THÁNG 09/2018
ĐẢNG ỦY–HĐND–UBND–UB.MTTQ PHƯỜNG 6 QUẬN TÂN BÌNH PHÁT HÀNH
- Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, phát động Tháng hành động NCT Việt Nam 2018.
- Kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội (10/10/1954 – 10/10/2018).
- Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018) .
- Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018).
- Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) .
- Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018).
- 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”
văn bản xác thực nhất, lần đầu tiên được công bố về
Đọc và suy ngẫm Thư gửi cho học sinh của Bác Hồ
bức thư bất hủ của Bác Hồ.
Mở đầu bức thư, với tình cảm hết sức thân ái, gần
gũi, tâm tình, Bác đã hòa chung niềm vui với học sinh
cả nước nhân ngày khai giảng năm học mới: “Ngày
hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hoà. Tôi đã tưởng tượng thấy
trước mắt cái cảnh nhộn nhịp, tưng bừng của ngày tựu
trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì
sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc
chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy,
gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này
giở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục
hoàn toàn Việt Nam”.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã
đổi đời cho dân tộc ta, từ kiếp nô lệ lầm than đứng lên
làm chủ nước nhà, mở ra tương lai tươi sáng cho thế
Ngày 5-9-1945 - ba ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí hệ trẻ. Bác Hồ khẳng định: Cách mạng tháng Tám đã
Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”, Người viết Thư gửi tạo dựng một nền giáo dục mới, khác hẳn về bản chất
cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên nền giáo dục nô dịch của thực dân Pháp đối với nhân
(1945 - 1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. dân ta. Nền giáo dục mới, thấm đậm chủ nghĩa nhân
Bức thư này của Hồ Chủ tịch là một tư liệu lịch sử vô văn cao cả, tôn trọng con người, vì con người và cho
cùng quý báu không chỉ của ngành Giáo dục – Đào con người, nhằm phát triển con người một cách toàn
tạo, mà còn của Đảng, Nhà nước và toàn dân ta. Bức diện. Tư tưởng và tình cảm của Bác sâu lắng và chứa
thư là tâm huyết của Bác Hồ đối với học sinh, sinh chan trong lời văn ấm áp, chân tình: “Trước đây, cha
viên cả nước (trong thư này, khái niệm “học sinh” bao anh các em, và mới năm ngoái cả các em nữa, đã phải
gồm cả sinh viên), thể hiện muôn vàn tình thân yêu, chịu nhận một nền học vấn nô lệ, nghĩa là nó chỉ đào
niềm tin và hy vọng của Người đối với thế hệ trẻ tạo nên những kẻ làm tay sai, làm tôi tớ cho một bọn
trong việc rèn luyện đạo đức, gắng công học tập để trở thực dân người Pháp. Ngày nay các em được cái may
thành những công dân hữu ích, phấn đấu đưa nước mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục
của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo
nhà tiến tới văn minh, giàu mạnh.
Năm 1990, giáo sư Hà Thế Ngữ và các cộng sự, các em nên những người công dân hữu ích cho nước
dựa trên những tài liệu mới được phát hiện (do Ban Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn
Bí thư Trung ương Đảng, Viện Mác-Lênin, Viện những năng lực sẵn có của các em”.
Để có được một nền giáo dục tốt đẹp như
Bảo tàng Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Sự Thật
công bố), đã in nguyên vẹn bức thư của Bác trong vậy, nhân dân ta đã phải đổ biết bao mồ hôi,
tập “Hồ Chí Minh - Về vấn đề giáo dục". Đây là xương máu. Bác Hồ không quên nhắc nhở học
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sinh truyền thống tốt đẹp của dân tộc: “Uống
nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Bác viết: “Các em được hưởng cái may mắn đó
là nhờ sự hy sinh của biết bao nhiêu đồng bào
các em. Vậy các em nghĩ sao? Các em phải làm
thế nào để đền bù lại công lao của người khác
đã không tiếc thân và tiếc của để giành lại nền
độc lập cho nước nhà”.
Trọng tâm của bức thư, Bác Hồ căn dặn học
sinh cả nước với tình cảm của “một người anh
lớn”: “Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người
anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em
được giỏi giang. Trong năm học tới đây, các em
hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn,
nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm giời nô lệ làm
cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần
phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho
chúng ta, làm sao cho nước ta theo kịp các nước
khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết
đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất
nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp
được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới
đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc
năm châu được hay không, chính là nhờ một phần
lớn ở công học tập của các em”.
Trước đây, trong các văn bản về bức thư này (in
sách, đăng báo, trong các diễn văn,...), nhiều người
thường trích dẫn phần cuối của đoạn văn trên; song
không đúng với nguyên bản bức thư của Bác, và lại
không dẫn chứng phần đầu của đoạn văn nổi tiếng
này. Thật là một thiếu sót lớn và rất đáng tiếc. Trong
nguyên bản bức thư, Bác Hồ có cách xưng hô rất
khiêm tốn và chân tình, đó là đặc trưng tính cách của
Người, nhất là ở những ngày tháng đầu tiên của nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà non trẻ. Đối với học
sinh, Bác nhận mình là “người anh lớn”, xưng “tôi”,
gọi học sinh là “các em” như tình cảm ruột thịt. Đúng
như nhà thơ Tố Hữu đã viết về Bác:
Người là Cha, là Bác, là Anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ
(Sáng tháng Năm - Tố Hữu)
Bác Hồ không đứng ở vị thế của vị lãnh tụ tối cao
của dân tộc, mà hoà nhập vào tình cảm gia đình của
các em mà bày tỏ tư tưởng và tình cảm của mình. Bác
không chỉ khuyên nhủ học sinh tu dưỡng đạo đức,
gắng công học tập cho được giỏi giang, mà hơn thế
nữa, Người còn thể hiện niềm tin tưởng vào khả năng
và vai trò to lớn của các em trong công cuộc kiến thiết
nước nhà. Vừa đề ra yêu cầu cao đối với các em, vừa
bộc lộ niềm yêu mến và tin cậy vào thế hệ trẻ - đó là
phương pháp giáo dục tốt nhất mà Bác Hồ đã truyền
dạy cho chúng ta. Lời văn của Bác thể hiện tầm nhìn
xa trông rộng, trí tuệ sáng suốt, tâm hồn giàu tình cảm

khiến người đọc xúc động, tạo thành một sức mạnh
lớn lao cổ vũ, khích lệ mọi người tiến tới.
Trong hoàn cảnh nước nhà mới giành được độc
lập, thực dân Pháp rắp tâm xâm lược nước ta lần
nữa, Bác Hồ đã nhắc nhở học sinh ý thức công
dân, nghĩa vụ đối với Tổ quốc: “Riêng với các em
lớn, tôi khuyên thêm một điều này: chúng ta đã
đánh đuổi bọn thực dân, chúng ta đã giành được
độc lập. Nhưng giặc Pháp còn lăm le quay lại.
Chúng ỷ vào kẻ khác mạnh hơn để gây sự với ta.
Tất nhiên chúng sẽ bị bại, vì tất cả quốc dân ta
đoàn kết chặt chẽ và một lòng chiến đấu cho
giang sơn Tổ quốc. Phải sẵn sàng mà chống quân
giặc cướp nước, đấy là bổn phận của mỗi công
dân. Các em lớn chưa hẳn đến tuổi phải gánh
công việc nặng nhọc ấy, nhưng các em cũng nên,
ngoài giờ học ở trường, tham gia vào các Hội cứu
quốc để tập luyện thêm cho quen với đời sống
chiến sĩ và để giúp đỡ một vài việc nhẹ nhàng
trong cuộc phòng thủ đất nước”.
Đoạn cuối bức thư, Bác viết: “Tôi đã thành
thực khuyên nhủ các em. Mong rằng những lời
của tôi được các em luôn luôn ghi nhớ. Ngày
hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi
chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và
đầy kết quả tốt đẹp”.

Hơn 70 năm đã trôi qua, những lời căn dặn
trong bức thư của Bác Hồ vẫn như còn nồng ấm,
thiết tha trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Những ngày đầu tháng 9 này, hơn một triệu giáo
viên các cấp và hơn hai mươi triệu học sinh, sinh
viên cả nước đang chung niềm vui ngày tựu
trường. Thiết nghĩ, mỗi dịp này, tất cả các trường
học nên tổ chức cho giáo viên, học sinh, sinh viên
đọc, thảo luận về những bài học trong bức thư của
Bác, từ đó liên hệ áp dụng vào dạy và học, để việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh trong mỗi nhà trường thêm
hiệu quả, thiết thực./.
Đào Ngọc Đệ
Trích Tạp chí Xây dựng Đảng
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

 Đảng ủy phường tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm
ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Trao tặng huy hiệu Đảng đợt 02/9.

Ngày 31/8, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Đảng ủy
phường 6 đã tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng 8
thành công (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018); trao tặng
Huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng nhân dịp lễ Quốc khánh
02/9/2018 cho các Đảng viên thuộc Đảng bộ Phường 6.
Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Xuân
Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy;
đ/c Đặng Bình Yên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường;
đ/c Phạm Thị Mai - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; các đồng chí
Đảng ủy viên, chi ủy các chi bộ, toàn thể đảng viên phường và đặc
biệt là 7 đồng chí được nhận huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng.
Tại hội nghị, đồng chí Đặng Bình Yên - Bí thư Đảng ủy - Chủ
tịch HĐND phường đã ôn lại truyền thống kỷ niệm 73 năm ngày
Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018).

Văn Trị - Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, Đ/c Phan Kim Dung - Huy
hiệu 40 năm tuổi Đảng, Đ/c Nguyễn Thị Lãm - Huy hiệu 40 năm
tuổi Đảng, Đ/c Tô Văn Nguyên - Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Đ/c
Đinh Thị Kim Thủy - Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Đ/c Trần Đức
Lê - Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 08 đảng viên có Huy hiệu 50, 55,
70 năm tuổi Đảng đã nhận tại Quận ủy trong ngày 29/8/2018.
Ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng
Ban Dân vận Quận ủy đã chúc mừng các đồng chí được nhận huy
hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng và tri ân, ghi nhận những đóng góp
to lớn của các đảng viên; đồng thời, coi đây là vinh dự lớn, không
chỉ đối với các đồng chí được nhận huy hiệu mà còn là vinh dự đối
với Đảng bộ Phường 6, những phần thưởng cao quý trên, đã nói lên
công lao đóng góp to lớn của các đồng chí với sự nghiệp cách mạng
vẻ vang của Đảng./.
 Ngày hội Hiến máu tình nguyện lần 2/2018.

Vào sáng thứ 6 ngày 07/9/2018, tại trạm y tế phường 6 Quận
Tân Bình, Hội Chữ thập đỏ phường 6 đã tổ chức ngày hội hiến
máu tình nguyện lần 2 năm 2018.
Trong ngày hội hiến máu lần này, thực hiện nghĩa cử cao đẹp
"Hiến máu cứu người" có sự tham gia đông đảo của bà con nhân
dân trong và ngoài phường, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
phường cùng cán bộ công chức của UBND phường 6.
Qua ngày hội, kết quả được hơn 90 ca hiến máu tình nguyện.
Đây là một hoạt động mang tính nhân đạo cao quý, Ban vận động
hiến máu tình nguyện phường 6 hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ
ngày càng nhiều người dân cùng chung tay thực hiện với phương
châm "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"../.

Trong đợt này, Đảng bộ phường có 15 đảng viên được nhận
Huy hiệu Đảng. Trong đó, Đảng ủy tổ chức trao tặng Huy hiệu
Đảng cho 07 đảng viên có Huy hiệu 30, 40, 45 tuổi Đảng gồm Đ/c
Nguyễn Thị Hồng Liên - Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, Đ/c Đường
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 Lễ trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên năm

 Giải thi đấu thể dục thề thao phường 6 năm 2018.

hoc 2018 – 2019.

Ngày 10/9/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân
phường, Ủy ban MTTQ phối hợp cùng Hội Liên hiệp
phụ nữ và Hội khuyến học phường đã tổ chức Lễ trao
học bổng cho học sinh, sinh viên năm học 2018 –
2019.
Đến tham dự lễ trao học bổng có sự hiện diện của
đồng chí Phạm Thị Mai, Phó Bí thư thường trực Đảng
ủy phường; đ/c Trần Thị Mỹ Dung, Đảng ủy viên,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; đ/c Phạm Thị Hải,
Chủ tịch Hội LHPN phường; đ/c Nguyễn Ngọc Giao,
Chủ tịch Hội khuyến học phường; cùng các đồng chí
đại diện các ban ngành đoàn thể, cấp ủy, ban điều
hành khu phố cùng tham dự.

Tại buổi lễ, đã tổ chức trao tặng gần 100 suất học
bổng Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Minh Khai, học
bổng khuyến học và 05 xe đạp cho các em học sinh,
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vượt
khó vươn lên trong học tập.
Đây là một trong những hoạt động thường niên của
các ban ngành, đoàn thể phường 6 nhằm khích lệ,
động viên những em học sinh, sinh viên cố gắng vượt
khó đặt thành tích tốt trong học tập, đồng thời thể hiện
sự quan tâm, chăm lo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân
phường đối với công tác khuyến học tại địa phương./.

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ
niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công
(19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc Khánh 2/9
(02/9/1945 – 02/9/2018).Tiếp tục đẩy mạnh phong
trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ
vĩ đại”, vận động đông đảo nhân dân phường 6
thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao,
góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng nhằm phục vụ
tốt hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Xây dựng và không ngừng phát triển các bộ môn thể
dục thể thao tại phường ngày càng vững mạnh, thông
qua đại hội tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu
nòng cốt nhằm phát triển lực lượng.
Ngày 15 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân
phường 6 phối hợp với Đoàn thanh niên phường tổ
chức giải hội thao năm 2018 với 3 môn thi đấu: bóng
đá, cầu lông, bi-a; chiều cùng ngày 15 tháng 9 tại sân
bóng Trung tâm văn hóa thể dục thể thao Quận 10
Ban tổ chức giải tiến hành khai mạc hội thao và thi
đấu môn bóng đá nam với sự tham gia của 6 đội bóng
đến từ các khu phố, đoàn thanh niên, công an, quân
sự, công ty VNPT và gần 100 cổ động viên đến cổ vũ
cho các đội.
Qua hơn bốn giờ thi đấu vô cùng hấp dẫn, căng
thẳng với nhiều cảm xúc trên sân bóng các đội bóng
đã cống hiến những pha bóng đẹp cho lực lượng cổ
động viên tham gia cổ vũ cho các đội thi đấu.
* Kết quả của môn bóng đá nam:
- Đội vô địch: Đội bóng Đoàn thanh niên phường
- Giải nhì: Đội bóng Công ty VNPT.
- Giải ba: Đội bóng khu phố 5.
- Giải phong cách: Đội bóng Công an phường.
Giải thi đấu thể dục thể thao phường 6 sẽ tiếp tục
được tổ chức vào ngày 22/9/2018 (ngày thứ 7) với 2
môn thi đấu bao gồm môn cầu lông tại sân trường
Nghiệp vụ Bưu Điện Thành phố Hồ Chí Minh và môn
bi-a carom 3 băng tại Câu lạc bộ Bi-a Quỳnh Nguyễn
(số 32 trần Triệu Luật, phường 6).

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 …
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THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

 Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1.12.2017 của Ban
Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin
phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của
Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tin phản ánh có cơ sở xác định tập thể, cá
nhân có hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối
sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước
thuộc các nhóm lĩnh vực như sau:
1.1. Nhóm hành vi vi phạm về thực hiện chức trách, công vụ.
1.2. Nhóm hành vi vi phạm về thực hiện nguyên tắc tập
trung dân chủ ở các cơ quan, tổ chức có liên quan.
1.3. Nhóm hành vi vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ.
1.4. Nhóm hành vi vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải
quyết khiếu nại, tố cáo.
1.5. Nhóm hành vi vi phạm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
2. Thông tin phản ánh được xác định là có cơ sở theo
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xem xét,
xử lý từ 04 nguồn:
2.1. Ý kiến của cử tri.
2.2. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử (đại biểu Quốc
hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đại biểu Hội đồng nhân
dân, Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố).
2.3. Thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các đoàn thể
chính trị - xã hội, hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố.
2.4. Phản ánh của báo chí.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tập thể, cá nhân là tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công
chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang của hệ thống chính
trị của thành phố có thông tin phản ảnh được nêu tại Khoản 1,
Điều 1 và người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Thông tin phản ánh về tập thể, cá nhân thuộc phạm vi
lãnh đạo, quản lý của đảng bộ nào thì Ban thường vụ cấp
ủy nơi đó chịu trách nhiệm chỉ đạo xem xét, xử lý. Người
đứng đầu đơn vị có vụ việc, cá nhân liên quan được phản
ánh có hành vi vi phạm có trách nhiệm báo cáo Ban
thường vụ cấp ủy cùng cấp về xử lý của mình. Trường hợp
liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thì Ban thường vụ
cấp ủy cấp trên của các địa phương, đơn vị đó có trách
nhiệm chỉ đạo xem xét, xử lý.
2. Việc tiếp nhận, xử lý các nguồn thông tin và đề xuất
xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân do người
đứng đầu đơn vị chỉ đạo và phải được thực hiện công khai,
minh bạch, bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời, đúng
thẩm quyền theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà
nước; xử lý trách nhiệm phải đồng bộ, kịp thời về Đảng,
chính quyền, đoàn thể (nếu có).
Điều 4: Đầu mối để tổng hợp, báo cáo đề xuất xử lý
các nguồn thông tin

1. Ý kiến của cử tri: giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam theo từng cấp tổng hợp, báo cáo Ban thường vụ cấp
ủy cùng cấp và đề xuất các đơn vị liên quan xử lý.
2. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử
2.1. Cấp thành phố:
- Đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân
thành phố: Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố tổng
hợp, báo cáo Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành
phố trình Ban Thường vụ Thành ủy và đề xuất các đơn vị
liên quan xử lý.
- Đối với hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội
thành phố: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng
hợp, báo cáo Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và gửi
về Ủy ban kiểm tra Thành ủy để tham mưu cho Ban Thường
vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết theo quy định.
2.2. Cấp huyện, xã và tương đương: Hội đồng nhân dân cấp
huyện, xã và tương đương tổng hợp, báo cáo Ban thường vụ
cấp ủy cùng cấp và đề xuất các đơn vị liên quan xử lý.
3. Thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các
đoàn thể chính trị - xã hội, hoạt động giám sát của Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
3.1. Thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến
tổ chức chính trị - xã hội nào thì cơ quan, đơn vị đó tổng
hợp, báo cáo Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp và chịu trách
nhiệm xử lý, báo cáo cấp ủy cùng cấp.
3.2. Thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo do Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp nhận và qua hoạt
động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp trên địa bàn thành phố: giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam theo từng cấp tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ
cấp ủy cùng cấp và đề xuất đơn vị liên quan xử lý.
4. Phản ánh của cơ quan báo chí
4.1. Liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan,
đơn vị nào thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó lãnh đạo,
chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền, báo cáo Ban thường vụ cấp
ủy cùng cấp và Ban thường vụ cấp ủy cấp trên.
4.2. Văn phòng cấp ủy trên của đơn vị tổng hợp, báo
cáo, đề xuất Thường trực cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo.
4.3. Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp tham mưu, đề xuất
Thường trực cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những
vấn đề nhạy cảm liên quan đến tư tưởng chính trị, bức xúc
trong dư luận xã hội của thành phố, địa phương, đơn vị.
5. Các trường hợp phức tạp, liên quan đến nhiều ngành:
Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương chỉ đạo
Ủy ban kiểm tra cấp ủy cùng cấp (đối với vụ việc liên quan
đến tập, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của cấp
xã, cấp huyện hoặc tương đương) hoặc Ban Thường vụ
Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (đối với vụ
việc liên quan đến tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo,
quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy) chủ trì, phối hợp
các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả
xử lý của các đơn vị và đề xuất cho Ban Thường vụ cấp
ủy, Thường trực cấp ủy xem xét chỉ đạo giải quyết theo
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

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 …
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Tăng cường tiêm vắc xin phòng bệnh sởi và bệnh
bạch hầu – ho gà – uốn ván mũi 4 cho trẻ.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới
(WHO), riêng trong 6 tháng đầu năm tại các nước
châu Âu đã ghi nhận hơn 41.000 trường hợp mắc
sởi, cao hơn 70% so với cả năm 2017, trong đó có
ít nhất 37 trường hợp tử vong. Số trường hợp ghi
nhận mắc trong 6 tháng đầu năm 2018 đã cao hơn
số mắc trong 12 tháng của từng năm trong 10 năm
qua.Bảy quốc gia có số mắc bệnh sởi cao nhất với
trên 1.000 trường hợp mắc gồm: Ukraine, Italy,
Nga, Serbia, Pháp, Hy Lạp... Trong đó Ukraine có
số trường hợp mắc cao nhất với 28.000 trường
hợp mắc, Serbia có số trường hợp tử vong cao
nhất với 14 trường hợp tử vong.
Hiện nay, WHO đang yêu cầu tất cả các nước
châu Âu rà soát lại tỷ lệ tiêm vắcxin sởi kể cả các
nước đã công bố loại trừ bệnh sởi để thực hiện
các chiến dịch tiêm bổ sung vắcxin sởi cho các
khu vực chưa đạt yêu cầu.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay,
cả nước ghi nhận 141 trường hợp dương tính với
sởi. Riêng tại khu vực miền Bắc đã có 90 ca mắc
sởi, cao gấp 30% so với cùng kỳ năm 2017.
Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi
gây ra và là một trong các nguyên nhân gây tử
vong hàng đầu ở trẻ em. Bệnh chủ yếu lây qua
đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất tiết
đường mũi họng của bệnh nhân. Tiêm vắcxin sởi
là một biện pháp hiệu quả phòng bệnh sởi.
Để chủ động phòng bệnh sởi, Bộ Y tế khuyến
cáo người dân thực hiện tốt việc chủ động đưa trẻ
từ 9 tháng tuổi chưa tiêm vắcxin sởi hoặc từ 18
tháng tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắcxin sởi đến trạm
y tế xã, phường để tiêm vắcxin phòng sởi.
Trạm Y tế phường 6 đề nghị các bậc phụ
huynh có con trong độ tuổi tích cực cho trẻ
hưởng ứng chiến dịch tiêm ngừa vắc xin sởi và
DPT (bạch hầu- ho gà- uốn ván) theo những
thông tin hướng dẫn như sau:
1. Đối tượng tiêm:
- Trẻ sinh năm 2016, 2017 chưa tiêm v ắc
xin phòng bệnh sởi, sởi – rubella và nhắc lại
bạch hầu – uốn ván – ho gà mũi 4.
2. Thời gian thực hiện:
- Từ tháng 9/2018 và các tháng tiếp theo, tiếp
tục duy trì thành hoạt động thường xuyên.

3. Nơi thực hiện tiêm: Trạm y tế phường 6
(Địa chỉ: 2/61 Đất Thánh, phường 6 ).
4. Vắc xin sử dụng:
Vắc xin phòng bệnh sởi, sởi – rubella, bạch
hầu, ho gà, uốn ván..Các vắc xin này thuộc
chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia cấp.
Để tạo miễn dịch tốt phòng bệnh sởi, trẻ cần được
tiêm phòng sởi lúc 9 tháng tuổi và tiêm nhắc mũi
thứ 2 khi trẻ từ 18 đến 24 tháng.
Để tạo miễn dịch cơ bản phòng 3 bệnh bạch
hầu- ho gà- uốn ván, trẻ cần được tiêm 4 mũi vắc
xin DPT vào lúc 2, 3, 4 tháng tuổi và mũi thứ tư
trong năm thứ 2.
Từ năm 2011, chương trình Tiêm chủng mở
rộng bắt đầu tiêm nhắc vắc-xin DPT mũi 4 cho trẻ
18 tháng tuổi trên toàn quốc. Nếu không được
tiêm mũi thứ tư, trẻ chỉ được phòng bệnh cho đến
5 tuổi. Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế trong các
văn bản hướng dẫn về phòng bệnh bạch hầu - ho
gà - uốn ván đều khuyến cáo phải tiêm cho trẻ 4
mũi vắc xin DPT.
Các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi dưới 2
tuổi cần hiểu rõ tầm quan trọng của các mũi tiêm
nhắc lại, từ đó có ý thức thực hiện tiêm phòng đầy
đủ cho trẻ. Chỉ như vậy trẻ em mới có cơ hội kéo
dài thời gian phòng các bệnh nguy hiểm nói trên.
Đề nghị các bậc cha mẹ liên hệ với Trạm y tế
phường nơi cư ngụ để biết thêm chi tiết, lịch tổ
chức các buổi tiêm phòng sởi, sởi- rubella, DPT
để đưa trẻ đến tiêm đầy đủ.

TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG MIỄN PHÍ LÀ
QUYỀN LỢI CỦA TẤT CẢ TRẺ EM VIỆT NAM.
HÃY ĐƯA TRẺ DƯỚI 2 TUỔI TIÊM VẮC XIN
PHÒNG BỆNH SỞI, RUBELLA, BẠCH HẦU - HO
GÀ - UỐN VÁN TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG
TỪ THÁNG 09/2018.
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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 03KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016
của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân
rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
- Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU ngày 28/11/2016
của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập
chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”,
“Tự chuyển hóa” trong nội bộ (tài liệu sinh hoạt chi
bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2017) – Nhà xuất
bản chính trị quốc gia Sự Thật, xuất bản năm 2017.
- Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn
vị năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công
tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh – Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự Thật,
xuất bản tháng 12 năm 2017.
- Sách Lịch sử đảng bộ quận Tân Bình (1975 –
2005) – Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí
Minh, xuất bản năm 2006.
- Sách, tài liệu Lịch sử đảng bộ 15 phường.
- Hai tác phẩm “Sửa đối lối làm việc”; “Nâng cao
đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4. Cơ cấu quà thưởng, giải thưởng:
+ Vòng loại: Ban tổ chức hội thi sẽ trao quà thưởng
hàng tháng cho các thí sinh có 5 câu trả lời trắc
nghiệm đúng và trả lời câu hỏi phụ có đáp án gần
đúng với đáp án của kỳ (mỗi vòng tặng 50 phần quà).
+ Vòng chung kết: Ban tổ chức trao 01 giải Nhất;
02 giải Nhì; 03 giải Ba; 04 giải Khuyến khích và 01
giải phong trào (đơn vị có số thí sinh tham gia nhiều
và đầy đủ các vòng thi nhất), theo kế hoạch riêng.
* Phần thưởng cho các giải: gồm cờ, kèm theo
tiền thưởng của Ban tổ chức hội thi.
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THÔNG TIN CÁ NHÂN THAM GIA HỘI THI
tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu Lịch sử
Đảng bộ quận Tân Bình
1. Họ và tên:
Nam:
Nữ:
2. Đơn vị tham gia thi: Phường: 06
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………
5. Số điện thoại: ………………………………………..
6. Địa chỉ email: ………………………………………...
7. Nghề nghiệp:
+ CBCC nhà nước
+ Viên chức nhà nước
+ Người lao động
+ Công nhân
+ Học sinh, sinh viên
+ Cán bộ hưu trí
+ Giáo viên
+ Lực lượng vũ trang
+ Đoàn viên, hội viên
+ Khác
* CÂU HỎI KỲ 1 – THÁNG 9
1. Hãy cho biết tên gọi đầy đủ của Chỉ thị số 06-CT/TW
ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị?
a. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh
b. Tổ chức Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh
c. Tổ chức Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức Hồ Chí Minh
d. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh

2. Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh thì cần thực hiện nghiêm Quy
định nào sau đây?
a. Quy định số 101-QĐ ngày 07-6-2012 của Ban Chấp
hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
b. Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ
Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò
nêu gương của cán bộ, đảng viên
c. Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10-01-2012 của Ban Bí
thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên (hiện nay là
Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018)
d. Cả 3 đáp án trên
3. Theo Hồ Chí Minh, một người dù tài giỏi đến đâu cũng
không thể nắm được hết mọi mặt của một vấn đề, cũng
không thể biết hết được mọi việc trong đơn vị cũng như đời
sống xã hội. Cho nên, cần phải có … … … để phát huy được
trí tuệ của tập thể, của đông đảo quần chúng nhân dân nhằm
hoàn thành sự nghiệp của một tập thể, một đơn vị hay một địa
phương. Hãy chọn đáp án đúng cho phần … trên?
a. Quyết đoán
c. Cách làm việc tập thể
b. Cách làm việc sâu sát
d. Tư duy tốt
4. Sau năm 1975, thành phố điều chỉnh địa giới hành
chính một số quận, trong đó quận Tân Bình có số phường
nhiều nhất là bao nhiêu?
a. 15 phường
c. 24 phường
b. 20 phường
d. 26 phường
5. Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần thứ bảy đã thảo
luận và biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ 5 năm
(2000 – 2005) của Đảng bộ là cơ cấu kinh tế?
a. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ
b. Tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ
c. Thương mại, dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
d. Công nghiệp - thương mại, dịch vụ
Câu hỏi mở: Có bao nhiêu người trả lời đúng 5 câu giống
như bạn ở kỳ 1
Trả lời: …………………
(Cám ơn bạn đã tham gia hội thi)

THÔNG BÁO: LỊCH TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ
- Giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Tại trụ sở UBND phường 6, số 356A Bắc Hải, Luật gia Phạm
Hải Nguyên và Luật gia Đào Phạm Thu Thủy phụ trách tư vấn pháp luật miễn phí cho Nhân dân.
- Sáng thứ Bảy hàng tuần, từ 8 giờ đến 11 giờ: Điểm sinh hoạt các Hội, đoàn thể phường 6, số 286 Nghĩa Phát:
các Luật sư, Luật gia sẽ thực hiện việc tư vấn pháp luật miễn phí cho Nhân dân phường 6.
THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG LÃNH ĐẠO PHƯỜNG 6 QUẬN TÂN BÌNH
- Ông Đặng Bình Yên
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân : 0913 833 737
- Ông Trần Minh Vũ
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
: 0908 542 513
- Ông Nguyễn Văn Hiệp
Trưởng Công an
: 0908 113 311
- Ông Hồ Tấn Viết Duy Hưng Trưởng Ban Chỉ huy quân sự
: 0905 851 451

Giấy phép xuất bản số 22/QĐ-XBBT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/9/2016.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Đặng Bình Yên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường 6.
Bản tin phường 6 tháng 09/2018 được in 4.500 bản, tại cty Khôi Nguyễn, phát hành miễn phí đến từng hộ dân.
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