
Trong không khí cả nước hân hoan đón chào năm mới - Xuân Quý Mão 2023, tiến tới 

chào mừng niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), 

kỷ niệm 55 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chào mừng những thành 

tựu đạt được của đất nước sau đại dịch Covid-19, hòa trong niềm vui đó, chiều ngày 14 tháng 01 

năm 2023 tại đường An Tôn , Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Uỷ ban MTTQ cùng các Ban ngành 

đoàn thể phường 6 phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình tổ chức Ngày 

Hội “Mừng Xuân Quý Mão, Mừng Đảng Quang vinh, vững vàng tiến bước” năm 2023.  

Đến tham dự Ngày Hội có đồng chí Đặng Bình Yên, Quận ủy viên - Phó Trưởng Ban 

Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Đoàn Long, Phó Bí thư Quận Đoàn - Phó Chủ 

tịch Hội LHTN quận; đồng chí Trần Văn Khánh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế; đồng chí Nguyễn 

Thành Danh, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Bùi Thị Ánh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy phường; đồng chí Lâm Mạnh Cường, Phó Bí thư -Chủ tịch UBND phường; đồng chí 

Lê Thị Hoà, ĐUV - Chủ tịch UB.MTTQ VN phường; các đồng chí Đảng ủy viên, thường trực 

UBND, UB.MTTQ, các Ban ngành đoàn thể phường; Cấp ủy và đảng viên 19 chi bộ; 6 trường 

học đóng trên địa bàn phường; Ban điều hành, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã 

hội 8 khu phố; Ban điều hành 75 Tổ dân phố; các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí 

và Nhân dân đang sinh sống trên địa bàn phường 6; đặc biệt là sự hiện diện của các tập thể, cá 

nhân tích cực tham gia các phong trào, chương trình an sinh xã hội của địa phương năm 2022.  

 

Lãnh đạo quận, phường về tham dự Ngày Hội 

Phát biểu ý nghĩa và khai mạc Ngày Hội, đồng chí Nguyễn Thành Danh, Bí thư Đảng ủy 

phường nhắn mạnh: “Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân 



ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta giành nhiều thắng lợi vĩ đại, đưa vị thế 

đất nước lên tầm cao mới. Từ thực tiễn 2 năm đại dịch và năm 2022 với phương châm thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, để khôi phục kinh tế, phát triển đất nước,  

cho thấy vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như 

việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống đang là mục tiêu cấp thiết cần sự chung tay 

của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Hơn bao giờ hết là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị 

và niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh to lớn 

giúp vượt qua đại dịch, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.  

Năm nay, chúng ta đón một cái Tết trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là 

những cá nhân và gia đình còn đang bị ảnh hưởng sau dịch bệnh. Đó cũng là nỗi trăn trở của 

Đảng bộ và chính quyền phường 6.  

Để mọi nhà có một cái Tết, một mùa Xuân trọn vẹn, với tinh thần “Xuân ấm áp - san sẻ 

yêu thương - chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, không gì hơn là nhờ sự 

chung tay góp sức của các doanh nghiệp, của những nhà hảo tâm, đã dành một phần tiết kiệm để 

giúp đỡ, san sẻ yêu thương. Đây là một hành động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân, 

tương ái của Nhân dân trong công tác chăm lo, kết nối yêu thương đến trẻ em mồ côi, đến 

những gia đình gặp khó khăn có điều kiện vui Xuân ấm áp, hạnh phúc trong những ngày Tết cổ 

truyền dân tộc. 

Đảng bộ và chính quyền và Nhân dân phường 6 trân trọng tri ân, ghi nhận những tấm 

lòng vàng của quý vị cùng đồng hành trong chương trình này. 

Chúng ta trông đợi vào cái Tết ấm áp nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tình người, an toàn vượt 

qua dịch bệnh; nhưng mỗi người dân cần thực hiện tốt nguyên tắc “2K + vaccine + thuốc điều 

trị + công nghệ + ý thức của từng người dân” phòng, chống dịch Covid-19. Làm được tất cả 

những điều đó thì cái Tết Quý Mão năm 2023 của chúng ta sẽ Ấm Áp - Đoàn kết - Vui Tươi - 

Lành mạnh - Tiết Kiệm”.  

Ngay sau phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Nguyễn Thành Danh, Bí thư Đảng ủy 

phường đã nhận danh sách đoàn viên ưu tú của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp 

phụ nữ phường, đây là những nhân tố tích cực để Đảng ủy bồi dưỡng phát triển Đảng trong thời 

gian tới. 



 

Đồng chí Nguyễn Thành Danh, Bí thư Đảng ủy phường nhận danh sách  

đoàn viên ưu từ Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ phường 

 

Đồng chí Bùi Thị Ánh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực  Đảng ủy và đồng chí Lâm Mạnh Cường, 

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND tặng hoa tri ân các mạnh thường quân 



Nhân dịp tết đến, xuân về và hưởng ứng Cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo - 

không để ai bị bỏ lại phía sau”, phường cũng tổ chức trao tặng 103 phần quà, với tổng số tiền 

56.650.000 đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhằm hỗ trợ 

về vật chất và tinh thần, góp phần giúp đỡ người dân vơi bớt khó khăn, có được ngày Tết thêm 

phần ấm no, hạnh phúc. Hội Khuyến học phường cũng trao tặng 32 suất học bổng cho các em  

học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có ý chí phấn 

đấu vươn lên trong học tập với tổng số tiền 32.000.000 đồng. Bên cạnh đó, Đảng uỷ - Ủy ban 

nhân dân - Uỷ ban MTTQ phường 6 cũng tri ân đến các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân đã 

có nhiều đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của địa phương và biểu dương 08 cá 

nhân tiêu biểu, tích cực tham gia hoạt động của chính quyền và các hội, đoàn thể.  

Hội Khuyến học phường cũng trao tặng 32 suất học bổng cho các em  học sinh 

 



 

 

 

 

 



Trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Ngày Hội diễn ra với nhiều nội dung phong phú như: Hoạt động hội thi các gian hàng 

phục vụ ẩm thực mang chủ đề “Sắc xuân”, gian hàng quần áo 0đ, gian hàng tết khuyến mãi, bán 

hàng bình ổn giá, các trò chơi dân gian, gian hàng ... Ngoài ra, còn có nhiều tiết mục văn nghệ 

sôi động vui tươi, mừng Xuân, mừng Đảng.  

Ngày hội góp phần là cầu nối giao lưu, là sự quan tâm, sẻ chia, kết nối giữa chính quyền 

với nhân dân nhằm góp phần động viên người lao động, nhất là người lao động nghèo, có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn phường để mọi người đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm. 

Sau đây là những hình ảnh hoạt động tại Ngày Hội 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


