toàn thực phẩm theo quy định; phải được 

khám sức khoẻ và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện 

sức khoẻ theo quy định. Việc khám sức khoẻ và 

cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện sức khoẻ do các 

cơ quan y tế từ cấp quận, huyện và tương đương 

trở lên thực hiện.  

- Nghiêm cấm người đang mắc các bệnh hoặc 

chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng 

bệnh truyền nhiễm mà người lao động không được 

phép tiếp xúc trực tiếp trong quá trình sản xuất, 

chế biến thực phẩm đã được Bộ Y tế quy định.  

- Thu gom và bảo đảm không gây ô nhiễm môi 

trường nơi kinh doanh.  

 Thứ Tư: Xử phạt hành chính:  

  Căn cứ nghị định 178/2013/NĐ-CP Ngày 14 

tháng 11 năm 2013 Quy định xử phạt hành chính 

về An toàn thực phẩm đối với cá nhân, tổ chức 

nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính về an 

toàn thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam. 
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 Thể lệ hội thi tuyên truyền về đẩy mạnh học 

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

Chí Minh và tìm hiểu về Lịch sử Đảng bộ quận Tân 

Bình giai đoạn 1975 - 2005 
 

I. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Thời gian:  

* Vòng loại: Thi trả lời câu hỏi trên các trang thông 

tin điện tử các đơn vị thuộc quận và bản tin nội bộ 15 

phường: Từ ngày 20/9/2018 - 20/12/2018 (tương ứng 

với 03 kỳ thi). 

+ Kỳ 1: từ ngày 20/9 đến ngày 20/10/2018. 

+ Kỳ 2: từ ngày 20/10 đến ngày 20/11/2018. 

+ Kỳ 3: từ ngày 20/11 đến ngày 20/12/2018. 

* Vòng chung kết: Hội thi Tân Bình học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ 

đề “Tân Bình trong trái tim tôi” lần 3 tổ chức vào 

tháng 3 năm 2019. 

2. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên mở rộng đến công 

chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người 

lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân 

đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn quận 

Tân Bình. 

 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Hình thức và thể lệ thi :  

* Vòng loại (Thi theo hình thức cá nhân): Thi trắc 

nghiệm trực tuyến, trả lời trên các trang thông tin điện 

tử thuộc quận và bản tin nội bộ 15 phường phát hành 

hàng tháng (Có câu hỏi phụ để khuyến khích tham gia 

và phân loại đối tượng cho vòng chung kết). 

- Hình thức thi trên trang thông tin điện tử: Mỗi cá 

nhân tham gia hội thi sẽ nhấn vào biểu ngữ “Hội thi 

tuyên truyền về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm 

hiểu lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình giai đoạn 1975 - 

2005” trên các trang thông tin điện tử thuộc quận và 

điền đầy đủ thông tin cá nhân tại trang 1 gồm: Họ và 

tên, đơn vị tham gia, giới tính, ngày tháng năm sinh, 

địa chỉ liên lạc, nghề nghiệp, số điện thoại…  

Tại trang 2: trả lời câu hỏi (trắc nghiệm), câu hỏi 

mở và kết thúc bằng thao tác nhấn vào nút màu xanh 

“submit”. 

- Hình thức thi trên bản tin nội bộ 15 phường: 

Mỗi cá nhân tham gia hội thi cần điền đầy đủ thông 

tin, trả lời tất cả các câu hỏi ở mỗi kỳ và gửi phiếu trả 

lời (bản cắt trên bản tin nội bộ) về cho Đảng ủy 

phường trước ngày 22 của tháng 10/2018 (kỳ 1), 

tháng 11/2018 (kỳ 2), tháng 12/2018 (kỳ 3). 

* Vòng chung kết (Thi theo hình thức tập thể): Lựa 

chọn các đơn vị tham gia tốt hội thi vòng loại, phân 

loại thí sinh, phân bổ cụm thi và tổ chức Hội thi tuyên 

truyền cấp quận (có kế hoạch riêng). 

2. Nội dung thi: Tuyên truyền về đẩy mạnh học tập 

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

Minh và tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình 

(giai đoạn 1975 – 2005). 

3. Tài liệu tham khảo: 

- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 

của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn một số 

nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-

KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 

của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân 

rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

- Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU ngày 28/11/2016 

của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập 

chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, 

“Tự chuyển hóa” trong nội bộ (tài liệu sinh hoạt chi 

bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2017) – Nhà xuất 

bản chính trị quốc gia Sự Thật, xuất bản năm 2017. 

- Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn 

vị năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công 

tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong 

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

Chí Minh – Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự Thật, 

xuất bản tháng 12 năm 2017. 

- Sách Lịch sử đảng bộ quận Tân Bình (1975 – 

2005) – Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí 

Minh, xuất bản năm 2006. 

- Sách, tài liệu Lịch sử đảng bộ 15 phường. 

- Hai tác phẩm “Sửa đối lối làm việc”; “Nâng cao 

đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

4. Cơ cấu quà thưởng, giải thưởng: 

+ Vòng loại: Ban tổ chức hội thi sẽ trao quà thưởng 

hàng tháng cho các thí sinh có 5 câu trả lời trắc 

nghiệm đúng và trả lời câu hỏi phụ có đáp án gần 

đúng với đáp án của kỳ (mỗi vòng tặng 50 phần quà). 

+ Vòng chung kết: Ban tổ chức trao 01 giải Nhất; 

02 giải Nhì; 03 giải Ba; 04 giải Khuyến khích và 01 

giải phong trào (đơn vị có số thí sinh tham gia nhiều 

và đầy đủ các vòng thi nhất), theo kế hoạch riêng. 

 

* Phần thưởng cho các giải: gồm cờ, kèm theo 

tiền thưởng của Ban tổ chức hội thi. 
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THÔNG TIN CÁ NHÂN THAM GIA HỘI THI 

tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu Lịch sử 

Đảng bộ quận Tân Bình 
 

1. Họ và tên: ………………………..… Nam:     Nữ:  

2. Đơn vị tham gia thi:  Phường:  06  

3. Ngày tháng năm sinh:   

4. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………  

5. Số điện thoại:  ……………………………………….. 

6. Địa chỉ email: ………………………………………...  

7. Nghề nghiệp:  

+ CBCC nhà nước    + Viên chức nhà nước  

+ Người lao động   + Công nhân  

+ Học sinh, sinh viên   + Cán bộ hưu trí  

+ Giáo viên    + Lực lượng vũ trang  

+ Đoàn viên, hội viên  + Khác  

 

* CÂU HỎI KỲ 2 – THÁNG 10 

1. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đề ra kế hoạch thực hiện với chủ 

trương chú trọng vấn đề nào sau đây? 

a. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thường 

xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và ngày càng lớn mạnh 

b. Chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, 

ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng 

hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, 

đối thoại với Nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực 

và liêm khiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu 

sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh 

d. Cả 3 câu trên đều sai 

2. Nội dung tuyên truyền, biểu dương những tập thế, cá 

nhân điển hình học tập và làm theo Bác cần phải được chú 

trọng thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung 

ương đó là? 

a. Tuyên truyền về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và 

làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành 

b. Tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn 

thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề 

nghiệp 

c. a và b đúng 

d. a và b sai 

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng cán bộ không bao giờ 

được “… …”, phải thành thực lắng nghe ý kiến phê bình của 

cấp dưới và nghiêm túc sửa mình với tinh thần cầu thị. Làm 

như vậy thì chắc chắn người cán bộ sẽ được nhân dân yêu 

mến, cấp dưới nể trọng, sẵn sàng đóng góp sáng kiến. Hãy 

chọn đáp án đúng. 

a. Quan liêu, xa rời quần chúng       c. Độc tôn chân lý 

b. Làm việc theo lối quan chủ           d. Cách xa dân chúng 

4. Khi mới giải phóng, Đảng bộ quận Tân Bình có bao 

nhiêu Đảng viên?  

a. Có 44 đồng chí  c. Có 46 đồng chí 

b. Có 45 đồng chí  d. Có 47 đồng chí 

5. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tấn công vào địa bàn 

quận Tân Bình được chia làm 2 cánh có tên là gì? 

a. Cánh Vườn Thơm; Cánh Bà Quẹo - Bảy Hiền  

b. Cánh Phú - Tân – Sơn; Cánh Cầu Tham Lương  

c. Cánh Phú - Tân – Sơn; Cánh Lăng Cha Cả 

d. Cánh Vườn Thơm; Cánh Phú - Tân – Sơn 

 

Câu hỏi mở: Có bao nhiêu người trả lời đúng 5 câu giống 

như bạn ở kỳ 1 

Trả lời: ………………… 
 

(Cám ơn bạn đã tham gia hội thi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 10/2018 được in 4.500 bản, tại cty Khôi Nguyễn, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/

