THÁNG 01/2019
ĐẢNG ỦY–HĐND–UBND–UB.MTTQ PHƯỜNG 6 QUẬN TÂN BÌNH PHÁT HÀNH
- Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019).
- Kỷ niệm 64 năm ngày thầy thu c Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2019).
- Kỷ niệm 51 năm cuộc t ng ti n c ng và n i dậy u n ậu Th n 1968
- Kỷ niệm 40 năm chi n thắng chi n tranh biên giới T y Nam (7-1-1979/7-1-2019).
- Tích cực hưởng ứng thực hiện “15 phút vì thành ph 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”.
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sẽ đánh Việt Nam lâu dài 10, 15, 20 năm và ngày 1-81978, tuyên bố trên đài phát thanh Phnôm Pênh: “Trong
đời tôi, tôi hy vọng giải phóng Sài Gòn”. Trắng trợn hơn,
tập đoàn Pôn Pốt đã chỉ huy quân đội mở các cuộc hành
quân khiêu khích, lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam. Ngày 3-51975, chúng đánh chiếm đảo Phú Quốc, ngày 10-5 chiếm
đảo Thổ Chu. Tiếp đó, xâm phạm lãnh thổ Việt Nam dọc
biên giới từ Hà Tiên đến Tây Ninh. Đặc biệt, từ tháng 41977 đến tháng 12-1978, chúng liên tiếp mở các cuộc hành
quân lớn xâm phạm biên giới và biến các xung đột thành
cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam của Việt Nam,
gây ra nhiều tội ác dã man đối với nhân dân Việt Nam ở
vùng biên giới...
Trước âm mưu, hành động ấy, Đảng và Nhà nước Việt
Nam đã nhiều lần chủ động đề nghị phía Campuchia dân
chủ đàm phán để giải quyết xung đột bằng con đường hoà
bình. Nhưng mọi thiện chí của phía Việt Nam đều bị chính
quyền Khơme Đỏ khước từ.
Kỷ niệm 40 năm chi n thắng chi n tranh biên giới Tây Nam:
Để giải quyết tình hình, ngày 15-6-1978, Bộ Chính trị
Nghĩa tình Việt Nam với cách mạng Campuchia
và Quân uỷ Trung ương họp bàn về cuộc chiến tranh biên
Sau chiến thắng của nhân dân Campuchia trong cuộc giới Tây Nam; trong đó, xác định nhiệm vụ, mục tiêu của
kháng chiến chống Mỹ (ngày 17-4-1975), chính quyền lực lượng vũ trang lúc này là: “Tiêu diệt và làm tan rã cho
Khơme Đỏ được thành lập do Pôn Pốt và Iêng Xari đứng được một bộ phận quan trọng sinh lực địch, đánh gãy
đầu. Song từ đây, “Nhà nước Campuchia dân chủ” đã xương sống của tập đoàn phản động Campuchia; tạo điều
không thiết lập nền hoà bình, phát triển đất nước mà thi kiện thuận lợi cho cách mạng Campuchia chân chính phát
hành một đường lối đối nội hết sức phản động. Với chủ triển về mọi mặt, tiến lên đánh đổ tập đoàn phản động cầm
nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan, Pôn Pốt - Iêng Xari thực quyền, bảo vệ độc lập, chủ quyền và chủ nghĩa xã hội ở
thi chính sách thanh trừng nội bộ và diệt chủng đối với dân Campuchia”.
Tiếp đó, ngày 27-7-1978, Ban Chấp hành Trung ương
tộc Campuchia, gây ra những hậu quả cực kỳ nghiêm
trọng: đời sống xã hội bị đảo lộn, môi trường sống bị huỷ Đảng họp Hội nghị lần thứ tư khoá IV ra Nghị quyết về
hoại, các giá trị văn hoá truyền thống bị xoá bỏ, hàng triệu vấn đề Việt Nam - Campuchia; trong đó, chỉ rõ nhiệm vụ
của lực lượng vũ trang là: “Phải tiếp tục quán triệt và thực
người dân vô tội Campuchia bị giết hại dã man...
Đối với Việt Nam, một nước láng giềng đã từng kề vai, hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu
sát cánh giúp đỡ nhân dân Campuchia trong cuộc đấu và xây dựng kinh tế, nhiệm vụ hàng đầu là sẵn sàng chiến
tranh giải phóng dân tộc, nhưng “Nhà nước Campuchia đấu, trước mắt là phải cùng nhân dân chiến thắng cuộc
dân chủ” đã ra sức kích động thù hằn dân tộc chống Việt chiến tranh biên giới Tây Nam...; phối hợp với lực lượng
Nam; coi Việt Nam là kẻ thù truyền kiếp. Pôn Pốt từng nói cách mạng Campuchia xoá bỏ nguồn gốc trực tiếp của
chiến tranh, đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, giải phóng
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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nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng, giúp nhân dân
Campuchia làm lại cuộc cách mạng”.
Để đẩy mạnh giúp đỡ lực lượng cách mạng chân chính
Campuchia giải phóng đất nước, ngày 5-12-1978, Bộ
Chính trị và Quân uỷ Trung ương họp, thông qua “Kế
hoạch sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tổng Tham mưu”; trong
đó, xác định rõ yêu cầu: Kiên quyết đánh bại âm mưu xâm
lược, chia rẽ, làm suy yếu Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc xã
hội chủ nghĩa; đánh đổ tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng
Xari, thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp Campuchia làm lại
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Hội nghị nhấn
mạnh: theo yêu cầu của lực lượng cách mạng Campuchia,
Việt Nam sẵn sàng phương án hỗ trợ các lực lượng vũ
trang yêu nước Campuchia nổi dậy đánh đổ tập đoàn phản
động Pôn Pốt - Iêng Xari, giành chính quyền về tay nhân
dân. Ở Campuchia, cuối tháng 11, đầu tháng 12-1978, kết
hợp chặt chẽ với đòn tiến công của quân dân Việt Nam
trừng trị quân Pôn Pốt xâm lấn biên giới Tây Nam, các lực
lượng yêu nước Campuchia đã kịp thời phát động nhân
dân đứng lên cứu nước, khắp từ thành thị đến nông thôn và
giành nhiều thắng lợi. Đặc biệt, ngày 2-12- 1978, tại Snoul
(trong vùng giải phóng Campuchia), Mặt trận Đoàn kết
dân tộc cứu nước Campuchia được thành lập. Mặt trận đã
hiệu triệu toàn thể nhân dân Campuchia đứng lên đánh đổ
chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari, xây dựng lại đất
nước; đồng thời, kêu gọi các nước trên thế giới, đặc biệt là
khẩn thiết đề nghị Nhà nước và nhân dân Việt Nam giúp
đỡ để nhân dân Campuchia sớm thoát khỏi hoạ diệt chủng.
Chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước ta và đáp
ứng yêu cầu khẩn thiết của nhân dân và Mặt trận Đoàn kết
dân tộc cứu nước Campuchia, ngày 23-12-1978, các đơn
vị chủ lực Việt Nam đã mở cuộc phản công quét sạch lực
lượng địch khỏi lãnh thổ Việt Nam, tiêu diệt khối chủ lực
tập trung của Khơme Đỏ, hỗ trợ các lực lượng cách mạng
và nhân dân Campuchia tiến công giành quyền làm chủ đất
nước. Đến ngày 30-12-1978, bộ đội Việt Nam đã đập tan
cuộc tiến công của lực lượng Pôn Pốt vào lãnh thổ Việt
Nam dọc tuyến biên giới Tây Nam; phá vỡ hoàn toàn
tuyến phòng ngự cơ bản của địch, giải phóng một số tỉnh
miền Đông của Campuchia, sau đó nhanh chóng chuyển
sang tiến công. Phối hợp chặt chẽ với các hoạt động quân
sự của quân đội Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận
Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia kịp thời phát động
toàn dân tận dụng thời cơ và sự giúp đỡ của bộ đội Việt
Nam, tập trung lực lượng đứng lên đánh đổ chế độ diệt
chủng Pôn Pốt, giành chính quyền.
Được sự giúp đỡ của lực lượng cách mạng và nhân dân
Campuchia, với tốc độ tiến công thần tốc, Quân tình
nguyện Việt Nam đã nhanh chóng đánh tan 23 sư đoàn
Pôn Pốt, giải phóng tất cả các thành phố, thị xã, thị trấn
trên cả nước Campuchia, cứu nhân dân đất nước Chùa
Tháp thoát khỏi thảm họa diệt chủng. 17 giờ, ngày 7-11979, Thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng hoàn toàn.
Sau thắng lợi quan trọng này, ngày 8-1-1979, Hội đồng
nhân dân cách mạng Campuchia được thành lập. Ngày 10-

1-1979, Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia tuyên
bố xoá bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari,
thành lập nước Cộng hoà nhân dân Campuchia. Tuy nhiên,
trước sức tiến công của Quân tình nguyện Việt Nam và lực
lượng cách mạng Campuchia, tàn quân Pôn Pốt tan vỡ
chạy về biên giới phía Tây và một số vùng rừng núi, dựa
vào sự giúp đỡ bên ngoài, đã dần tập hợp lại lực lượng, tổ
chức phản kích, khủng bố nhân dân rất tàn bạo, đe doạ nền
hoà bình của đất nước. Trước tình hình đó, Nhà nước
Cộng hòa nhân dân Campuchia thể theo nguyện vọng
nhân dân, chính thức đề nghị Chính phủ Việt Nam để
Quân tình nguyện ở lại giúp Bạn một thời gian. Quân tình
nguyện và chuyên gia Việt Nam đã nghiêm túc chấp hành
quyết định của Đảng và Nhà nước ta ở lại, tích cực giúp
nhân dân Campuchia xây dựng lại cuộc sống, xây dựng
lực lượng tự bảo vệ thành quả cách mạng.
Trên mọi miền đất nước Campuchia, Quân tình nguyện
và chuyên gia Việt Nam đã hòa mình, gắn bó giúp nhân
dân Campuchia anh em thực hiện một cuộc hồi sinh dân
tộc vĩ đại, từng bước khắc phục những hậu quả khủng
khiếp, sự tàn phá đảo lộn mà chế độ Pôn Pốt đã gây ra.
Đồng thời, tích cực giúp đỡ Bạn xây dựng, phát triển lực
lượng vũ trang cách mạng. Từ 21 tiểu đoàn được xây dựng
ban đầu, với sự giúp đỡ của Quân tình nguyện và chuyên
gia quân sự Việt Nam, trên cơ sở phong trào quần chúng
mạnh mẽ, Bạn đã nhanh chóng xây dựng được lực lượng
vũ trang nhân dân ba thứ quân, hệ thống cơ quan chỉ huy
lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở. Lực lượng Bạn từng
bước trưởng thành, dần dần tự đảm đương nhiệm vụ, là
điều kiện cơ bản để Quân tình nguyện Việt Nam hằng năm
rút một bộ phận về nước. Năm 1989, lực lượng vũ trang
yêu nước Campuchia đã tự đảm đương toàn bộ nhiệm vụ
bảo vệ đất nước, Quân tình nguyện cùng chuyên gia Việt
Nam hoàn thành nhiệm vụ và ngày 29-6-1989, những đơn
vị cuối cùng đã rút về nước. Ở Thủ đô Phnôm Pênh và
nhiều nơi khác, Nhà nước và nhân dân Campuchia đã tổ
chức những lễ tiễn Quân tình nguyện Việt Nam hết sức
trọng thể và thắm tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia.
Ngày Quân tình nguyện Việt Nam về nước, báo
Prochiachuôn (Nhân dân) của Đảng Nhân dân cách mạng
Campuchia ra xã luận viết: “Trong những năm cực kỳ bi
thảm dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt, trên thế giới này
không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu, nhưng duy nhất chỉ
có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống
dân tộc ta mà thôi”.
Hơn mười năm ở lại giúp Bạn, Quân tình nguyện Việt
Nam đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, hàng ngàn
cán bộ, chiến sĩ và chuyên gia đã hy sinh xương máu cho
sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp; thể hiện phẩm chất
tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trên đất Bạn; hoàn thành nghĩa vụ
vẻ vang, giúp đỡ Bạn chí nghĩa, chí tình, vô tư với một
nghĩa cử quốc tế vô cùng trong sáng, đã góp phần bồi đắp
thêm tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai
dân tộc Việt Nam và Campuchia.
(Trích Tạp chí Tuyên giáo Trung ương)
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

 Lễ phát động ra quân thực hiện cuộc vận động toàn
dân không xả rác ra đường và kênh rạch

Sáng 30/12/2018, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, Hội
CCB, Đoàn thanh niên, Hội LHPN phường 6 tổ chức lễ phát
động ra quân Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác
ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.
Dự lễ phát động có đồng chí: Đặng Bình Yên/ Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đ/c Bùi Thị Ánh Nguyệt/
Phó Bí thư Đảng ủy Phường; Đ/c Nguyễn Thành Danh, Chủ
tịch UBND Phường cùng với các đ/c lãnh đạo HĐND,
UBND, Thường trực UB.MTTQ và các đoàn thể phường;
các Đ/c Bí thư Đảng bộ bộ phận, cấp ủy các chi bộ, đoàn
viên, hội viên, Nhân dân trên địa bàn phường.
Tại buổi lễ, Đ/c Đặng Bình Yên/ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
HĐND Phường phát biểu, chính quyền và nhân dân phường
luôn ý thức và chung tay bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, từ hệ
quả của biến đổi khí hậu và diễn biến phức tạp của môi
trường Thành phố trong đó, ô nhiễm ở hầu hết các lĩnh vực
môi trường như nước ngầm, nước thải, không khí, tiếng ồn,
đặc biệt là môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải
rắn đang tồn tại nhiều vấn đề bất cập. Từ thực tế đó, cần nêu
cao ý thức, trách nhiệm và tập quán của cộng đồng, của gia
đình và từng cá nhân trong việc chung tay xử lý rác một cách
đồng bộ. Qua đó, đề nghị các Chi ủy, chính quyền tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực quản lý trong
công tác bảo vệ môi trường, kêu gọi nhân dân hãy chung tay
bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như:
không xả rác; không sử dụng túi ni lông; dành 15 phút mỗi
ngày làm sạch khu vực trước cửa nhà; vận động, tuyên truyền
người xung quanh cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi
trường. MTTQ Phường và các tổ chức chính trị, xã hội tăng
cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không xả
rác; nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực
hiện phong trào “Vì thành phố văn minh-sạch đẹp-an toàn”.
Thường trực UBND, Đại diện Ủy ban MTTQ và các
đoàn thể, 8 khu phố đã ký kết phối hợp về công tác bảo vệ
môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải tại khu dân
cư trên địa bàn phường.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo phường cùng tham gia
với đoàn viên, hội viên, thanh niên và lực lượng thu gom rác
dọn dẹp vệ sinh tại địa bàn Khu C30. Bên cạnh đó, 8 khu phố
cũng đã vận động bà con Nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh
tại khu vực địa bàn dân cư.
 Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị
lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản
của của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng khóa
XII. Qua đó, tuyên truyền rộng rãi, tạo sự đồng thuận trong
các tầng lớp nhân dân về các quan điểm, chủ trương của
Đảng, ngày 12/01/2019, Đảng ủy phường đã tổ chức Hội
nghị học tập, triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội
nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Bình Yên - Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Chu Thị Thư Phó Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí Đảng ủy viên;
các đồng chí chi ủy các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc,
cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Đặng Bình Yên cũng đã báo
cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và chính quyền năm
2018 và tuyên truyền một số vấn đề liên quan đến dự án đầu
tiên xây dựng cụm trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc
gia phường 6, Quận Tân Bình tại khu đất công trình công
cộng (Người dân thường gọi là Khu vườn rau Lộc Hưng)

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 …
3

 Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội
đ ng nhân dân quận Tân B nh và kỳ họp thứ 9 Hội
đ ng nhân dân Phường 6.

Ngày 10/01/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân
phường 6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường 6 phối hợp với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân
dân phường tổ chức Hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân
quận Tân Bình (đơn vị 05) và đại biểu Hội đồng nhân dân
phường tiếp xúc với hơn 80 cử tri phường 6 sau kỳ họp lần
thứ 7 của HĐND quận Tân Bình và và kỳ họp lần thứ 9
HĐND phường 6. Đại biểu Đặng Bình Yên, thay mặt tổ
đại biểu 05 của HĐND quận báo cáo kết quả kỳ họp lần
thứ 7 Hội đồng nhân dân quận Tân Bình; kết quả kỳ họp
lần thứ 9 Hội đồng nhân dân phường; đại biểu Nguyễn
Anh Quang, thay mặt các Tổ đại biểu HĐND phường
thông báo kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri đối với
đại biểu Hội đồng nhân dân phường trước kỳ họp HĐND
phường lần thứ 9.
Tại Hội nghị cử tri đã phát biểu ý kiến, kiến nghị liên
quan đến những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc như
việc thực hiện 02 khu quy hoạch trên địa bàn phường,
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị,
công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, công tác
vệ sinh môi trường, việc thu thuế đất phi nông
nghiệp,…Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, đại diện Ủy
ban nhân dân phường, Tổ đại biểu HĐND quận đã giải
đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại
đều được tập hợp, chuyển các ngành chức năng tham mưu
trả lời trong thời gian sớm nhất nhằm đáp ứng nguyện
vọng chính đáng của cử tri./.
 Chương tr nh Hội ch xuân Kỷ H i – quận Tân
B nh n m 2019”
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban nhân dân quận
Tân Bình tổ chức chương trình “Hội chợ xuân Mậu Tuất –
Tân Bình năm 2018” như sau :
- Thời gian : từ ngày 22/01/2019 đến ngày 27/01/2019
(tức từ ngày 17 đến 22 tháng chạp năm Mậu Tuất)
- Địa điểm : Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình
(số 448 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

 Thông báo về chủ trương đầu tư, khung chính sách
hỗ trợ và đề nghị kê khai pháp lý, tình hình sử dụng đất
khi triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cụm
trường học công lập đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công
trình công cộng, phường 6, quận Tân Bình
Căn cứ Công văn số 125/UBND-ĐT ngày 10/01/2019
của Ủy ban nhân dân thành phố về phương án giá đất để
tính hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án đầu tư
xây dựng cụm trường học công lập đạt chuẩn quốc gia tại
khu đất công trình công cộng, phường 6, quận Tân Bình,
Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo đến các hộ dân
như sau:
1. Về chủ trương đầu tư
- Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thực hiện dự
án bằng nguồn ngân sách thành phố, mục tiêu dự án đảm
bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.
- Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sử dụng nguồn
ngân sách thành phố để hỗ trợ cho người sử dụng đất tại
khu đất công trình công cộng, phường 6 để thực hiện dự
án. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận quyết định sử dụng
ngân sách quận để xem xét hỗ trợ thêm cho người dân.
- Ủy ban nhân dân phường, quận khẳng định dự án thực
hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước, không huy động bất
kỳ nguồn kinh phí xã hội nào ngoài ngân sách.
2. Về đối tư ng kê khai
- Người trực tiếp sử dụng và canh tác hoa màu trên đất
nông nghiệp.
- Các trường hợp đã nhận chuyển nhượng quyền canh
tác tại khu đất trên (thông qua các hình thức sang nhượng
bằng giấy tay mà không được pháp luật công nhận tính đến
ngày 03/01/2019).
3. Khung chính sách hỗ tr
3.1. Về đơn giá đất nông nghiệp tính hỗ trợ
Áp dụng đơn giá 7.055.000đ/m2 (bảy triệu không tr m
n m mươi l m ngàn đ ng) để tính hỗ trợ đối với các
trường hợp sử dụng đất tại khu đất công trình công cộng
phường 6 theo ý kiến chấp thuận của UBND thành phố tại
công văn số 125/UBND-ĐT ngày 10/01/2019.
3.2. Chính sách hỗ trợ thêm của Ủy ban nhân dân
quận Tân Bình
- Hỗ tr canh tác hoa màu: Đối với các trường hợp
đang canh tác hoa màu bị ảnh hưởng bởi quá trình cưỡng
chế vi phạm trật tự xây dựng, không thể tiếp tục trồng rau,
Ủy ban nhân dân quận thống nhất hỗ trợ chi phí tương
đương doanh thu 3 tháng (có mức từ 4 đến 6 triệu đồng/1
tháng) đối với các trường hợp trực tiếp canh tác hoa màu
(điều kiện được hỗ trợ: Người dân có canh tác thực tế đến
hết ngày 03/01/2019).
- Hỗ tr đào tạo chuyển đổi nghề: Ủy ban nhân dân
quận thống nhất sẽ tổ chức đào tạo chuyển đổi ngành nghề
theo nhu cầu, nguyện vọng của người dân, kinh phí đào
tạo sẽ do Ủy ban nhân dân quận chi trả.

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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- Hỗ tr khác: Ủy ban nhân dân quận thống nhất hỗ trợ
đối với các trường hợp có hoàn cảnh neo đơn, diện hộ
nghèo, đặc biệt khó khăn sẽ được tạo điều kiện vay vốn tại
ngân hàng chính sách xã hội (nếu có nhu cầu), Ủy ban
nhân dân phường, quận sẽ tạo mọi điều kiện để người dân
được chăm lo Tết đầy đủ, đảm bảo các vấn đề an sinh xã
hội, thăm viếng khi ốm đau.
3.3. Chính sách về an sinh xã hội: Đối với các trường
hợp có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở và đủ điều kiện theo
quy định, Ủy ban nhân dân phường, quận sẽ rà soát và đối
chiếu các quy định về tiêu chuẩn mua nhà xã hội, từ đó sẽ
báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải
quyết từng trường hợp cụ thể.
4. T chức thực hiện:
4.1. Thành lập Ban kê khai:
Ủy ban nhân dân quận Tân Bình quyết định thành lập
ban kê khai tại 3 địa điểm:
- Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 6 - số 356A đường
Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình, số điện thoại liên lạc:
(028).3864358.
- Trụ sở Công an phường 6 - số 17 đường Bành Văn
Trân, phường 6 quận Tân Bình, số điện thoại liên lạc:
(028).38645194.
- Trụ sở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng - số 478
Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, số điện thoại
liên lạc: (028). 38123428.
4.2. Ủy ban nhân dân phường 6 đề nghị các trường hợp
trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp hoặc các trường hợp đã
nhận chuyển nhượng quyền canh tác tại khu đất trên
(thông qua các hình thức sang nhượng bằng giấy tay mà
không được pháp luật công nhận tính đến ngày
03/01/2019) khẩn trương liên hệ Ban kê khai tại 3 địa điểm
trên để tiến hành cung cấp thông tin, kê khai pháp lý, tình
hình sử dụng đất, tình hình cư trú và đăng ký nhận kinh phí
hỗ trợ để Ủy ban nhân dân phường, quận xem xét hỗ trợ
theo tình hình thực tế.
4.3. Địa điểm nhận kinh phí hỗ trợ:
- Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 6 - số 356A đường
Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình, số điện thoại liên lạc:
(028). 3864358.
- Trụ sở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng - số 478
Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, số điện thoại
liên lạc: (028). 38123428.
5. Thông tin liên lạc:
Mọi chi tiết liên quan đến quá trình kê khai, cung cấp
thông tin đề nghị các hộ dân liên lạc trực tiếp với Hội đồng
hỗ trợ của dự án, cụ thể như sau:
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thường trực Hội đồng hỗ
trợ, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, số điện
thoại 0903.871.537.
- Ông Trần Văn Tâm - Trưởng Phòng Tài nguyên và
Môi trường, số điện thoại 0903.752.992
- Ông Nguyễn Thành Danh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân
phường 6, số điện thoại liên lạc: 0913.711.701.

6. Ủy ban nhân dân phường 6 đề nghị bà con có quyền
và lợi ích liên quan tại khu đất thực hiện dự án đầu tư xây
dựng cụm trường học công lập đạt chuẩn quốc gia cùng
đồng thuận, ủng hộ và chấp hành chủ trương; tuyệt đối
không nghe theo lời xúi giục của các phần tử, đối tượng
xấu để thông tin xuyên tạc không đúng các chủ trương,
chính sách trong quá trình thực hiện dự án, đối tượng
không có thẩm quyền để thông tin, tuyên truyền, vận động
làm nhận thức sai lệch về chủ trương thực hiện dự án;
không cùng các đối tượng xấu tham gia tụ tập đông người
để cản trở hoặc không hợp tác kê khai làm mất quyền lợi
chính đáng của bà con. Đồng thời, Ủy ban nhân dân
phường 6 kêu gọi bà con bị các phần tử xấu lôi kéo mạnh
dạn tố giác báo tin cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý
các đối tượng trên theo quy định pháp luật.
Đối với các trường hợp bị dụ dỗ, lôi kéo, xúi giục nhận
chuyển nhượng đất và xây dựng trái phép trên khu đất dự
án đầu tư xây dựng cụm trường học công lập đạt chuẩn
quốc gia hoặc những hành vi khác trái với các quy định
của pháp luật, Ủy ban nhân dân phường 6 kêu gọi bà con
mạnh dạn tố giác, khai báo tại trụ sở các cơ quan công an
hoặc tại:
- Công an phường 6 quận Tân Bình, số 17 đường Bành
Văn Trân, số điện thoại (028).38645194.
- Công an quận Tân Bình, số 340 đường Hoàng Văn
Thụ, phường 4 quận Tân Bình, số điện thoại (028).
38444996.
- Công an thành phố Hồ Chí Minh, số 268 đường
Trần Hưng Đạo, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, số điện
thoại 0693.187.444

 Thông báo về việc hỗ trợ quà, tiền chăm lo tết cho
các hộ dân đang canh tác tại khu đất công trình công
cộng phường 6, quận Tân Bình
Căn cứ Thông báo số 12/TB-UBND ngày 15/01/2019
của UBND phương 6 vê việc niêm yết và kê khai bổ sung
danh sách các hộ dân canh tác trong khu đất thự hiện dự án
đầu tư xây dựng Cụm trường học công lập theo tiêu chuẩn
quốc gia tại phường 6, quận Tân Bình.
Để đảm bảo cho các hộ dân có quá trình canh tác và sử
dụng đất nông nghiệp tại khu đất công trình công cộng
phường 6, quận Tân Bình được đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi
ấm áp, UBND phường 6 thông báo một số nội dung sau:
- Các hộ dân có quá trình canh tác và sử dụng đất nông
nghiệp tại khu đất công trình công cộng phường 6 sẽ được
UBND quận Tân Bình hỗ trợ 6.000.000đ (bao gồm
5.000.000đ tiền mặt và 01 phần quà tết trị giá 1.000.000đ)
- Đối với các hộ dân có quá trình canh tác và sử dụng
đất nông nghiệp tại khu đất công trình công cộng phường 6
đồng thuận với chủ trương, chính sách hỗ trợ của UBND
quận Tân Bình và UBND thành phố; đồng thời tiến hành
thực hiện kê khai trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sẽ
được nhận thêm tiền thưởng là 5.000.000đ tiền mặt.
Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo như trên đẻ các
hộ dân có liên quan được biết và thực hiện.

Truy cập vào trang thông tin điện tử phường 6 http://phuong6tanbinh.gov.vn để tra cứu nhiều thông tin bổ ích về thủ
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 Thông báo niêm yết và kê khai bổ sung danh sách
các hộ dân canh tác trong khu đất thực hiện Dự án đầu
tư xây dựng khu trường học công lập theo tiêu chuẩn
quốc gia tại Phường 6, quận Tân Bình
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh tại công văn số 125/UBND-ĐT ngày 10
tháng 01 năm 2019 về phương án giá đất để tính hỗ trợ
cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong Dự án đầu tư xây dựng
khu trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia tại
Phường 6 quận Tân Bình, Ủy ban nhân dân Phường 6
thông báo như sau:
Nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ
chức, hộ dân bị ảnh hưởng trong Dự án đầu tư xây dựng
khu trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia tại
Phường 6 quận Tân Bình, Ủy ban nhân dân Phường 6,
quận Tân Bình niêm yết danh sách 124 hộ dân đã kê khai
với Ủy ban nhân dân Phường 6 quận Tân Bình về việc
canh tác, sử dụng đất tại khu đất nêu trên. Đồng thời, để
việc hỗ trợ đúng đối tượng, Ủy ban nhân dân Phường 6 đề
nghị các hộ dân đã mua bán, chuyển nhượng đến Trụ sở
Ủy ban nhân dân Phường 6 quận Tân Bình, địa chỉ số
356A đường Bắc Hải, Phường 6 quận Tân Bình để được
kê khai bổ sung.
Thời gian niêm yết danh sách và kê khai bổ sung từ
ngày 16 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 26 tháng 01 năm
2019. Danh sách niêm yết tại Trụ sở Ủy ban nhân dân
Phường 6 quận Tân Bình, các bảng tin khu phố, trang
thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Phường 6 quận Tân
Bình (http://phuong6tanbinh.gov.vn). Sau thời hạn nêu
trên, Ủy ban nhân dân Phường 6 quận Tân Bình không
chịu trách nhiệm về việc không kê khai của các cá nhân, tổ
chức, hộ dân.
Ủy ban nhân dân Phường 6 quận Tân Bình thông báo
như trên để các cá nhân, tổ chức, hộ dân và những người
có liên quan được biết và thực hiện.

 Công khai các nguồn thu trong dân năm 2018

 Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân
dân quận do Uỷ ban nhân dân thành phố ủy quyền
Ngày 20/10/2018 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban
hành Quyết định số 4712/QĐ-UBND và Quyết định
4713/QĐ-UBND về ủy quyền cho các sở - ngành, Ủy ban
nhân dân các quận – huyện và Ủy quyền cho thủ trưởng
các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận –
huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền của Chủ tịch ủy
ban nhân dân thành phố.
Thông qua đó, Ủy ban nhân dân quận được ủy quyền
thực hiện một số quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể như sau:
1 ĩnh vực đ thị - m i trường:
a. Quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi
đất quy định tại Khoản 3, Điều 66 Luật đất đai năm 2013
bao gồm toàn bộ công tác thu hồi đất:
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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- Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra,
khảo sát, đo đạc, kiểm điểm.
- Thông báo thu hồi đất.
- Quyết định thu hồi đất; quyết định phê duyệt phương
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện việc
bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.
b. Chịu trách nhiệm bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà
nước trên địa bàn.
c. Quản lý và tự cân đối, sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư
trên địa bàn quận phù hợp với điều kiện của địa phương.
d. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận
chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận.
- Tổ chức quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn
sinh hoạt, bao gồm: quét, thu gom chất thải đường phố; thu
gom từ điểm hẹn về trạm trung chuyển; từ trạm trung
chuyển vận chuyển về khu xử lý tập trung; từ điểm hẹn,
trạm trung chuyển vận chuyển về khu xử lý tập trung.
- Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, kiểm tra việc thực
hiện công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn
sinh hoạt trên địa bàn quận về Khu xử lý; nghiệm thu khối
lượng công việc: giám sát chất lượng vệ sinh môi trường
tại địa phương đối với các tuyến đường quét dọn, điểm hẹn
thu gom chất thải rắn sinh hoạt.
- Vận hành trạm trung chuyển trên địa bàn quận.
- Ký hợp đồng đặt hàng hoặc đấu thầu lựa chọn đơn vị
thực hiện cung ứng dịch vụ.
- Xây dựng và phê duyệt khối lượng quét dọn, thu gom,
vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; lộ trình cự ly bình quân
thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận.
2 ĩnh vực kinh t - ngân sách – dự án:
a. Trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về
chợ loại I theo hướng dẫn của Sở Công thương.
b. Ban hành quyết định thành lập chợ loại 2, loại 3.
c. Trực tiếp thực hiện trong tổ chức đấu thầu lựa chọn
doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ theo chủ trương kêu
gọi xã hội hóa hiện nay theo hướng dẫn của Sở Công thương.
d. Thực hiện một số nhiệm vụ đối với Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Một thành viên dịch vụ công ích quận như sau:
- Quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh
và kế hoạch đầu tư phát triển; giao kế hoạch hàng năm và
theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chế độ tài
chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng quỹ, phê
duyệt báo cáo tài chính hàng năm của công ty.
- Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị
và công nghệ; quy định cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia
thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ
công ích, thiết yếu của nền kinh tế.
- Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt
hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, Chủ tịch và thành viên
Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên công ty;
Quyết định mức lương đối với Chủ tịch và thành viên Hội
đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên công ty; đánh
giá đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên,

Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên và Kế toán
trưởng trong việc quản lý, điều hành công ty.
- Phê duyệt quỹ tiền lương và tiền thưởng đối với viên
chức quản lý và người lao động.
- Giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra việc
chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và
phát triển vốn và về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp; việc
thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng của
công ty; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành
nghề kinh doanh được giao và kết quả hoạt động, hiệu quả
sản xuất kinh doanh của công ty.
3 ĩnh vực văn hóa – xã hội – khoa học:
Phê duyệt mức thu của Trường tiên tiến theo xu thế hội
nhập và quốc tế theo Khoản 2, Điều 2 Quyết định số
3968/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân Thành phố đối với các đơn vị trường học thuộc
địa bàn theo phân cấp quản lý.
4. Kiểm tra trong công tác quản lý hành nghề luật sư:
Thực hiện các Uỷ quyền của Ủy ban nhân dân thành phố,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với các điều kiện:
- Việc thực hiện các công việc được ủy quyền phải tuân
thủ quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến lĩnh
vực được ủy quyền và phù hợp với quy định tại văn bản quy
phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
Thành phố ban hành; không được ủy quyền lại cho cá nhân
khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Thành phố ủy quyền tại Quyết định 4712/QĐUBND ngày 20/10/2018 về ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy
ban nhân dân các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ,
quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Cơ quan, đơn vị được ủy quyền phải thực hiện đúng nội
dung đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Ủy ban
nhân dân Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
mà mình được ủy quyền. Đồng thời, được sử dụng con dấu
của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn được Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Thành phố ủy quyền.
- Chuẩn bị các nguồn lực để đảm bảo thực hiện các
nhiệm vụ được ủy quyền.
- Chấp hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra về các nội
dung được ủy quyền.
5 ĩnh vực nội vụ:
a. Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi
xem xét tiếp nhận công chức không qua thi tuyển;
b. Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi xét chuyển
cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở
lên (để làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban
nhân dân quận – huyện và Sở - ngành).
c. Quyết định công nhân kết quả xét tuyển đặc cách
viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được
giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài
chính, tổ chức bộ máy, nhân sự theo Điểm b, Khoản 2,
Điều 9 Luật Viên chức.
d. Trừ các chức danh thuộc thẩm quyền phê chuẩn, bổ
nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Nội

Truy cập vào trang thông tin điện tử phường 6 http://phuong6tanbinh.gov.vn để tra cứu nhiều thông tin bổ ích về thủ
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vụ do Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân Thành phố ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở - ngành
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện:
- Bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch công chức đối với
các trường hợp giữ ngạch chuyên viên chính và tương
đương trở xuống.
- Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chuyển chức
danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng II và tương
đương trở xuống, kể cả các chức danh nghề nghiệp có
hạng cao hơn nhưng hệ số lương tương đương ngạch
chuyên viên chính.
đ. Trừ các chức danh thuộc thẩm quyền phê chuẩn,
bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố do
Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Thành phố xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của
Sở - ngành, Ủy ban nhân quận – huyện; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân Thành phố ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,
huyện quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng
bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong
thực hiện nhiệm vụ, nâng bậc lương trước hạn để nghỉ
hưu và mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với:
- Cán bộ, công chức đang hưởng lương ngạch chuyên
viên chính và tương đương trở xuống;
- Viên chức đang hưởng lương chức danh nghề
nghiệp hạng II và tương đương trở xuống, kể cả các
chức danh nghề nghiệp có hạng cao hơn nhưng có hệ số
lương tương đương ngạch chuyên viên chính.
e. Trừ các chức danh thuộc thẩm quyền phê chuẩn,
bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố do
Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Thành phố xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của
Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện; Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Thủ trưởng các
Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
– huyện định mức phụ cấp thâm niên nghề đối với:

- Cán bộ, công chức đang hưởng lương ngạch chuyên
viên chính và tương đương trở xuống.
- Viên chức đang hưởng lương ngạch chuyên viên
chính và tương đương trở xuống.
- Viên chức đang hương lương chức danh nghệ
nghiệp hạng II và tương đương trở xuống, kể cả các
chức danh nghề nghiệp có hạng cao hơn nhưng có hệ số
lương tương đương ngạch chuyên viên chính.
g. Trừ các chức danh thuộc thẩm quyền phê chuẩn,
bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố do
Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Thành phố xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của
Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện; Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Thủ trưởng các
Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
quận – huyện giải quyết thôi việc, nghỉ hưu đối với:
- Cán bộ, công chức đang hưởng lương ngạch chuyên
viên chính và tương đương trở xuống;
- Viên chức đang hưởng lương chức danh nghề
nghiệp hạng II và tương đương trở xuống, kể cả các
chức danh nghề nghiệp có hạng cao hơn nhưng có hệ số
lương tương đương ngạch chuyên viên chính.
h. Trừ các chức danh thuộc thẩm quyền phê chuẩn, bổ
nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố do Sở Nội
vụ thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem
xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Sở - ngành, Ủy ban
nhân dân quận – huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành
phố ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố và
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện:
- Quyết định xử lý kỷ luật đối với công chức thuộc
thẩm quyền bổ nhiệm, quản lý và sử dụng;
- Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với viên chức thực hiện
theo Điều 14 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày
06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên
chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
(Trích Quyết định số 4712/QĐ-UBND và Quyết định 4713/QĐUBND ngày 20/10/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh)

THÔN BÁ : ỊCH T VẤN HÁ UẬT V TRỢ Ú HÁ Ý
ỄN H
- iờ hành chính từ thứ Hai đ n thứ Sáu hàng tuần: Tại trụ sở UBND phường 6, s 356 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 đ n 11 giờ: Tại trụ sở Ban Chỉ huy qu n sự phường 6, s 286 Nghĩa hát: các
Luật sư, Luật gia sẽ thực hiện việc tư vấn pháp luật miễn phí cho Nhân dân phường 6.
THÔN T N Đ ỜN D Y NÓN
ÃNH ĐẠ
H ỜN 6 UẬN T N BÌNH
- Ông Đặng Bình Yên
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Nh n d n : 0913 833 737
- Ông Nguyễn Thành Danh
Chủ tịch Ủy ban Nh n d n
: 0913 711 701
- Ông Nguyễn Văn Hiệp
Trưởng C ng an
: 0908 113 311
- Ông Hồ Tấn Vi t Duy Hưng Trưởng Ban Chỉ huy qu n 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 01/2019 được in 4.500 bản, tại cty Khôi Nguyễn, phát hành miễn phí đến từng hộ dân.
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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