
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 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1969 – 2019. 

- Kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 7/5/1954 – 7/5/2019. 

- Kỷ niệm ngày Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc Tế 8/5. 

- Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19/5/1890 – 19/5/2019. 

- 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”.
  

 

 

 
 

Bản di chúc cho hôm nay và mai sau  

 
Năm mươi năm về trước (ngày 02/9/1969), Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với đồng 

bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè 

quốc tế. Trước lúc ra đi, Người để lại Di chúc thiêng liêng, 

kết tinh trong đó những điều cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, 

phong cách của Người. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Di chúc 

không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm thiêng liêng, sự 

trân trọng của mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân ta đối với 

Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. 

Dưới đây là toàn văn bản Di chúc của Bác Hồ với nhữn lời 

dặn dò gửi lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. 

*** 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

         Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải 

kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định 

thắng lợi hoàn toàn. 

         Đó là một điều chắc chắn. 

         Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam 

Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; 

thǎm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu 

quý của chúng ta. 

         Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thǎm và cảm 

ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và các nước 

bầu bạn khắp nǎm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc 

chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. 

         Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung 

Quốc đời nhà Đường, có câu rằng "Nhân sinh thất thập cổ lai 

hy", nghĩa là "Người thọ 70, xưa nay hiếm". 

         Nǎm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người "xưa nay 

hiếm" nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức 

khoẻ có kém so với vài nǎm trước đây. Khi người ta đã ngoài 

70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó 

cũng không có gì lạ. 

        Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục 

vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa? 

        Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ 

Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì 

đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi 

đều khỏi cảm thấy đột ngột. 

* 

        Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một 

lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ 

quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn 

kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến 

từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

        Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng 

và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ 

cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con 

ngươi của mắt mình. 

        Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên 

và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để 

củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. 

Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. 

        Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán 

bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, 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. 

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

 

THÁNG 04/2019 

 

KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA 
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969-2019) 
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        Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc 

đều hăng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến 

thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho 

họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ 

nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". 

        Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất 

quan trọng và rất cần thiết. 

        Nhân dân lao động  ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã 

bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp 

bức bóc lột, lại kinh qua nhiều nǎm chiến tranh. 

        Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hǎng hái, 

cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo 

Đảng, rất trung thành với Đảng. 

         Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và 

vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. 

          Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta 

có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải 

quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. 

Còn non, còn nước, còn người 

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay! 

         Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định 

sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi 

nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam 

Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự 

lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc 

to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong 

trào giải phóng dân tộc. 

         Về phong trào cộng sản thế giới - là một người suốt 

đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của 

phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi 

càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng 

anh em! 

         Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần 

đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng 

anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa 

quốc tế vô sản, có lý có tình. 

        Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em 

nhất định sẽ phải đoàn kết lại. 

       Về việc riêng - Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ 

quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ 

biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là 

tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. 

       Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh 

đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. 

       Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn 

dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên 

và nhi đồng. 

       Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu 

bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế. 

       Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn 

dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà 

bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần 

xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". 

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 nǎm 1969 

HỒ CHÍ MINH 

 

 

 Lãnh đạo Quận Tân Bình và Phường 6 tổ chức chúc 

mừng đồng bào Công giáo nhân Lễ Phục sinh. 

 
 

Sáng ngày 22/4/2019, ông Hứa Quốc Hưng - Phó Chủ 

tịch UBND quận Tân Bình làm trưởng đoàn cùng với  

lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQ và 

các đoàn thể chính trị - xã hội Quận và Phường đã đến 

thăm, tặng quà các giáo xứ trên địa bàn Phường nhân dịp 

lễ Phục sinh năm 2019. 

Đoàn đã đến thăm Giáo xứ Vinh Sơn, Nam Hoà, Nghĩa 

Hoà, Xây Dựng, Lộc Hưng. Tại các điểm đến, thay mặt 

đoàn lãnh đạo Quận, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

Tân Bình Hứa Quốc Hưng gửi lời chúc toàn thể đồng bào 

công giáo đón một mùa lễ Phục sinh an lành, nhiều niềm 

vui và nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa. 

Ông Hưng cho biết, trong điều kiện kinh tế biến động 

nhiều khó khăn, nhưng các cấp lãnh đạo Quận và 

Phường đã quyết tâm nỗ lực chung tay triển khai thực hiện 

và hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó có một phần 

đóng góp rất lớn của các vị linh mục và toàn thể đồng bào 

Công giáo, đặc biệt trong công tác từ thiện xã hội, hỗ trợ và 

chăm lo đời sống cho người nghèo. 

Thời gian tới, ông Hưng mong muốn các vị linh mục và 

đồng bào công giáo tiếp tục đồng hành cùng Quận và 

Phường, vận động bà con trong tôn giáo có nhiều hành 

động thiết thực hơn nữa, đặc biệt là tích cực tham gia hưởng 

ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do Quận và 

Phường phát động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong 

trào thi đua“Đoàn kết sáng tạo”, “An ninh bảo vệ Tổ 

quốc”... tiếp tục góp phần hoàn thành có hiệu quả các mục 

tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019. 

 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 
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  Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân 

dân phường 6 nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Ngày 13/4/2019, Hội đồng nhân dân phường 6 tổ chức kỳ 

họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến 

dự kỳ họp có đồng chí Huỳnh Văn Bé, Phó chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình và Ông Nguyễn 

Văn Hồng, đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Bình, đơn 

vị số 5 cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban 

nhân dân và Trưởng các Ban ngành đoàn thể phường, các bí 

thư  Đảng bộ bộ phận và Chi bộ trực thuộc, Trưởng khu phố, 

Trưởng Ban công tác Mặt trận và các đại biểu Hội đồng 

nhân dân phường tham dự. 

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND phường đã thông qua tờ 

trình và Nghị quyết chương trình kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất 

thường) HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại diện 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường thông qua 02 tờ trình về 

quyết toán ngân sách Ủy ban nhân dân phường và tờ trình bổ 

sung sử dụng nguồn kết dư từ ngân sách phường năm 2018. 

Trưởng Ban kinh tế xã hội thông qua 02 báo cáo thẩm tra tờ 

tình của Ủy Ban nhân dân phường về việc quyết toán ngân 

sách và bổ sung sử dụng nguồn kết dư ngân sách phường 

năm 2018. Hội đồng nhân dân thông qua 2 Nghị quyết về 

quyết toán ngân sách năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

phường và Nghị quyết bổ sung sử dụng nguồn kết dư ngân 

sách UBND phường năm 2018. 

Lễ ra quân hưởng ứng CVĐ “ Người dân Thành 

phố HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì 

Thành phố sạch và giảm ngập nước”, tuyên  truyền 

phân loại rác tại nguồn. 

 
Sáng ngày 27/4/2019, UBND - UBMTTQVN - Hội 

LHPN - Hội CCB – Đoàn TNCS HCM phường phối hợp tổ 

chức lễ ra quân hưởng ứng CVĐ “ Người dân Thành phố 

HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố 

sạch và giảm ngập nước”, thực hiện vệ sinh môi trường “15 

phút vì Thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn”, hưởng ứng 

phong trào “Chống rác thải nhựa”, tuyên truyền về phân loại 

Rác tại nguồn; hưởng ứng "Tháng hành động về vệ sinh an 

toàn thực phẩm” năm 2019; Chào mừng kỷ niệm 44 năm 

Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 

- 30/4/2019). 

Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện của đồng chí Đặng 

Bình Yên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

phường; đồng chí Nguyễn Thành Danh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường, các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn 

thể phường, cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố, tổ dân 

phố, thành viên Câu lạc bộ bảo vệ môi trường. Tại buổi lễ, 

các khu phố đã thực hiện thực hiện đăng ký tuyến đường, 

tuyến hẻm kiểu mẫu, vận động nhân dân không xả rác ra 

đường phố, thực hiện vệ sinh môi trường định kỳ. 

Sau buổi lễ ra quân, 8/8 khu phố đã tiến hành thực hiện vệ 

sinh môi trường, xóa bảng quảng cáo rao vặt sai quy định tại 

các tuyến đường trên địa bàn phường với sự tham gia hưởng 

ứng của trên 150 người dân. 
Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường 6 

lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

 
Ngày 20/4/2019 tại Hội trường UBND phường, Đại hội 

Hội LHTN Việt Nam phường 6 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 

2021 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội 

có sự hiện diện của Anh Phan Lê Huy Hoàng – Phó Chủ tịch 

Hội LHTN Việt Nam Quận Tân Bình; đồng chí Đặng Bình 

Yên – Bí thư Đảng uỷ phường, đồng chí Nguyễn Thành 

Danh – Chủ tịch UBND phường, cùng với các đồng chí đại 

diện cho các ban ngành đoàn  thể phường. 

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, khóa V, Hội LHTN Việt Nam 

phường 6 đã tổ chức thực hiện các chương trình của Hội có 

nhiều đổi mới, tập trung và cụ thể từng bước nâng cao chất 

lượng phong trào từ phường đến các chi hội. 

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức 

Hội được quan tâm, chỉ đạo đồng bộ. Với khẩu hiệu “Thanh 

niên phường 6 đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình 

nguyện, hội nhập và phát triển”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội 

LHTN Việt Nam phường 6 phấn đấu thực hiện một số chỉ 

tiêu: Phát triển mới 250 hội viên; hàng năm, thực hiện ít nhất 

1 công trình thanh niên được công nhận. 

Thông qua Đại Hội, 40 đại biểu đã thống nhất biểu quyết 

và hiệp thương chọn 9 anh, chị tham gia vào Ủy ban Hội 

LHTN Việt Nam phường 6 khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; 

qua đó anh Nguyễn Sĩ Phong, Phó Bí thư Đoàn phường giữ 

nhiệm vụ Chủ tịch Hội; chị Đỗ Ngọc Uyên Vy giữ nhiệm vụ 

Phó Chủ tịch Hội; đồng thời Đại hội cũng đã biểu quyết hiệp 

thương cử 6 anh, chị là đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự 

khuyết dự Đại hội cấp trên.  

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Đẩy mạnh tầm soát lao phát hiện sớm bệnh nhân lao 

trong cộng đồng 

 
 

I. Bệnh Lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây nên. 

Bệnh lao có thể gặp ở tất cả các bộ phận của cơ thể, trong đó lao phổi 

là thể lao phổ biến nhất (chiếm 80 - 85% tổng số ca bệnh) và là 

nguồn lây chính cho người xung quanh. 

II. Những người nghi lao  

   1.1. Người nghi lao khi có một trong các triệu chứng sau 

  - Triệu chứng toàn thân:  Sốt nhẹ về chiều.  Gầy sút, kém ăn, 

mệt mỏi. Ra mồ hôi “trộm” ban đêm. 

 - Triệu chứng tại nơi vi khuẩn lao cư trú (Ho trên 2 tuần  là triệu 

chứng nghi lao phổi quan trọng nhất).  

   Tầm soát lao khi có một trong những triệu chứng trên. 

   1.2. Nhóm nguy cơ cao. 

 - Người nhiễm HIV. 

 - Người tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây, đặc biệt trẻ em. 

 - Người mắc các bệnh mạn tính: loét dạ dày-tá tràng, đái tháo 

đường, suy thận mạn, Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính... 

 - Người nghiện ma tuý, rượu, thuốc lá, thuốc lào. 

 - Người sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch kéo dài như 

corticoid, hoá chất điều trị ung thư, 

    Những người nguy cơ trên tầm soát lao định kỳ hàng năm 

không cần phải có triệu chứng nghi lao 

    1.3. Các trường hợp có bất thường trên X-quang phổi đều tầm 

soát phát hiện lao phổi. 

IV. Dự án chăm sóc lao đúng: 

      Năm 2017 Tổ chức tư nhân FIT của Đức phối hợp với Hội y 

tế công cộng Tp HCM tài trợ 6 quận tại Tp HCM trong đó có quận 

Tân Bình; Mục đích tìm kiếm phát hiện sớm bệnh nhân lao dựa vào 

cộng đồng và kiểm soát điều trị bệnh nhân lao. Dự án hỗ trợ kinh phí 

chụp xquang, vận chuyển mẫu đàm, kinh phí hợp đồng mỗi phường 

một Tư vấn viên để tầm soát bệnh lao trong các đối tương nguy cơ, 

phát hiện và điều trị sớm bệnh lao. Sau gần 2 năm dự án đã giúp tăng 

số người khám tầm soát bệnh lao. Số bệnh nhân lao có tăng lên. Tuy 

nhiên mức độ tăng chưa như mong muốn. Dự án nhận thấy còn 

nhiều đối tượng nguy cơ chưa được tầm soát lao khi khám bệnh tại 

các bệnh viện công tư, các phòng khám tư nhân và cộng đồng. 

Địa chỉ khám và tầm soát Lao 

1.  Khoa Liên chuyên khoa: Số 2 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, 

Quận Tân Bình.  

2. Phòng Khám đa khoa - Trung tâm y tế Tân Bình : Số 332 

Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình 

3. Trạm Y tế Phường 6: Số 2/61 Đất Thánh, Phường 6, Quận 

Tân Bình 

 Về việc triển khai áp dụng giá bán điện mới: 
Theo quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ 

Công thương quy định về giá bán điện mới ban hành, giá bình 

quân mới là 1.864,44 đồng/kWh, tăng 123,79 đồng/kWh, 

tương ứng 8,36% so với giá điện bình quân áp dụng theo 

Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017. Theo đó, 

nhóm khách hàng sản xuất giờ bình thường tăng từ 7,09% đến 

9,73%; nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp tăng từ 8,32% 

đến 8,38%; nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ tăng từ 

8,33% đến 837%; nhóm khách hàng thắp sáng sinh hoạt tăng 

từ 8,33% đến 8,40%. Cụ thể giá điện sinh hoạt đối với từng 

bậc thang như sau: 

–  Bậc 1 (từ 0 đến 50 kWh): 1.678 đồng/kWh, tăng 8,33% 

– Bậc 2 (từ 51 đến 100 kWh): 1.734 đồng/kWh, tăng 8,38% 

– Bậc 3 (từ 101 đến 200 kWh): 2.014 đồng/kWh, tăng 8,40% 

– Bậc 4 (từ 201 đến 300 kWh): 2.536 đồng/kWh, tăng 8,38% 

– Bậc 5 (từ 301 đến 400 kWh): 2.834 đồng/kWh, tăng 8,37% 

– Bậc 6 (từ 401 kWh trở lên): 2.927 đồng/kWh, tăng 8,37% 

Căn cứ nội dung Quyết định trên Công ty Điện lực Tân 

Bình đã tiến hành chốt chỉ số điện kế đối với 6.658 khách hàng 

sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hành chính sự nghiệp, giá bán 

điện tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt và khách hàng 

có tỷ lệ giá (trừ khách hàng thắp sáng sinh hoạt với định mức 

100% SHBT) trong ngày 20/3/2019. 

Ngoài ra Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 

có cung cấp tiện ích tính giá điện trong tháng đổi giá cho 

khách hàng tham khảo tại website:   

http://cskh.evnhcmc.vn/tuvan/cachtinhgiadien.  

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Tân Bình cũng đang triển 

khai in giá bán điện mới để phát đến khách hàng, cũng như 

dán tại các khu nhà trọ.  

 Thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp 
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ  hỗ trợ. 

Thôøi gian vöøa qua löïc löôïng CATP ñaõ tích cöïc tuyeân 

truyeàn, vaän ñoäng nhaân daân giao noäp vuõ khí, vaät lieäu noå, coâng 

cuï hoå trôï ñaït nhieàu hieäu quaû thieát thöïc. Tuy vaäy gần ñaây tình 

hình mua baùn vaän chuyển, taøng trữ vuõ khí , vaät lieäu noå, coâng 

cuï hỗ trôï traùi pheùp troâi noåi trong nhaân daân coøn dieãn bieán 

phöùc taïp, tình traïng taøng tröõ, söû duïng traùi pheùp vuõ khí ñeå gaây 

aùn, giaûi quyeát maâu thuaãn, traû thuø caù nhaân, choáng ngöôøi thi 

haønh coâng vuï hoaëc cöa phaù bom mìn, ñaàu ñaïn laáy thuoác noå 

ñeå buoân baùn xảy ra nhieàu vuï vieäc laøm thieät haïi nghieâm troïng 

veà ngöôøi, taøi saûn, gaây hoang mang lo laéng trong nhaân daân, vì 

vaäy Coâng an phöôøng 6 Taân Bình vaän ñoäng nhaân daân giao 

noäp vuõ khí, vaät lieäu noå,  coâng cuï hỗ trôï vaø phaùo, beân caïnh ñoù 

khi phaùt hieän  nhaân daân caàn maïnh daïn toá giaùc, ñaáu tranh vôùi 

caùc haønh vi saûn xuaát , taøng trữ, vaän chuyeån, söû duïng traùi 

pheùp vuõ khí, vaät lieäu noå, coâng cuï hỗ trôï nhaèm ñaûm baûo tính 

maïng veà ngöôøi vaø taøi saûn cho nhaân daân. 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
http://cskh.evnhcmc.vn/tuvan/cachtinhgiadien
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 Thông tin cảnh giác về lừa đảo qua  điện thoại 
Trong thời gian qua trên địa bàn thành phố nói 

chung và địa bàn Quận Tân Bình nói riêng vẫn còn 

xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tài 

khoản ngân hàng với phương thức thủ đoạn mới. 

các đối tượng sử dụng thủ đoạn gọi điện thoại mạo 

danh là điều tra viên, cán bộ công an, viện kiểm 

sát, tòa án và các cơ quan công quyền … các đối 

tượng có sự thay đổi phương thức thủ đoạn, cụ thể 

là yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài 

khoản của cá nhân ở các tỉnh, thành phố khác 

(không chuyển tiền vào tài khoản và rút tiền tại 

TP.HCM như trước đây) và rút tiền mặt hoặc sử 

dụng Intrenet Banking chuyển tiền sang tài khoản 

khác sau đó mới rút ra, đối tượng lừa đảo yêu cầu 

bị hại chuyển, nộp tiền vào tài khoản vừa mở với 

lý do cần kiểm tra, xác minh, giám định số tiền 

này có liên quan đến đường dây tội phạm hay 

không và giám sát tài khoản này của người bị hại, 

từ đó yêu cầu người bị hại cung cấp toàn bộ tên 

đăng nhập (USERNAME), mã kích hoạt, mật khẩu 

(PASSWORD) của tài khoản intrenet banking vừa 

mở. sau đó các đối tượng sử dụng thông tin do bị 

hại cung cấp đăng nhập chuyển tiền sang tài khoản 

khác bằng intrenet banking. Với phương thức thủ 

đoạn trên các đối tượng làm cho người bị hại nghĩ 

rằng tiền vẫn trong tài khoản đứng tên mình nên 

không mất từ đó dẫn đến mất cảnh giác. Cụ thể 

trên địa bàn Phường đã xảy ra vụ việc như sau: 

Vào lúc 10h30 ngày 11/4/2019 Ông Đinh Tiêm 68 

tuổi, cư ngụ đường Chấn Hưng, phường 6 Tân Bình nhận 

được 01 cuộc điện thoại từ số +8402438226602 tự xưng là 

Trung úy: Hùng, cảnh sát điều tra công an Thành Phố Hà 

Nội nói ông Tiêm đang tham gia đường dây rửa tiền và tài 

khoản ngân hàng hiện tại của ông là tiền do phi pháp mà 

có nên mời ông Tiêm đến làm việc riêng, do ông Tiêm 

cảnh giác và đã được tuyên truyền về phương thức thủ 

đoạn của các đối tượng lừa đảo qua mạng, điện thoại, 

chuyển tiền qua hệ thông ngân hàng nên ông Tiêm đến trụ 

sở công an phường 6 Tân Bình để trình báo vụ việc trên, 

tại công an phường ông Tiêm đã được cán bộ công an 

phường ghi nhận sự việc và trao đổi với ông Tiêm biết đây 

là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và hướng dẫn ông Tiêm 

cảnh giác đề phòng và tuyệt đối không chuyển tiền cho 

các đối tượng trên dưới mọi hình thức. 

Cũng tương tự sự việc trên tại Phường 14 Tân 

Bình. Vào ngày 01/4/2019 chị T.T.K.G 59 tuổi cư 

trú đường BC2 P14 Tân Bình đang ở nhà thì nhận 

được 01 cuộc điện thoại bàn báo có thư triệu tập 

của Tòa Án Hải Phòng với lý do chị G mở thẻ tín 

dụng mua hàng, hiện nợ xấu 36 triệu đồng nhưng 

không thanh toán, hồ sơ được chuyển cho Tòa Án 

Hải Phòng đang thụ lý, ngoài ra người đàn ông bên 

kia đầu dây tự xưng là Đại úy: Đoàn Ngọc Hùng 

hiện là cán bộ điều tra đang thụ lý và khởi tố vụ 

án, thông báo chị G còn có 1 sổ gởi tiền tiết kiệm 

đang bị điều tra trong vụ án rửa tiền mà hiện nay 

công an TP Hải Phòng đang thụ lý. Sau khi trao 

đổi qua lại chị G có cung cấp số CMND, số tài 

khoản 02 sổ tiết kiệm và cả số tiền trong 2 sổ tiết 

kiệm đó mà chị G đang đứng tên, yêu cầu chị G 

giữ sổ tiết kiệm hẹn 5 ngày sau làm việc giải quyết 

và không yêu cầu chị G chuyển tiền, đồng thời hẹn 17h30 

cùng ngày để trao đổi thêm một số thông tin có liên quan 

đến vụ án và bảo chị G không được cung cấp thông tin 

cho bất cứ ai biết kể cả cơ quan công an. Sau khi nghe 

điện thoại xong, thấy nghi vấn bị lừa đảo nên chị G nhanh 

chóng đến công an phường để trình báo sự việc trên.       

Ngoài ra, hiện nay tình hình cho vay nặng lãi, 

tính dụng đen đang phổ biến khá rộng rãi có chiều 

hướng diễn biến phức tạp, lợi dụng sự thiếu hiểu 

biết, khó khăn về kinh tế của một bộ phận người 

dân, với phương thức thủ đoạn cho vay thủ tục đơn 

giản chỉ cần hộ khẩu, CMND hoặc cầm giấy đăng 

ký xe là có thể vay được với số tiền theo thỏa 

thuận, đối tượng cho vay tổ chức phát tờ rơi, dán 

các giấy cho vay trên bờ tường, cột điện và để lại 

số điện thoại liên lạc để cho vay, với nội dung cho 

vay tín chấp nhận tiền ngay nhằm dụ người dân 

vay tiền, đây là hình thức cho vay nặng lãi, tín 

dụng đen, lãi suất rất cao, nếu bị hại không có khả 

năng chi trả hoặc bỏ trốn chúng sẽ dùng áp lực 

buộc bị hại hoặc người nhà bị hại phải trả, bằng 

hình thức đe dọa, đánh đập và khủng bố tinh thần  

như, tạt sơn, ném mắm tôm vào nhà để gây áp lực 

cho bị hại và gia đình. Đề nghị nhân dân đừng vì 

thiếu hiểu biết hay thấy lợi trước mắt mà sa chân 

vào vòng xoáy tín dụng đen không có lối thoát.   

Từ những thông tin trên đề nghị dân nhân cảnh 

giác các phương thức thủ đoạn lừa đảo nêu trên để 

chủ động cảnh giác, phòng ngừa, tránh để thiệt hại 

về tài sản.. 
 Phát động tháng nhân đạo năm 2019: "Nhân đạo - 

từ nhận thức đến hành động" 

Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019, Hội 

Chữ thập đỏ Phường 6, quận Tân Bình 

phát động tháng nhân đạo nhân kỷ niệm ngày 

Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm Quốc tế (8/5) 

nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng 

viên, các tầng lớp nhân dân giá trị nhân đạo, 

thúc đẩy phong trào thi đua làm việc thiện, tăng 

cường vận động xây dựng Quỹ nhân đạo trợ 

giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, 

những người dễ tổn thương mọi lúc mọi nơi 

trên địa bàn phường.  

http://phuong6tanbinh.gov.vn/
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 Công khai thu, chi các nguồn quỹ vận động trong 

nhân dân năm 2018 
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 Cảnh giác đối với tin nhắn rác, tránh mất tiền trong 

tài khoản điện thoại di động 

Theo quy định pháp luật hiện hành, tất cả các 

dịch vụ nội dung liên quan đến các đầu số 

1900xxxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx, 9xxx... đều phải 

công khai công bố, niêm yết đầy đủ thông tin về 

giá, giá cước trên các phương tiện thông tin đại 

chúng như báo in, báo nói, báo hình, báo điện 

tử, trang thông tin điện tử, Internet, tin nhắn, 

thư điện tử và khi người sử dụng gọi điện tới 

tổng đài cung cấp dịch vụ nội dung, cụ thể là 

gọi điện tới các tổng đài 1900xxxx. Do đó, để 

góp phần ngăn chặn việc phát tán tin nhắn rác, 

tin nhắn lừa đảo, người dân cần lưu ý các 

trường hợp sau: 

1. Khi gọi điện đến tổng đài 1900xxx mà 

không thấy cung cấp thông tin về giá, giá cước; 

Khi xem ti vi về các chương trình quảng cáo/ 

bình chọn/ quyên góp/ ủng hộ qua tin nhắn mà 

không thấy hiển thị thông tin về giá, giá cước, 

không có lời thoại thuyết minh về giá, giá cước. 

- Lưu lại thông tin cuộc gọi/ chụp hình/ quay 

phim chương trình đã xem.  

- Phản ánh đến Uỷ ban nhân dân phường/xã 

hoặc Uỷ ban nhân dân quận/huyện tại nơi cư 

trú. 

- Phản ánh tới Sở Thông tin và Truyền thông 

TP.HCM qua địa chỉ email: stttt@tphcm.gov.vn.  

2. Khi nhận được tin nhắn có nội dung đề 

nghị nhắn tin, gọi tới 1800XXXX, 1900XXXX, 

1900XXXXXX, 6XXX, 7XXX, 8XXX, 9XXX, 

… hay truy cập vào đường link, trang web...  

Làm gì?  

- Không nhắn tin trả lời hay gọi lại các 

trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như đã nêu trên 

vì có thể bị mất tiền trong tài khoản điện thoại 

di động.  

- Không tải hay cài đặt các ứng dụng lạ, 

không rõ nguồn gốc, kiểm tra tài khoản điện 

thoại để kịp thời phát hiện các trường hợp bất 

thường gây mất tiền trong tài khoản. 

Phản ánh ở đâu?  

- Gửi chuyển tiếp (forward) tin nhắn rác đó 

tới tổng đài số 456 (miễn phí) của Trung tâm 

Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam 

(VNCERT) . 

- Phản ánh tới VNCERT qua email: 

canhbaothurac@vncert.vn  

- Phản ánh tới Sở Thông tin và Truyền 

thông TP.HCM qua địa chỉ email: 

stttt@tphcm.gov.vn./.   
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 Những điều cần biết về kinh doanh và sử dụng thiết 

bị điện thoại không dây (mẹ bồng con) chuẩn DECT 6.0 

I. Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện 

1. Theo kết quả đo đạc, kiểm tra, kiểm soát sóng vô tuyến 

điện của cơ quan chức năng cho thấy: Hiện nay trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh có một số tổ chức, cá nhân đang sử 

dụng máy điện thoại không dây kéo dài (dạng mẹ bồng con) 

chuẩn DECT 6.0 không hợp quy chuẩn có xuất xứ từ các khu 

vực Mỹ - La tinh, Trung Quốc, Nhật được nhập khẩu không 

chính thức vào Việt Nam dưới hình thức hàng nhập lậu, xách 

tay không qua kiểm soát của hải quan, không được đăng kiểm, 

công bố hợp chuẩn hợp quy. Các thiết bị này khi hoạt động 

thường gây ra tình trạng can nhiễu, kém chất lượng cho hệ 

thống điện thoại di động ở Việt Nam, cụ thể là gây ảnh hưởng 

đến hệ thống mạng 3G băng tần 1900MHz-1930MHz của 

Công ty thông tin di động Mobi-Fone đã được cấp phép hoạt 

động đúng quy định pháp luật.  

Tại Việt Nam, mọi tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng điện 

thoại không dây kéo dài đã được hợp chuẩn theo quy định của 

Nhà nước tại Thông tư số Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Điểm c Khoản 3 Điều 90 Nghị định 174/2013/NĐ-CP 

quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 

đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi 

sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện không đúng quy 

định trong giấy phép hoặc không đúng quy định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, gây nhiễu có hại đối với 

mạng viễn thông công cộng di động. 

II. Sản xuất, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện 

1. Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định “Thiết bị vô 

tuyến điện là hàng hóa cần giấy phép nhập khẩu”. 

Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 và Thông 

tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định “Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập 

khẩu thiết bị vô tuyến điện (điện thoại không dây kéo dài chuẩn 

DECT 6.0) thuộc danh mục thiết bị vô tuyến điện có khả năng 

gây nhiễu có hại trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường hoặc 

sử dụng phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp 

quy và sử dụng dấu hợp quy”. 

2. Điều 87, Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định phạt 

từ 2.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng, áp dụng hình thức 

xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với các 

hành vi vi phạm các quy định về chất lượng phát xạ vô 

tuyến điện./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 Điểm sinh hoạt đoàn thể phường 6, số 225 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 04/2019 được in 4.500 bản, tại cty Khôi Nguyễn, phát hành miễn phí đến từng hộ dân. 
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