
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 Ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12 

- Kỷ niệm 72 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2018). 

- Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018). 

- 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 101 năm, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra 

và giành thắng lợi. Đây là một trong những sự kiện vĩ đại 

nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc son mới trong lịch 

sử phát triển của nhân loại. Nó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột 

tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp 

vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp làm chủ xã 

hội, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành người 

tự do, là chủ nhân của đất nước. Cách mạng Tháng Mười 

thành công đã dẫn tới sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ 

nghĩa đầu tiên trên thế giới và mở ra bước ngoặt căn bản 

trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang 

thế giới xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 

định: "Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng Tháng Mười 

chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu 

người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài 

người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn 

và sâu xa như thế".  

Đúng như vậy, cách mạng Tháng Mười Nga thành công 

đã khích lệ, cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào giải phóng 

dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu 

Mỹ La tinh. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc và 

cách mạng xã hội chủ nghĩa ở một loạt nước, như: Ba Lan, 

Bun-ga-ri, Cộng hòa dân chủ Đức, Hung-ga-ri, An-ba-ni, 

Ru-ma-ni, Mông Cổ, Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam đã tạo 

nên những tiền đề thực tế cho sự ra đời của một hệ thống xã 

hội mà trước đó chưa từng tồn tại trong lịch sử và chỉ một 

thời gian ngắn sau khi ra đời - hệ thống các nước xã hội chủ 

nghĩa đã đóng vai trò chi phối với nhiều quá trình quan 

trọng của thế giới hiện đại. 

Ở Việt Nam, từ đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước 

cách mạng Việt Nam đều bị dìm trong biển máu và thất bại 

vì không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Giữa lúc đó, 

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau nhiều năm bôn ba tìm đường 

cứu nước đã tiếp thu được ánh sáng của cách mạng Tháng 

Mười. Đầu những năm 20, khi nghiên cứu Sơ thảo lần thứ 

nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc 

địa của Lênin, Người đã sớm nắm bắt được cốt lõi trong tư 

tưởng của Lênin: Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp 

bức đoàn kết lại! Người khẳng định: "Muốn cứu nước và 

giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con 

đường cách mạng vô sản". Ngày 3-2-1930, Người đã chủ trì 

hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định 

đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt 

Nam. 

Dưới ánh sáng soi đường của cách mạng Tháng Mười 

Nga, với đường lối đúng đắn, sáng tạo, Đảng Cộng sản Việt 

Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách 

mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử 

thách và giành được những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX 

và gần hai thập kỷ đầu thế kỷ XXI. Đó là những thắng lợi 

của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 khi đó Đảng ta 

có chưa đến 5.000 đảng viên đã lãnh đạo nhân dân làm cuộc 

cách mạng "long trời lở đất", lập nên Nhà nước Công Nông 

đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đó là thắng lợi của cuộc 

kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp kết thúc bằng 

thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ "Chấn động địa cầu".  

Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ 21 năm 

trường kỳ, gian khổ kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh 

lịch sử ngày 30-4-1975 giải phóng miền Nam, thống nhất 

Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Đó là thắng lợi của 32 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới 

dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đưa nước ta từ nước kém phát 

triển trở thành nước có thu nhập trung bình và đang phát 

triển. 

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

 

THÁNG 11/2018 

Tiếp tục kiên định đi theo con đường  

Cách mạng Tháng Mười Nga 
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Sau sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và 

các nước Đông Âu, các thế lực thù địch đã chống phá quyết 

liệt, mưu toan phủ nhận mọi thành quả của cách mạng 

Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư 

tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại. Có thể nói chủ nghĩa xã 

hội hiện thực tạm thời lâm vào thoái trào nhưng sức sống 

của chủ nghĩa xã hội không hề bị lu mờ. Sự nghiệp xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước vẫn tiếp tục phát triển 

và phong trào cánh tả phát triển mạnh mẽ ở một số nước 

Mỹ La tinh... Sự thoái trào đó không có nghĩa là chủ nghĩa 

xã hội bị "tiêu vong", giai cấp công nhân "mất vai trò lịch 

sử", cũng không làm mất đi ý nghĩa phấn đấu và niềm tin 

vào tương lai xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa của 

giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. 

Trái lại, giai cấp công nhân có thêm bài học sâu sắc như 

Lênin đã dạy: "Giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính 

quyền lại càng khó khăn" và "Cách mạng phải biết tự bảo vệ 

và có sức mạnh bảo vệ". 

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình trên thế giới diễn ra 

mau lẹ và khó lường. Chủ nghĩa xã hội đứng trước nhiều 

khó khăn, thử thách. Nhận thức sâu sắc những nguyên nhân 

và bài học sau sự kiện chính trị xảy ra ở Liên Xô và Đông 

Âu, Đảng ta đã kiên quyết, kiên trì khắc phục những khuyết 

điểm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. Từ Đại hội VI năm 1986, Đảng ta đã đề ra 

đường lối đổi mới toàn diện trên nền tảng tư tưởng là chủ 

nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân 

tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh 

nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng, thay đổi mục 

tiêu, con đường đã lựa chọn. Đảng đề ra phương châm: Phát 

triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm 

vụ then chốt, xây dựng nền văn hóa là nền tảng tinh thần của 

xã hội. Nhất là, trong những năm qua, bên cạnh quan tâm 

phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng và 

đối ngoại, Đảng ta rất chú trọng công tác xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn 

mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, nếu Đảng ta không vững 

vàng về chính trị tư tưởng, không thống nhất trong ý chí 

hành động, không trong sạch về đạo đức lối sống, không 

được nhân dân tin cậy và ủng hộ thì không thể nói đến tồn 

tại, đi lên và phát triển. 

Do có đường lối đúng đắn, sáng tạo vận dụng những bài 

học của cách mạng Tháng Mười, của chủ nghĩa Mác - 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nên Đảng đã lãnh đạo nhân 

dân ta tiến hành sự nghiệp đổi mới đạt được những thành 

tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 

chúng ta sẽ kiên định đi theo con đường của cách mạng 

Tháng Mười Nga, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực 

hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh./. 
Trích Tạp chí Tuyên giáo TW 

TS. Bùi Thế Đức 

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận,  

phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương 
 

 
 
 Tưng bừng mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn 

dân tộc năm 2018. 

 
Thực hiện theo Kế hoạch phối hợp của UBND, UB.MTTQ, 

Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh 

phường, sáng ngày 17/11/2018 tại Trạm y tế phường đã diễn ra các 

chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt 

trận dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tham dự Ngày hội có sự hiện 

diện của Ông Nguyễn Thành Danh/Phó Bí thư Đảng uỷ/Chủ tịch 

UBND phường; Bà Chu Thị Thư/Đảng uỷ viên/Phó Chủ tịch 

HĐND phường; Bà Nguyễn Thị Thu Nga/ Phó Chủ tịch UBND 

phường cùng với các đồng chí cấp uỷ chi bộ, Trưởng Ban công tác 

mặt trận 8 khu phố, các gương khen thưởng Người tốt việc tốt năm 

2018 và đông đảo bà con nhân dân 8 khu phố tham dự. 

Tại ngày hội, Ông Nguyễn Thành Danh/Chủ tịch UBND 

Phường đại diện cho Đảng uỷ, HĐND, UBND các ban ngành 

đoàn thể phường phát biểu khai mạc ngày hội. Với mong muốn 

ngày hội là nơi để phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc và 

nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, thiết thực 

lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới 

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 

2019 - 2024. Thông qua tổ chức ngày hội, vận động nâng cao nhận 

thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc 

trong thời kỳ đổi mới đất nước. Đánh giá và biểu dương kết quả 

một năm thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu 

nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 

Ngày hội được diễn ra với nhiều chuỗi hoạt động như: gian 

hàng bình ổn giá, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, 

gian hàng ẩm thực, Kios Đại đoàn kết và Hội thi "Tôi yêu hàng 

Việt" và cũng đã tổ chức tuyên dương 8/8 gương Người tôt việc tốt 

cấp phường năm 2018. 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường 6 được duy trì tổ 

chức hàng năm đã góp phần quan trọng nâng cao tinh thần yêu 

thương, đùm bọc, tình làng, nghĩa xóm trong nhân dân các khu dân 

cư trên địa bàn phường. Đây là một hoạt động rất thiết thực và cần 

phải phát triển mạnh hơn nữa, đồng thời tiếp tục đổi mới về nội 

dung, phương thức. Qua đó, động viên sức mạnh của nhân dân 

tham gia xây dựng đất nước. 

 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 
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 Khu phố 3 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn 

dân tộc năm 2018.
 

 
Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQVN 

(18/11/1930-18/11/2018), ngày 07/11 tại Hội quán giáo xứ Vinh 

Sơn đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 3 

(đơn vị được chọn làm điểm của phường). Đến dự có đồng chí 

Nguyễn Thành Lợi, Uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ-Trưởng 

Công An quận Tân Bình; đồng chí Đặng Bình Yên/ Bí thư Đảng 

uỷ phường/ Chủ tịch HĐND Phường; Đ/c Nguyễn Thành Danh - 

Phó Bí thư Đảng uỷ/ Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí 

Đảng uỷ viên, cấp uỷ chi bộ 3, Trưởng ban Công tác Mặt trận 8 

khu phố và hơn 65 bà con nhân dân cư ngụ tại địa bàn khu phố 3. 

Hội nghị được nghe đại diện Ban công tác MTTQ khu phố ôn 

lại truyền thống 88 năm Ngày truyền thống MTTQVN 

(18/11/1930 - 18/11/2018); Báo cáo thực hiện Cuộc vận động 

toàn dân đoàn kết tại khu dân cư  năm 2018; phát động trong bà 

con nhân dân đóng góp quỹ Vì Người nghèo. 

Tại ngày hội, đ/c Đặng Bình Yên/Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch 

HĐND phường đã phát biểu chúc mừng và chỉ đạo một số nội 

dung cần thực hiện trong năm tới. 

Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức tuyên dương các hộ gia 

đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá và biểu dương gương Người 

tốt trong năm 2018. 

Từ ngày 13/11 - 18/11/2018 sẽ tiếp tục diễn ra các chuỗi hoạt 

động chào mừng ngày hội Đại đoàn kết của Khu phố 1,2,4,5,6,7,8 

và của Phường. 

 Hội nghị sơ kết 3 năm chương trình Giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2016 – 2020 

Ngày 24/11/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, 

Ban Giảm nghèo bền vững phường 6 tổ chức hội nghị sơ kết 03 

năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và công bố 

hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo (hoặc cận nghèo) theo 

tiêu chuẩn thành phố giai đoạn 2016 – 2020. 

Tham dự hội nghị có bà Bùi Thị Ánh Nguyệt/Phó Bí thư 

thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Thành Danh/Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường; bà Chu Thị Thư/Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân phường; bà Nguyễn Thị Thu Nga/Phó Chủ tịch Ủy ban-

Trưởng ban Giảm nghèo bền vững phường; đại diện các ban 

ngành đoàn thể phường, cấp ủy – Ban điều hành 8 khu phố, và 

hơn 80 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường. 

Trong những năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp 

thời của Đảng ủy – Ủy ban nhân dân, sự phối hợp, hỗ trợ của các 

ban ngành đoàn thể, hầu hết hộ nghèo, cận nghèo, trên địa bàn 

phường đã tiếp cận được với những chính sách hỗ trợ của Đảng 

và Nhà nước; bên cạnh đó cùng với sự nỗ lực chủ động trong thực 

hiện nhiệm vụ của khu phố, tổ dân phố, tổ tự quản giảm nghèo 

cùng với sự vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo, đến nay 

phường 6 đã hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 

– 2020.
 
Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, 

chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trong việc chỉ đạo, triển khai 

đồng bộ, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo với nội dung, giải pháp phù hợp 

Thay mặt Ban giảm nghèo phường 6, bà Nguyễn Thị Thu 

Nga – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Giảm nghèo bền vững 

phường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. 

 
Tại hội nghị ông Nguyễn Thành Danh/Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân phường đã phát biểu ý chỉ đạo và đề nghị Ban giảm nghèo 

phường tiếp tục tham mưu Đảng ủy có những giải pháp cụ thể, 

thiết thực thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trong những 

năm tiếp theo. 

 
Nhân dịp này, hội nghị cũng đã kịp thời biểu dương khen 

thưởng 02 tập thể, 06 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020. Bên  

cạnh đó, Ban giảm nghèo phường cũng đã trao tặng 20 phần quà 

cho đại diện hộ thoát nghèo trong giai đoạn 2016 – 2020 nhằm 

động viên các hộ tự vươn lên thoát nghèo. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Quy định giá điện cho người thuê nhà để ở. 
1. Một số quy định về giá điện cho sinh viên và người 

lao động thuê nhà để ở theo Thông tư số 25/2018/TT-BCT 

ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương: 

- Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê 

nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà 

trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê 

nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền 

điện của chủ nhà); 

- Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và 

chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử 

dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: 

Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm 

được tại công tơ. 

Mức sử dụng của 01 hộ trong tháng (kw/h)  

Bậc 1: Cho kw/h từ 0 - 50   1703.9 

Bậc 2: Cho kw/h từ 51 – 100   1760.0 

Bậc 3: Cho kw/h từ 101 - 200  2043.8 

Bậc 4: Cho kw/h từ 201 - 300  2574.0 

Bậc 5: Cho kw/h từ 301 - 400  2876.5 

Bậc 6: Cho kw/h từ 401 trở lên  2971.1 

Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử 

dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức 

cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận 

tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người 

được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp 

dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 01 người được tính 

là 1/4 định mức, 02 người được tính là 1/2 định mức, 03 

người được tính là 3/4 định mức, 04 người được tính là 1 

định mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà 

cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để 

điều chỉnh định mức tính toán tiền điện. 

Bên bán điện có quyền kiểm tra, yêu cầu bên mua điện 

xuất trình sổ đăng ký tạm trú hàng tháng để xác định số 

người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.” 

2. Chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ nhà 

trọ thu tiền giá cao hơn so với quy định, được quy định tại 

Khoản 6 Điều 12 của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 

17/10/2017 về quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Phạt tiền từ 7.000.000 

đồng đến 10.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu 

tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong 

trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục 

đích sinh hoạt.. 

 Thông báo di dời mộ tại dự án nghĩa trang Bình 

Hưng Hòa 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình 

Tân thông báo về thực hiện bốc mộ di dời và bồi 

thường, giải phóng mặt bằng trong dự án nghĩa trang 

Bình Hưng Hòa (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) trên địa 

bàn phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 

1. Đối với các ngôi mộ bị ảnh hưởng dự án giai 

đoạn 1 - khu 12ha (tổng số mộ phải di dời: 16.479 

ngôi mộ; đã di dời: 10.727 ngôi mộ; chưa di dời: 

5.752 ngôi mộ, gồm: 1.277 mộ đã có thân nhân kê 

khai và 4.475 mộ chưa có thân nhân kê khai thuộc các 

nghĩa trang: Phật học, Tương tế Thánh Minh, Tương 

tế Thanh Hóa, Tương tế Sòng Sơn, Chùa Đại Giác, 

Giáo xứ An Phú, Giáo xứ Bùi Phát, Hội Xuân Tảo, Sa 

Châu Đồng Hương, Tân Sa Châu, Đồng hương Thôn 

Bắc, Đồng hương Xuân Dục, Đồng hương Hai Thánh, 

khu vực mộ tộc họ Lê, Tư Cỏ, Đức Thành, Lê Văn 

Thành, Hai Cỏ, Sáu Tờ, Ba Trung, Tư nhân Hoàng 

(Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương (thuộc phường 

Bình Hưng Hòa) và Liên Ứng; một phần nghĩa trang 

Quan Bế, Đông Quan, Giác Hải (thuộc phường Bình 

Hưng Hòa A). Đề nghị thân nhân thực hiện bốc mộ, di 

dời trước ngày 30/4/2019. Sau thời gian trên, Ban Bồi 

thường giải phóng mặt bằng quận sẽ tổ chức bốc mộ 

tập trung. 

(Danh sách các ngôi mộ chưa bốc mộ, di dời thuộc 

các nghĩa trang trên được niêm yết tại trụ sở UBND 

phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A và Văn 

phòng Ban Quản lý nghĩa trang Bình Hưng Hòa và 

đăng trên website: Www.duandidoinghiatrangbhh.vn  

và www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn). 

2. Đối với các ngôi mộ bị ảnh hưởng dự án giai 

đoạn 2 - khu 11,54ha thuộc các nghĩa trang: Giáo xứ 

Đức Mẹ, Thượng Nông, Vụ Bản, Hiếu Nghĩa, sáu 

Liễu, Tân Việt, Khu 85, Ngọc Cụt, Nam Thái, Bắc 

Việt (01 phần), Chín Lý, Chín Hoàng (kế Nam Thái), 

Nguyễn Văn Bì (01 phần), Giáo xứ An Lạc, Võ Văn 

Tre, Hai Cờ (Võ Văn Cờ), Trần Văn Lái, Chín Hoàng, 

Giác Quan (01 phần), Văn Tràng, Văn Ấp. Đề nghị 

thân nhân các ngôi liên hệ trực tiếp tại Ban Bồi 

thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để lập hồ 

sơ kê khai hoặc kê khai trực tuyến tại 

Website: www.duandidoinghiatrangbhh.vn trong thời 

gian đến ngày 31/10/2019. Ban Bồi thường giải phóng 

mặt bằng quận sẽ triển khai công tác bốc mộ trong 

mùa khô năm 2019 (từ ngày 01/11/2018 đến ngày 

30/4/2019). 

Nơi phát và nhận hồ sơ kê khai, đăng ký bốc mộ: 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân – 

Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, 

quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe 

Miền Tây) - Điện thoại: 0919.893.700, 0919.895.581, 

0919.893.793 hoặc kê khai và đăng ký bốc mộ trực 

tuyến tại website: www.duandidoinghiatrangbhh.vn.  

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Thông tin cảnh giác
 

1./ Mạo danh thu tiền thoát nước tại hộ dân 

Theo thông tin của Công ty TNHH MTV Thoát 

nước Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gia 

qua đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về 

việc công nhân thoát nước đi thu tiền thoát nước của 

người dân. 

Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị thành phố 

Hồ Chí Minh xin thông báo: "Công ty không có chủ 

trương thu tiền thoát nước của người dân, những cá 

nhân tự xưng là người của Công ty để thu tiền thoát 

nước của người dân dưới bất kỳ hình thức nào là giả 

mạo và bất hợp pháp". 

Nếu gặp các trường hợp như trên, yêu cầu người 

dân báo ngay cho Công an địa phương để ngăn chặn 

và xử lý hoặc thông báo qua số điện thoại Công ty 

THNH MTV thoát nước Đô thị TP. Hồ Chí Minh: 

Điện thoại nóng: (028) 38.234.444 

Địa chỉ: 04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận 

Bình Thạnh. TP. Hồ Chí Minh. 

2./ Về hành vi trộm cắp thiết bị của hệ thống 

chiếu sáng công cộng 

Hiện nay, trên địa bàn quận Tân Bình xuất hiện các 

đối tượng có hành vi trộm cắp các thiết bị của hệ 

thống chiếu sáng công cộng, gây ảnh hưởng đến trật 

tự an toàn giao thông, an ninh trật tự tại nhiều khu 

vực. 

Nay Uỷ ban nhân dân Phường 6 tuyên truyền, vận 

động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời 

phát hiện, tố giác đối tượng có hành vi trộm cắp, nhất 

là các đối tượng có hành vi trộm cắp các thiết bị của 

hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Phường. 

 Chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ từ 6 

– 36 tháng tuổi đợt 2 (1-2/12/2018)
 

Trong thời gian chiến dịch diễn ra, phụ huynh cần đưa 

trẻ 6 – 36 tháng tuổi đến Trung tâm Dinh dưỡng hoặc các 

điểm uống vitamin A tại các trạm Y tế phường, xã, thị 

trấn để trẻ được uống vitamin A liều cao dự phòng. Việc 

bổ sung vitamin A liều cao là một trong những giải pháp 

hiệu quả nhằm phòng chống thiếu vitamin A ở trẻ em. 

Mỗi liều dự phòng có thể bảo vệ trẻ trong thời gian từ 4 – 

6 tháng. 

Theo các chuyên gia, trẻ em dưới 3 tuổi rất cần 

vitamin A để tăng trưởng. Vitamin A là vi chất dinh 

dưỡng cần thiết cho sự sự tăng trưởng và bảo vệ cơ thể; 

giúp phòng ngừa bệnh khô mắt do thiếu vitamin A, bảo 

vệ sự toàn vẹn của da và niêm mạc mắt, đường hô hấp, 

đường tiêu hóa; tăng khả năng đề kháng của cơ thể đối 

với bệnh nhiễm trùng. 

Ngoài ra, trẻ thiếu vitamin A sẽ chậm phát triển chiều 

cao, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là các nhiễm 

khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa và sởi, làm tăng tỉ lệ 

tử vong ở trẻ em. Khi bị thiếu vitamin A nặng sẽ gây ra 

bệnh “khô mắt”, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến 

mù vĩnh viễn. 

Cũng theo các chuyên gia, tình trạng thiếu vitamin A 

là là do khẩu phần ăn chưa đáp ứng nhu cầu vitamin A và 

là yếu tố gây thiếu vitamin A ở trẻ em. Trẻ em dưới 3 tuổi 

rất cần vitamin A để tăng trưởng. Nếu trẻ không được bú 

sữa mẹ, chế độ ăn của trẻ không cung cấp đủ vitamin A, 

trẻ hay mắc các bệnh viêm hô hấp, tiêu chảy tái đi tái lại, 

sởi, nhiễm giun sán… là nguyên nhân làm trẻ nhỏ dễ bị 

thiếu vitamin A. 

Để phòng tránh thiếu Vitamin A nên cải thiện bữa ăn 

hàng ngày, đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng và 

Vitamin A, đặc biệt khi chế biến thức ăn cho trẻ, nên 

thêm vào một ít dầu ăn giúp Vitamin A hòa tan dễ dàng, 

cơ thể hấp thu tốt hơn. Ngoài ra cần phải chăm sóc và giữ 

gìn vệ sinh cho trẻ, đề phòng các bệnh nhiễm khuẩn và ký 

sinh trùng đường ruột và bổ sung viên nang Vitamin A. 

Cũng trong đợt này, trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ cao 

(trẻ suy dinh dưỡng nặng, tiêu chảy kéo dài, viêm đường 

hô hấp cấp, trẻ bị nhiễm sởi) và phụ nữ sau sinh con trong 

vòng 1 tháng đồng được bổ sung vitamin A. 

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

Để đảm bảo an ninh trật tự và tăng cường quản 

lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

dễ phát sinh tệ nạn xã hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh đã triển khai đường dây nóng tiếp nhận 

phản ánh của người dân đối với các cơ sở có kinh 

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

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

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ủy ban nhân dân phường 6 thông tin đến nhân 

dân trên địa bàn phường có thể phản ánh các cơ 

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

hội theo 02 cách sau: 

1. Gọi đến số điện thoại đường dây nóng Thành 

Phố: 0888.247.247 

2. Gửi đến hộp thư điện tử đường dây nóng 

Thành phố:  

duongdaynong@tphcm.gov.vn 

Các thông tin phản ánh của người dân sẽ được 

Thành phố tiếp nhận và phối hợp với các quận, 

huyện kiểm tra và xử lý./  

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2018
 

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững theo 

tiêu chí giảm nghèo đa chiều, năm 2018 phường có 69 

hộ nghèo và 126 hộ cận nghèo. Ban giảm nghèo 

phường thực hiện công khai danh sách cắt giảm hộ 

nghèo, hộ cận nghèo tại các bảng tin của khu phố. 

Ngay từ đầu năm, Phường đã xây dựng kế hoạch giảm 

nghèo bền vững năm 2018 để hoàn thành tốt các chỉ 

tiêu giảm nghèo mà quận giao cho. Bắt đầu từ tháng 

5/2018, Ban giảm nghèo bền vững phường đã cùng 

các khu phố và tổ trưởng tổ tự quản tiến hành khảo sát 

kiểm tra hiệu qủa giảm nghèo. Qua kiểm tra hiệu qủa 

kiểm tra hiệu quả giảm nghèo đã có 69 hộ nghèo vượt 

chuẩn nghèo lên cận nghèo và 83 hộ cận nghèo vượt 

chuẩn ra khỏi chương trình. 

Chính sách ưu đãi về vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được tuyên truyền thông qua Bản tin phường, 

Bảng thông tin của các khu phố và thông qua công tác 

tiếp xúc với hộ dân của tổ tiết kiệm và vay vốn. Hàng 

tháng, Ban giảm nghèo bền vững phường cùng khu 

phố, tổ Tiết kiệm và vay vốn rà soát nhu cầu vay vốn 

và họp xét cho các hộ nghèo, cận nghèo được vay 

vốn. Trong năm 2018 có 90 lượt hộ được vay vốn của 

ngân hàng CSXH với tổng số tiền: 3.215.000.000đ 

Ngoài ra, Quỹ giải quyết việc làm cho người có đất 

bị thu hồi: 01 hộ số tiền: 30.000.000 đồng. 

- Công tác thu hồi nợ quá hạn: Ban giảm nghèo bền 

vững có kế hoạch thu hồi nợ quá hạn và tích cực cùng 

ngân hàng CSXH xuống thực tế giải quyết từng 

trường hợp nợ qúa hạn. qua đó đã kéo giảm đáng kể 

số nợ quá hạn, số tiền nợ quá hạn năm 2017 là hơn 

200 triệu, đến nay nợ quá hạn là 23.000.000đ. 

- Về hỗ trợ giáo dục: Xác nhận miễn giảm học phí 

cho 38 học sinh nghèo học kỳ 2 năm học 2017 – 

2018. Xác nhận cho 85 học sinh nghèo học kỳ 1 năm 

học 2018 – 2019. 

- Về sửa chữa chống dột:  có 1 hộ nghèo được sửa 

chữa nhà và 1 hộ nghèo được xây dựng nhà tình 

thương với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng. 

* Hiện nay, Ban giảm nghèo phường đang thực 

hiện đăng ký BHYT năm 2019, các hộ nghèo, cận 

nghèo mang theo thẻ BHYT, CMND ra Ủy ban Nhân 

dân phường đăng ký làm BHYT. 

 Khi có kiến nghị hoặc nhu cầu về các chính sách 

an sinh xã hội, các hộ liên hệ với tổ trưởng tổ giảm 

nghèo của khu phố hoặc liên hệ đ/c Nguyên – tại 

UBND phường 6, đt: 038 97 97 309 

 Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ 

chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

* Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết 

gọn là Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản 

về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân 

tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện 

các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 

- 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ 

công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số 

trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển 

bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam 

đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ 

sở dữ liệu tổng hợp về dân số. 

* Nội dung điều tra, bao gồm:  

1. Thông tin chung về dân số; 

2. Tình trạng di cư; 

3. Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; 

4. Tình trạng khuyết tật; 

5. Tình trạng hôn nhân; 

6. Mức độ sinh, chết và phát triển dân số; 

7. Tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; 

8. Tình hình lao động - việc làm; 

9. Thực trạng về nhà ở; 

10. Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. 

* Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều 

tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.  

Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019,  

Kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV 

năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào 

quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề 

công bố vào quý IV năm 2020. 
 

 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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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. 

      

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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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      

+ Người lao động    

+ Học sinh, sinh viên    

+ Giáo viên      

+ Đoàn viên, hội viên 

+ Viên chức nhà nước 

+ Công nhân  

+ Cán bộ hưu trí  

+ Lực lượng vũ trang 

+ Khác  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CÂU HỎI KỲ 3 – THÁNG 11 
 

1. Trong bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Người căn dặn tất cả các cán bộ, đảng viên: “Đảng ta 

là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự 

thấm nhuần…, Thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. 

Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người 

lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”. 

Hãy chọn nội dung đúng. 

a. Đạo đức cách mạng 

b. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

c. Tư tưởng chính trị  

d. Chính trị tư tưởng 

2. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, kẻ thù của lòng chí công 

vô tư là? 

a. Chủ nghĩa duy tâm   

b. Chủ nghĩa đế quốc   

c. Chủ nghĩa cá nhân  

d. Tất cả đều đúng 

3. Trong xây dựng phong cách, tác phong của cán bộ, 

đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng cán bộ, đảng viên 

muốn nêu gương được thì phải … … hãy chọn đáp án đúng. 

a. Hoàn thiện về đạo đức    

b. Làm gương trong mọi công việc   

c. Nói đi đôi với làm  

d. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 

4. Cho biết xã Bình Hưng Hòa và xã Vĩnh Lộc được quận 

Tân Bình bàn giao cho huyện Bình Chánh vào năm nào?  

a. Năm 1976  c. Năm 1978 

b. Năm 1977  d. Năm 1979 

5. Quận Tân Bình mới sau khi tách quận năm 2003 có 

diện tích là bao nhiêu km2?  

a. 22,38 km2   

b. 23,38 km2   

c. 24,38 km2 

d. 24,34 km2 

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

như bạn ở kỳ 3 

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 Nguyễn Thành Danh  Chủ tịch Ủy ban Nhân dân   : 0913 711 701 

- 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 11/2018 được in 4.500 bản, tại cty Khôi Nguyễn, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/

