THÁNG 03/2019
ĐẢNG ỦY–HĐND–UBND–UB.MTTQ PHƯỜNG 6 QUẬN TÂN BÌNH PHÁT HÀNH
- Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vƣơng mùng 10 tháng 3 âm lịch.
- Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh Tổng Bí thƣ Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2019).
- Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nƣớc (30/4/1975 – 30/4/2019).
- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2019).
- Kỷ niệm “Ngày Ngƣời Khuyết tật Việt Nam” 18/4.
- Tích cực hƣởng 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”.
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƢ TƢỞNG, ĐẠO
ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Nêu gƣơng - cách giáo dục thanh niên tốt nhất
Năm nay là tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh. Trong Di chúc, Người căn dặn toàn
Đảng, toàn dân và thế hệ trẻ những điều hệ trọng, những
việc cần phải làm vì sự nghiệp cách mạng: “Bồi dưỡng
thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng
và rất cần thiết”.
Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch
Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng lực lượng cách
mạng. Người không chỉ quan tâm đến lực lượng đang
gánh vác công việc mà còn chăm lo đội ngũ kế cận.
Người cũng luôn khẳng định thế hệ trẻ là lớp người kế
tục và là tương lai, là tiền đồ tươi sáng của dân tộc. Chủ
tịch Hồ Chí Minh luôn khuyên nhủ thanh thiếu niên phải
ra sức học tập, rèn luyện để tham gia kháng chiến, kiến
quốc, gìn giữ hòa bình, xây dựng đất nước giàu mạnh.
Trong “Thư gửi thanh niên” vào năm 1947, Chủ tịch
Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là người chủ tương
lai của nước nhà... Thanh niên muốn làm người chủ
tương lai xứng đáng thì ngay từ bây giờ phải rèn luyện
tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc tích cực
để chuẩn bị cho tương lai.
Lý tưởng và khát vọng của thanh niên ở các thời kỳ là
khác nhau. Đối với lớp thế hệ cha anh, khát vọng lớn nhất
là giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Họ đã làm tròn.
Hiện nay, khát vọng của bao lớp thanh niên là “sánh
vai với các cường quốc năm châu”. Đó là khát vọng
vươn lên tiếp cận những giá trị tri thức của nhân loại,
khát vọng không chịu đói nghèo, lạc hậu, vươn lên làm
giàu chính đáng; khát vọng “ra biển lớn”…
Tuy nhiên, trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay
có những biểu hiện tiêu cực đáng lo ngại. Một bộ phận
người trẻ phai nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng,
lười học tập và tu dưỡng đạo đức, sống gấp, thích hưởng
thụ, ngại lao động, cổ súy cho những sinh hoạt thiếu lành

mạnh hoặc phản văn hóa… Một bộ phận người trẻ sống
nay không biết ngày mai, lao vào nghiện ngập, vi phạm
pháp luật, thậm chí phản bội lại quyền lợi của đất nước,
của dân tộc. Đặc biệt, một bộ phận người trẻ hiện nay thờ
ơ với quyền lợi của đất nước và dân tộc, không quan tâm
đến chính trị, không thích vào Đoàn, vào Đảng.
Nguyên nhân “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”
đã được mổ xẻ rất nhiều. Trong đó, tình trạng khô cứng
trong sinh hoạt Đoàn; tình trạng một bộ phận cán bộ, nhất
là những người giữ các chức vụ cao tham ô, tham nhũng,
sa ngã và vào tù đã tác động nhiều đến việc xây dựng lý
tưởng, hoài bão của thế hệ trẻ. Những người trẻ bao giờ
cũng nhìn những người đi trước. Họ xem đó là tấm gương
để noi theo và phấn đấu. Điều này đã được chứng thực rất
rõ: nhiều người cộng sản năm xưa nói rằng lúc ban đầu họ
đi theo cách mạng, theo Đảng nhưng chưa hiểu về Đảng,
về cách mạng. Song, họ chứng kiến những con người
cộng sản, là người của Đảng sống đẹp và chết hiên ngang
vì Tổ quốc và dân tộc, nên tin và đi theo.
Hiện nay, dù muốn hay không cũng phải thấy rằng,
những biểu hiện tiêu cực ở một bộ phận thanh niên nêu
trên là nguy cơ đe dọa tương lai của họ, làm cản trở sự
phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ và văn minh
của đất nước. Các thế lực thù địch cũng khai thác và lợi
dụng các biểu hiện tiêu cực trong một bộ phận người trẻ
để tìm cách chống phá.
Bởi vậy, hơn bao giờ hết, các cấp ủy Đảng cần thấm
nhuần và quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên.
Cần tiếp tục quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào
tạo phát triển toàn diện về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối
sống, văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp, giải quyết việc làm,
phát triển tài năng - sức sáng tạo, phát huy vai trò xung
kích… của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tạo điều kiện và môi
trường thuận lợi, mạnh dạn giao những trọng trách để
những người trẻ gánh vác…Đó chính là cách chúng ta
thực hiện tốt nhất Tư tưởng và những chỉ dạy của Bác Hồ.
Trích trong Tạp chí Xây dựng Đảng
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TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
 Họp mặt kỷ niệm 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà
Trưng và 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Ngày 7/3/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân
phường, Hội liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ chức gặp mặt
và giao lưu văn nghệ kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ
nữ 8-3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Đến dự họp mặt có bà Bùi Thị Ánh Nguyệt – Phó Bí thư
thường trực Đảng ủy, ông Nguyễn Anh Quang – Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân phường, các ông bà đại diện các ban
ngành đoàn thể cấp ủy chi bộ các khu phố.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau đã cùng ôn
lại lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và thắng lợi của cuộc
khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Phát biểu và chúc mừng tại buổi
họp mặt, đồng chí Nguyễn Anh Quang – Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân phường đã gửi lời chúc mừng và đánh giá lại
những hoạt động của Hội LHPN nữ phường 6 trong thời
gian qua, ghi nhận những đóng góp và sự nỗ lực, vươn lên
của chị em phụ nữ trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc
phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của phường
và mong muốn chị em phụ nữ tiếp tục phát huy những
truyền thống tốt đẹp, phấn đấu để đạt được nhiều kết quả
thành công trong cuộc sống và trong công việc./.
 Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường 6, lần thứ
XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ngày 16/3/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 6
đã tổ chức Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2014- 2019. 81
đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, Ban
công tác mặt trận khu phố, các cá nhân tiêu biểu đại diện
cho các tầng lớp xã hội trên địa bàn phường đã về dự.
Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ phường và các
tổ chức thành viên đã thường xuyên đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động, tổ chức được nhiều phong trào
thi đua yêu nước và các cuộc vận động được nhân dân
đồng tình ủng hộ. Tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc
cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đóng góp
các ý kiến thiết thực với HĐND, UBND về phát triển

kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa
bàn phường. Phối hợp tuyên truyền, vận động và thực
hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà
nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Thành phố, chương trình
của Quận ủy, của Đảng bộ phường về quản lý đất đai,
quản lý đô thị.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hoá ở khu dân cư” đã đem lại hiệu quả thiết thực; số
hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm tăng lên rõ
rệt, có 8/8 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa. Cuộc
vận động quỹ “ Vì người nghèo”, xây dựng quỹ “Đền ơn
đáp nghĩa” được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ,
100% gia đình chính sách được thăm hỏi tặng quà, nhiều
hội viên, đoàn viên, sinh viên, hộ nghèo được vay vốn
đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Xây dựng, sửa chữa
chống dột 09 nhà, hỗ trợ 139 suất học bổng Nguyễn Hữu
Thọ, tặng thẻ Bảo hiểm y tế và trợ cấp khó khăn đột xuất,
chăm lo nhân các ngày lế Tết với số tiền 415,46 triệu
đồng. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể, tổ chức thành viên liên tục nhiều năm liền đạt
và giữ vững danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ, được các cấp khen thưởng.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 31 ông bà
vào Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường khóa XIV và cử
đại biểu đi dự đại hội MTTQ quận lần thứ XII. Căn cứ
vào thành tích đạt được, UBND phường 6 đã biểu dương
8 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công
tác mặt trận nhiệm kỳ vừa qua./.
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 Họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019); kỷ niệm
73 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 –
27/3/2019); kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống lực
lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 – 28/3/2019)

Ngày 26/3/2019, Ban chấp hành Đoàn phường tổ chức
chương trình Họp mặt Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2018 và 84
năm ngày truyền thống Lực lượng dân quân tự vệ Việt
Nam 28/3/1935 - 26/3/2018.
Đến tham dự buổi họp mặt có đồng chí Phan Lê Huy
Hoàng – UVTV/Trưởng Ban Mặt trận - An ninh quốc
phòng - Địa bàn dân cư Quận Đoàn Tân Bình; đồng chí
Đặng Bình Yên - Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trưởng các
ban ngành, đoàn thể Phường và cấp ủy chi bộ 8 khu phố.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử hình thành
và phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 84
năm ngày truyền thống Lực lượng dân quân tự vệ Việt
Nam 28/3/1935 - 26/3/2019.
Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Đặng Bình Yên Bí thư Đảng ủy Phường ghi nhận những hoạt động sôi nổi
của Đoàn phường trong thời gian qua và mong muốn các
bạn đoàn viên thanh niên phường nhà tiếp tục phát huy tinh
thần tiên phong và đoàn kết của thanh niên trong việc xây
dựng phường 6 văn minh, hiện đại nghĩa tình.
Tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Đoàn phường tổ chức
tuyên dương các chi Đoàn vững mạnh tiêu biểu, những chi
Đoàn đã có các hoạt động sôi nổi, những công trình, phần
việc thanh niên hiệu quả, bên cạnh đó, tuyên dương các cán
bộ Đoàn tiêu biểu trong năm 2018./.

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

 Hướng dẫn thực hiện đăng ký Bảo hiểm y tế
trực tuyến tại phường 6

Bước 1: Tải mẫu DK01 tại website Phường 6
http://phuong6tanbinh.gov.vn.
vào mục Đăng ký mua Bảo hiểm y tế
Bước 2: Kê khai đầy đủ các thông tin vào mẫu
DK01 (theo hướng dẫn đính kèm)
Bước 3: Nộp: File Tờ khai DK01+ Hình chụp hộ khẩu
bản chính (cả quyển)+Hình chụp thẻ BHYT bản chính
Qua địa chỉ email: bhytphuong6tanbinh@gmail.com
Cán bộ: kiểm tra trả lời
qua email (trong 1 ngày)
Bước 4: Tiếp nhận hồ sơ, trả lời
* Hồ sơ hợp lệ : Hộp thư điện tử sẽ thông báo số
tiền và thời hạn đóng tiền BHYT; người mua BHYT
liên hệ để được thu tiền và ký hồ sơ tại nhà (trong
phường 6)
* Hồ sơ không hợp lệ : Hộp thư điện tử sẽ thông
báo bổ sung nội dung
Bước 5 : Trả thẻ BHYT: tại UBND Phường 6 hoặc
tại nhà (có thu phí giao nhận)

 Tích cực hưởng ứng “Ngày Công tác xã hội Việt
Nam” 25/3/2019.

 Chương trình “Bếp ăn nhân ái” lần thứ 8
Chương trình “Bếp ăn nhân ái” tiếp tục được thực hiện vào
sáng ngày 20/3/2019 tại số 286 Nghĩa Phát, phường 6 quận Tân
Bình, duy trì phát 120 phần cơm miễn phí cho người có hoàn
cảnh khó khăn trên địa bàn Phường 6 do Hội chữ thập đỏ và
Đoàn thanh niên Phường 6 phối hợp thực hiện.Chương trình
ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ của các mạnh
thường quân, nhà hảo tâm. Ban tổ chức chương trình “Bếp ăn
nhân ái” xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã quan
tâm và ủng hộ kinh phí để thực hiện chương trình ./.

Nhân dân phường 6 phát huy truyền thống “Lá lành
đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ và giúp
đỡ lẫn nhau của người Việt Nam góp phần bảo đảm thực
hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh
phúc của Nhân dân./.
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 Một số thông tin về việc thực hiện dự án xây dựng
cụm trường học tại khu đất công trình công cộng
phường 6, quận Tân Bình
Thứ nhất: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình khẳng
định về pháp lý khu đất công trình công cộng Phường 6,
Tân Bình LÀ ĐẤT CÔNG, cụ thể:
- Các thửa 128-5, 129-5 và một phần 131-101-5 có
nguồn gốc do Quốc gia Việt Nam đứng bộ, phần đất này
có diện tích khoảng 4,08 ha trước đây chính quyền Pháp
thuộc sử dụng làm bãi ăng-ten cho đài phát tín, sau đó Nha
Giám đốc Viễn thông quốc ngoại chế độ Sài Gòn quản lý
sử dụng.
- Một phần thửa 126-5 thuộc sổ địa bộ 6, diện tích
khoảng 2,7 ha có nguồn gốc do ông Lê Phát Đạt làm chủ
sử dụng từ năm 1900, sau đó ông Đạt tặng cho tổ chức từ
thiện Pháp. Sau đó Nha Giám đốc Viễn thông quốc ngoại
chế độ Sài Gòn quản lý sử dụng. Đến năm 1955, theo
Công văn số S.P 55.011 ngày 17/02/1955 của Đại Úy
trưởng trạm phát tín Moinard cho phép những người cư
trú giáp phía Tây khu đất được canh tác dưới cột ăng-ten
vào ban ngày.
Ngày 30/01/1967, Bộ Canh Nông ban hành Nghị định
số 99-BCNHCTC/3/HĐ cho nhập vào khu vực điền thổ
Sài Gòn Hòa Hưng phần đất nguyên thuộc xã Phú Thọ
Hòa (Gia Định) sáp nhập vào Đô Thành Sài Gòn, tại Điều
thứ nhất quy định: phần đất sáp nhập vào Đô Thành Sài
Gòn gồm các lô số 10, 101-5, 102-5, 103-5, 123-5, 126-5,
127-4, 128-5, 129-5 và 131-101-5 tờ số 2 xã Phú Thọ Hòa
(Gia Định) nay được nhập vào khu vực điền thổ Sài Gòn
Hòa Hưng để thuộc thẩm quyền Ty Điền địa Sài Gòn.
Sau ngày 30/4/1975, Trung tâm Viễn thông 3 - Tổng
cục Bưu điện tiếp quản, đến ngày 14 tháng 4 năm 1977,
Nhà nước trực tiếp quản lý theo Điều 1 Phần IV theo
Quyết định số 111/CP của Hội đồng Chính phủ và giao
cho Trung tâm Viễn thông 3 tiếp tục quản lý, sử dụng làm
Đài phát tín Chí Hòa nhằm phục vụ thông tin liên lạc của
đất nước trong đó có sử dụng các cột ăng-ten để truyền
thông. Năm 2008, Ủy ban nhân dân Thành phố có quyết
định giao khu đất cho Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thực
hiện dự án công trình công cộng phục vụ dân sinh - xã hội,
đáp ứng nhu cầu của Nhân dân về giáo dục và giao thông.
Quá trình đăng ký kê khai của các hộ trực canh trên
phần đất công trình công cộng phường 6 chưa có hộ, cá
nhân nào và một tổ chức nào khác ngoài Nhà nước
cung cấp được giấy tờ pháp lý công nhận quyền sử dụng
đất của mình đối với các thửa đất hoặc một phần hoặc
toàn bộ khu đất.
Thứ hai: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình khẳng
định việc tổ chức cưỡng chế việc xây dựng vi phạm pháp
luật tại khu đất công trình công cộng Phường 6 được
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc cưỡng
chế nhằm thực hiện kỷ cương, trật tự xây dựng, đảm bảo
an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và ngăn chặn tình trạng
xây dựng và sang nhượng trái pháp luật tràn lan, phá vỡ

quy hoạch tại khu đất công trình công cộng phường 6 với
tổng diện tích là 49.320 m2.
Thứ ba: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình khẳng định
ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ đất trực canh tại khu đất công
cộng phường 6 là 7.055.000 đồng/m2, đây là giá hỗ trợ
cao nhất và sẽ không thay đổi hoặc điều chỉnh đơn giá
hỗ trợ.
Về việc chi hỗ trợ trực canh đối với các hộ tại khu đất
công trình công cộng phường 6, tính đến ngày 18/3/2019,
Quận đã tiếp xúc 119 trường hợp, số hộ đã thực hiện kê
khai là 79 hộ, còn 5 hộ chưa tiếp xúc được. Trong đợt 1:
Quận đã tạm chi 50% kinh phí với tổng số tiền là 52 tỷ
480 triệu đồng. Đợt 2: Quận đã chi thêm 7 tỷ 761 triệu
đồng, hiện nay đang tiếp tục hoàn tất thủ tục việc chi hỗ
trợ cho các hộ trực canh.
Thứ tƣ: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình khẳng
định không có việc phân lô để bán nền đối với khu đất
công trình công cộng Phường 6 nhƣ xuyên tạc của một
số đối tƣợng xấu chống phá. Toàn bộ khu đất công này
sẽ được Ủy ban nhân dân quận tiến hành xây dựng khu
trường học công lập đạt chuẩn quốc gia do Ủy ban nhân
dân quận Tân Bình làm chủ đầu tư (gồm 3 bậc học: 20 lớp
Mầm non, 30 lớp Tiểu học và 45 lớp Trung học cơ sở)
trên khu đất công trình công cộng có diện tích 49.320 m2
tọa lạc tại Phường 6, quận Tân Bình là một trong những
công trình trọng điểm của quận.
Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp quận Tân Bình mở
rộng và phát triển mạng lưới giáo dục theo hướng hiện đại,
đáp ứng được nhu cầu học tập của con, cháu Nhân dân
Phường 6 và một số phường lân cận, dự án được ngành
giáo dục và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Hiện nay, dự án
đang được các cơ quan chức năng tập trung hoàn tất các
thủ tục để triển khai thực hiện.
Đồng thời với việc thực hiện dự án cụm trường học,
Quận Tân Bình sẽ tiến hành mở rộng giao thông đường
Hưng Hóa và đường Chấn Hưng tính từ mép nhà dân
mở rộng về phía khu đất công trình công cộng không
làm ảnh hưởng đến diện tích nhà dân, góp phần kết nối
giao thông, đồng bộ hạ tầng khu vực như điện, nước, thoát
nước, tạo sự thông thoáng, chỉnh trang không gian đô thị,
cải thiện điều kiện sinh hoạt của Nhân dân, điều kiện kinh
doanh của doanh nghiệp.
Thứ năm: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đề nghị
Nhân dân, các hộ trực canh trên đất công trình công cộng
Phường 6 tiếp tục đến Ủy ban nhân dân Phường 6 thực
hiện việc kê khai hoặc bổ sung các giấy tờ có liên quan để
quận hoàn thành việc chi hỗ trợ sớm nhất; đồng thời đề
nghị Nhân dân không nghe theo lời xuyên tạc, kích
động, xúi giục của những kẻ chống phá; mạnh dạn tố
giác những người có hành vi chống phá, cản trở, đe dọa
người dân, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đất công
trình công cộng và tiến độ thực hiện dự án; giúp các cơ
quan chức năng xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành
vi vi phạm pháp luật./.
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 Một số thủ đoạn lừa đảo để lấy tiền từ tài khoản
ngân hàng:
Bất cứ ngƣời nào cũng có thể là nạn nhân của tội
phạm lừa đảo để lấy tiền từ tài khoản ngân hàng
Đối tượng thông qua các trang mua bán Online quảng
cáo rao bán thẻ điện thoại giá rẻ làm người bị hại tin tưởng
chuyển tiền cho đối tượng. Sau đó chiếm đoạt tiền của
nạn nhân .
Đối tượng dùng sim rác nhắn tin cho bị hại đã trúng
thưởng các chương trình khuyến mãi, yêu cầu nộp lệ phí
vào tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng sau
đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Đối tượng sử dụng facebook đăng thông tin mua bán,
trao đổi các mặt hàng với điều kiện vô cùng hấp dẫn và
yêu cầu bị hại chuyển tiền đặt cọc trước cho đối tượng.
Sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Đối tượng giả làm nhân viên bưu điện, hải quan, cán bộ
công an, Viện kiểm sát, Tòa án…gọi vào điện thoại bàn
của bị hại thông báo nợ cước hay buôn bán ma túy… đe
dọa và yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ
định của chúng. sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Lấy cắp tài khoản facebook rồi nhắn tin cho bạn bè, gia
đình nạn nhân yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản
của chúng, sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Đối tượng giả danh người nước ngoài làm quen, kết
bạn qua mạng xã hội, hứa hẹn gửi quà; yêu cầu bị hại
chuyển tiền trả phí dịch vụ vận chuyển vào tài khoản của
đối tượng. Sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
 Những sơ hở trong các nhà ngăn phòng cho thuê
mà bọn tội phạm thường lợi dụng để hoạt động phạm tội
1. Ở Nhà ngăn phòng cho thuê không có chủ
nhà, người quản lý; người thuê phòng thường
xuyên đi học, đi làm... Các đối tượng thường lợi
dụng để thực hiện hành vi cạy cửa trộm tài sản.
2. Các Nhà ngăn phòng cho thuê có nhiều lầu,
nhiều phòng thường có một khu vực để xe chung,
không người trông coi, nhiều người cùng có chìa
khóa. Bọn tội phạm khi đột nhập thường lấy một
lúc nhiều xe. Nhiều trường hợp người thuê phòng
cấu kết với bên ngoài để lấy trộm tài sản.
3. Các Nhà ngăn phòng cho thuê thường thiết kế
cửa khóa ngoài, khuy khóa, ổ khóa không chắc
chắn, phòng chật hẹp nên nhiều trường hợp do
thiếu cảnh giác, trời nóng người thuê phòng đi ngủ
không khóa cửa để tài sản gần cửa ra vào, cửa sổ
tạo điều kiện cho đối tượng lấy trộm tài sản.
4. Một số đối tượng lợi dụng việc ở chung, ghép
phòng để thăm dò, phát hiện sơ hở cũng như nơi
cất giữ tài sản của những người ở cùng phòng để
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
5. Một số nhà ngăn phòng cho thuê diện tích
phòng nhỏ hẹp không có nơi để xe người thuê
phòng, khi khách đến chơi thường để xe ngoài

hành lang, khuất tầm nhìn, để xe không người
trông coi, tạo điều kiện cho đối tượng trộm cắp.
KHUYẾN CÁO:
Trong quá trình sử dụng mạng xã hội mọi người
phải luôn cảnh giác, không giao dịch (chuyển tiền,
cung cấp thông tin cá nhân...) trên mạng xã hội với
người không quen biết.
Đối với nhà ngăn phòng cho thuê:
+ Chủ kinh doanh: Phải bố trí người trông coi
xe cho người thuê phòng, chú ý các phòng thuê khi
người thuê phòng ra khỏi phòng, nhắc nhở người
thuê phòng giữ gìn ANTT, thực hiện đăng ký tạm
trú cho người thuê phòng đúng theo qui định của
pháp luật, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng
trang thiết bị PCCC.
+ Người thuê phòng: Không để tài sản có giá trị
lớn tại phòng thuê và luôn cảnh giác với người lạ.
* Khi có thông tin liên quan đến an ninh, trật tự
trên địa bàn phường 06, Quận Tân Bình, xin điện
thoại đến trực ban Công an phường số:
0283.8.645194 để được hỗ trợ và giải quyết.
 Thông báo về việc nhận tiền Tết Kỷ Hợi 2019
Ủy ban Nhân dân phường 6 thông báo:
Tất cả cán bộ hưu trí nghỉ hưu từ tháng 2 năm 2019
trở về trước đều được nhận tiền Tết Kỷ Hợi 2019 của Ủy
ban nhân dân thành phố với số tiền là 1.300.000 đồng
(Một triệu ba trăm ngàn đồng).
Lưu ý: Nếu về hưu trong khoảng thời gian từ tháng
11/2018 đến tháng 2/2019 thì vui lòng bổ sung các giấy
tờ sau: (bản photocopy)
1/ Quyết định nghỉ hưu,
2/ Hộ khẩu, CMND hoặc Căn cước Công dân.
- Nếu hưu trí thuộc diện Chính sách có công (như
Thương binh, bệnh binh, thân nhân Liệt sĩ .v.v.) thì nhận
tiền Tết theo diện Chính sách có công.
- Khi đi nhận tiền nhớ mang theo CMND hoặc Căn
cước Công dân.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Huỳnh Sang,
chuyên trách lao động, thương binh và xã hội phường 6.
Số điện thoại: 0908 657 107.
 Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
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 Quận Tân Bình thực hiện chuyển đổi vắc xin
ComBE Five (phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn
ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do vi
khuẩn) cho trẻ em trong tiêm chủng mở rộng năm 2019
Từ tháng 6 năm 2010 vắc xin Quinvaxem do Hàn
Quốc sản xuất phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván,
viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn
được đưa vào tiêm chủng miễn phí cho trẻ dưới 1 tuổi
trong Tiêm chủng mở rộng (TCMR) Quốc gia Việt Nam.
Hiện tại vắc xin Quinvaxem không còn được sản xuất
nữa. Được phép của Bộ Y tế, Dự án tiêm chủng mở rộng
sẽ thực hiện chuyển đổi sử dụng vắc xin phòng các bệnh
bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm
màng não mủ do vi khuẩn Hib có tên thương mại là
ComBE Five do Ấn Độ sản xuất.
Vắc xin ComBE Five là gì??
Vắc xin ComBE Five do Ấn Độ sản xuất, vắc xin đạt tiêu
chuẩn thẩm định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từ năm
2012. Tính tới nay, vắc xin ComBE Five đã được sử dụng ở
43 quốc gia. Vắc xin ComBE Five đã được thử nghiệm lâm
sàng ở Việt Nam và được chứng minh là an toàn.Vắc xin có
tác dụng phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B
và viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn.
1. Đối tượng tiêm:
- Tiêm bù: Trẻ sinh năm 2018 chưa tiêm hoặc chưa đủ 3
mũi vắc xin phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm
gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib.
- Tiêm thường xuyên: Trẻ đủ 2 tháng tuổi từ thời điểm
bắt đầu tiêm vắc xin.
2. Địa điểm tiêm: tại Trạm y tế của 15 phường trong
quận Tân Bình
Tại trạm Y tế phường 6: vào buổi sáng các ngày 6, 16,
26 dương lịch hàng tháng, nếu trùng vào ngày chủ nhật sẽ
chuyển sang thứ hai tuần tiếp theo
3. Thời gian tiêm: bắt đầu từ tháng 03/2019 và theo
lịch tổ chức tiêm chủng định kỳ hàng tháng của Trạm y tế.
Trung tâm Y tế quận Tân Bình đề nghị các bậc phụ
huynh quan tâm hưởng ứng, chủ động liên hệ Trạm y tế
và đưa trẻ đến các Trạm y tế Phường tiêm chủng đầy đủ
và đúng lịch để cho con em mình có được miễn dịch chủ
động phòng ngừa mắc các bệnh trên.

 Quy định về xử phạt hành chính về an toàn thực
phẩm, quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực
phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống
Nghị định 115/2018 của Chính phủ chính thức có hiệu
lực ngày 20/10/2018. Tại Nghị định này, Chính phủ đưa ra
quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong
kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình cơ sở chế biến
suất ăn sẵn, căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể;
bếp ăn, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống của khách
sạn, khu nghỉ dưỡng; cửa hàng ăn uống, cửa hàng, quầy
hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín và các loại
hình khác thực hiện việc chế biến, cung cấp thực phẩm:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối
với một trong các hành vi sau đây:
a) Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng
cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh;
b) Không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng
riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế
biến;
c) Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng,
động vật gây hại xâm nhập;
d) Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không
đội mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn móng tay; không
sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
chín, thức ăn ngay.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối
với một trong các hành vi sau đây:
a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy
định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước;
b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy
định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn;
c) Thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn
sẵn, thực phẩm dùng ngay không bảo đảm vệ sinh; gây ô
nhiễm đối với thực phẩm;
d) Cống rãnh thoát nước thải khu vực chế biến bị ứ
đọng; không được che kín;
đ) Không có nhà vệ sinh, nơi rửa tay;
e) Dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối
với hành vi sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn
không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy
định của pháp luật.
4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Sử dụng nước không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật
hoặc không bảo đảm vệ sinh theo quy định của pháp luật
tương ứng để chế biến thức ăn; để vệ sinh trang thiết bị,
dụng cụ phục vụ chế biến, ăn uống;
b) Chủ cơ sở không đáp ứng kiến thức về an toàn thực
phẩm theo quy định của pháp luật;
c) Không thực hiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải
trong phạm vi của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo
quy định của pháp luật;
d) Vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an
toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh
doanh dịch vụ ăn uống, trừ các hành vi quy định tại khoản
1, khoản 2, khoản 3, các điểm a, b và c khoản 4, khoản 5
Điều này.
5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
đối với hành vi sử dụng người đang mắc các bệnh mà theo
quy định của pháp luật không được tham gia trực tiếp kinh
doanh dịch vụ ăn uống.
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất,
chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm từ 01 tháng đến
03 tháng đối với vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5
Điều này.

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
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 Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai
đoạn 2017-2025”

Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao
tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số góp phần thực
hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi,
Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản, Chiến lược quốc
gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ Y tế đã ra Quyết định số
7618/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án “Chăm sóc sức
khỏe Người cao tuổi giai đoạn 2017 – 2025” với các nội
dung chính như sau:
1. Mục tiêu tổng quát:
Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
thích ứng với giai đoạn già hóa dân số góp phần thực hiện
Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi,
Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản, Chiến lược quốc
gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
2. Mục tiêu cụ thể:
a) Nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng
thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức
khỏe người cao tuổi.
Các chỉ tiêu đến năm 2025:
- 100% lãnh đạo, các cấp ủy Đảng chính quyền, ban
ngành đoàn thể được cung cấp thông tin về già hóa dân số,
thực trạng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; ban
hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch về chăm sóc sức khỏe
người cao tuổi;
- 100% người cao tuổi hoặc người thân trực tiếp chăm
sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền
được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và các kiến
thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
b) Nâng cao sức khỏe của người cao tuổi trên cơ sở
nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng
khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của
người cao tuổi.
Các chỉ tiêu đến năm 2025:
- 80% người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc, được
cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe;
- 80% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít
nhất một lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức
khỏe.
c) Đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người
cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình
thức phù hợp (tại các cơ sở y tế, tại nhà,...)

Các chỉ tiêu đến năm 2025:
- 90% người cao tuổi khi bị bệnh được tiếp cận dịch vụ
chăm sóc sức khỏe;
- 100% bệnh viện Trung ương và tuyến tỉnh (trừ bệnh
viện chuyên khoa nhi) có tổ chức khoa lão khoa hoặc dành
một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi;
khuyến khích thành lập mới bệnh viện lão khoa tại các
thành phố trực thuộc Trung ương;
- 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.
d) Đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức
khỏe dài hạn của người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và
trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.
Các chỉ tiêu đến năm 2025:
- 100% người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc,
được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng;
- Tăng ít nhất 2 lần số người cao tuổi cô đơn không nơi
nương tựa, không còn khả năng tự chăm sóc, không có
người trợ giúp tại nhà và có điều kiện chi trả được chăm
sóc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung so với
năm 2016.
(Còn tiếp)
 Thông tin cảnh giác: mạo nhận nhân viên Điện
lực đến nhà khách hàng để bán thang.

Theo phản ánh của khách hàng Lê Hữu Phong,
địa chỉ 947/13/10 đường CMT8, phường 7, quận
Tân Bình: ngày 14/3/2018 về việc có người mạo
nhận nhân viên công ty Điện lực điến nhà khách
hàng bán thang.
Công ty Điện lực Tân Bình xin thông báo Công
ty không cử nhân viên đến nhà khách hàng để tiếp
thị bán thang hoặc các dụng cụ đồ nghề khác. Mặt
khác việc quản lý dụng cụ đồ nghề trong đơn vị
được quản lý rất chặt chẽ, không có trường hợp
cấp phát dư dụng cụ, đồ nghề cho nhân viên để
đem bán. Trường hợp đến nhà người dân tự xưng
là nhân viên Điện lực để bán thang hay dụng cụ,
đồ nghề là giả mạo.
Để tránh trường hợp nhân dân trên địa bàn bị
lừa đảo dẫn đến thiệt hại mất mát tài sản, Công ty
Điện lực Tân Bình đề nghị người dân khi gặp
những trường hợp nêu trên cần thông báo ngay cho
Công ty Điện lực hoặc Công an phường để xử lý./.
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HƢỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
TÂN BÌNH TRỰC TUYẾN
I. IOS (Iphone, Ipad)
Bước 1: Từ màn hình iphone/ipad click vào
biểu tượng
(Apple Store
) trên thiết bị.
Bước 2: Nhấp vào nút và nhập vào ô tìm kiếm
theo từ khóa “Tân Bình trực truyến”

II. Android (Samsung, Sony, Oppo…)
Bước 1: Từ màn hình điện thoại click vào biểu
tượng
(Google Store) trên thiết bị.
Bước 2: Nhập vào ô tìm kiếm từ khóa “Tân
Bình trực truyến”.
Bước 3: Click vào ứng dụng và nhấn nút cài đặt
để tải và cài ứng dụng lên thiết bị.
Bước 4: sau khi cài đặt thành công sẽ thấy xuất
hiện biểu tượng

ở màn hình chính điện

thoại. Click vào biểu tượng
để sử dụng.
III. Thiết bị yêu cầu
Hệ thống chỉ hỗ trợ các loại thiết bị động thông
minh: Điện thoại hoặc máy tính bảng chạy hệ điều
hành Android / iOS và yêu cầu cấu hình tối thiểu:
- Màn hình: 4,5 inch trở lên
- Bộ nhớ RAM 2Gb
- Bộ nhớ trong: 16Gb
- IOS: phiên bản từ 9.0 trở lên,
- Android: phiên bản từ 4.4.3 trở lên

 Đường dây nóng phản ánh các tệ nạn xã hội trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước 3: Click vào biểu tượng
hoặc
để tải về và cài đặt trên thiết bị.
Bước 4: sau khi cài đặt thành công sẽ thấy xuất
hiện biểu tượng

ở màn hình chính điện

thoại. Click vào biểu tượng

để sử dụng.

THÔNG BÁO: LỊCH TƢ VẤN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ
- Giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Tại trụ sở UBND phƣờng 6, số 356A Bắc Hải, Luật gia Phạm
Hải Nguyên và Luật gia Đào Phạm Thu Thủy phụ trách trợ giúp pháp lý miễn phí cho Nhân dân diện giảm nghèo, gia
đình chính sách (thương binh, bệnh binh, có công với CM, thân nhân liệt sỹ), người già neo đơn, người khuyết tật.
- Sáng thứ Bảy hàng tuần, từ 8 giờ đến 11 giờ: Tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phƣờng 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 ĐƢỜNG DÂY NÓNG LÃNH ĐẠO PHƢỜNG 6 QUẬN TÂN BÌNH
- Ông Đặng Bình Yên
Bí thƣ 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
Trƣởng Công an
: 0908 113 311
- Ông Hồ Tấn Viết Duy Hƣng Trƣởng 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 03/2019 được in 4.500 bản, tại cty Khôi Nguyễn, phát hành miễn phí đến từng hộ dân.
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