
 

Mahal Naming Katuwang sa Pagpapaunlad ng Bayan, 

Salamat po sa pagbabayad ng tamang buwis sa Pamahalaang Bayan ng Baliwag. Ba:d po naming hindi biro 
ang maghanda ng mga dokumento, maglaan ng oras, at itaya ang bahagi ng kita na inyong pinaghirapan para sa 
a:ng bayan. 

Bilang pasasalamat, hayaan po ninyong ipagbigay-alam namin kung saan mapupunta ang inyong buwis. Sa 
taon pong ito, ang inyo pong ibinayad sa pamahalaang bayan ay ilalaan sa paghaha:d ng mga sumusunod na 
serbisyo publiko: 

• Mga programang pagkalusugan gaya ng Ha:d Kalinga Program, pagpapana:li at pagbili ng mga kailangang gamit 
para sa a:ng Malasakit Center at iba pang pasilidad gaya ng mga Rural Health Unit; 

• Pag-ikot ng Serbisyong May Malasakit Caravan kung saan, ibinababa na:n nang libre sa mga barangay ang mga  
serbisyo ng munisipyo; 

• Assistance to individuals in crisis situa:on o AICS (kasama po dito ang libreng laboratory services, gamot, bakuna 
sa kagat ng hayop, at tulong pampinansyal); 

• Pagpapana:li ng Bahay Pagbabago Reforma:on Center. Ito ang nagsisilbing tahanan para sa paggabay, pagbibigay 
kasanayang pangkabuhayan, isports, at iba pang spiritual ac:vi:es na a:ng ginagawa upang maituwid ang landas 
ng mga sumukong drug users, at upang mabigyan sila ng pagkakataong makapag-bagong buhay;   

• Pagpapana:li ng Gabay Youth Center at Bahay Pangarap Women and Children in Crisis Center; 
• Pagpapagawa ng bagong gusaling pampaaralan para sa mga iskolar ng Baliwag Polytechnic College; 
• Feeding at balanced nutri:on program para sa mga batang kulang sa :mbang; 
• Pagbibigay  ng tulong pampinansyal at emergency relief assistances sa a:ng mga magbubukid; 
• Pagbili ng mga bagong kagamitan at pagkontrata sa serbisyo ng mga eksperto para sa pagpapa-upgrade ng mga 

sistema at pagpapabu: ng iba pang  serbisyo sa mga opisina ng pamahalaang lokal; 
• Pagpapasweldo sa a:ng mga kawani na piniling maglingkod sa a:ng bayan; 
• Operasyon sa pag-saklolo sa mga sakuna at 24-oras na Public Assistance and Complaints Center; 
• Pamamahala ng basura at iba pang programang pang-kalikasan; 
• Recruitment assisatnce at iba pang programang pangkabuhayan para sa mga mamamayang walang trabaho; at 
• Iba pang serbisyo gaya ng pagbibigay benepisyo sa mga senior ci:zen at libreng sakay para sa mga matatanda, 

may kapansanan, atbp. 

Kayo po ay nakasisiguro na ang amin pong :nanggap na buwis mula sa inyo ay magagamit nang tama 
upang mapana:ling bukas ang a:ng mga tanggapan at maibigay ang pinakamataas na uri ng serbisyong 
pampubliko sa bawat Baliwagenyo. Karangalan po namin na maging tagapagha:d ng mga bunga ng inyong taya 
para sa bayan. Ipinapangako ko po na bago magtapos ang taong ito, i-uulat namin ang mga nagawang progreso 
sa a:ng bayan sa tulong ng inyong buwis. 

Panahon na po upang aming ibigay ang matagal nang dapat na naipaba:d sa inyo sa kabila ng inyong 
mahalagang kontribusyon. Sampu po ng bawat Baliwagenyo...  

Maraming, maraming, maraming salamat po! 
 
Para sa serbisyong may malasakit, 

FERDINAND V. ESTRELLA 



 

 

NOW ACCEPTING: PHILHEALTH REMITTANCES                                                                                                                   

Malugod po namin ipinapaba:d na maaari na po kayong magbayad ngg 
inyong mga ambag sa PhilHealth sa tanggapan ng a:ng ingat-yaman. Sa 
bawat remiZance transac:on po na inyong gagawin sa pamahalaang bayan ay  
makakatulong po kayo sa pagpapataas ng a:ng pondo para sa mga serbisyong 
pampubliko. 

Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa Tanggapan ng Ingat-Yaman, 
 GF Municipal Hall, B.S. Aquino Ave., Bagong Nayon, Baliwag, Bulacan 

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRIES OF BALIWAG
 
Sa tulong ng pamahalaang bayan, muling naitatag ng mga lokal na 
negosyante ng Baliwag ang Chamber of Commerce and Industries of 
Baliwag, na naglalayong palakasin ang mga maliliit na negosyante sa 
bayan, makapagtaguyod ng pagtutulungan sa pagitan ng mga 
negosyanteng Baliwagenyo, at mai-angat ang ekonomiya ng bayan. 
Kayo po ay aming iniimbitahan na maging bahagi nito para sa  mas 
maunlad at mas kasiya-siyang pagnenegosyo! 

Para sa katanungan kung paano maging kasapi, maaaring makipag-ugnayan kay G. Peter Valencia sa 
+63 916 632 1494. Maaari ring magtanong ukol sa schedule ng mga orienta:on sa Baliwag 
Investment Promo:ons Unit, 3F Municipal Hall, B.S. Aquino Ave., Bagong Nayon, Baliwag, Bulacan 

 

NATIONAL BLOOD SERVICES 

Bukas na po ang Philippine Red Cross Blood Bank sa Baliwag Malasakit 
Center. Maaari na po ritong magsagawa ng donor recruitment sessions, 
blood tes:ng, at blood collec:on mula sa mga kwalipikadong volunteer 
blood donors. 

SOON TO OPEN: BALIWAG NEGOSYO CENTER

Malapit na pong buksan ang Baliwag Negosyo Center sa 
da:ng Baliwag Farmer’s Trading Center (katabi ng 
Pasalubong Center) sa DRT Highway. Ilan sa mga 
serbisyong bubuksan dito ay ang pagpaparehistro ng 
pangalan ng negosyo, business counseling, atbp. 

Ano ang bago para sa mga 
negosyanteng Baliwagenyo?


