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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN ĐỒNG 

✶ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Tân Đồng, ngày 08 tháng 11 năm 2021 

 

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA TT ĐẢNG ỦY – HĐND- UBND – UBMTTQVN PHƯỜNG 

(Tuần thứ 45 (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021) 

 

Thứ hai  08/11): 

Sáng:  

1./ đc Nguyễn Hữu Hà BTĐU-Trưởng BCĐ phường làm việc theo chương 

trình sau: 

- 7 giờ 30’: đi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn. 

- 9 giờ 00’: dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương quán triệt quy trình 

phối hợp ngành y tế, ngành công an xác minh thông tin công dân của người dân 

được tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Thông tin & 

Truyền thông chủ trì (Theo Công văn số 3279 /VPUBND-TH ngày 07/11/2021 của 

VP UBND tỉnh). 

Địa điểm: Hội trường B phường 

2/. đc Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường làm việc theo chương trình 

sau: 

- 6 giờ 30’: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn. 

- 8 giờ 00’: Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Vắc xin đợt 20 

Thành phần: Đc Đinh Công Viên, đc Nguyễn Văn Phúc trưởng Ban bảo vệ 

dân phố.  

Địa điểm: Giáo xứ Đồng Xoài 

- 9 giờ 00’: dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương quán triệt quy trình 

phối hợp ngành y tế, ngành công an xác minh thông tin công dân của người dân 

được tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Thông tin & 

Truyền thông chủ trì (Theo Công văn số 3279 /VPUBND-TH ngày 07/11/2021 của 

VP UBND tỉnh). 

Thành phần: Trưởng, Phó BCĐ phòng chống dịch phường, Chỉ huy trưởng, 

các Chỉ huy phó ban chỉ huy phòng chống dịch phường. 

Địa điểm: Hội trường B phường 

3./ đc Đặng Thanh Đề Phó chủ tịch UBND phường làm việc theo chương 

trình sau: 

- 7 giờ 00’ kiểm tra xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang đường Nguyễn 

Huệ 

Thành phần: đc Nguyễn Văn Dự CC, GT-XD phường; Ban bảo vệ dân phố 

phường. 
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- 9 giờ 00’ kiểm tra xử lý theo ý kiến của nhân dân phản ánh hộ nhà ông Độ tổ 

7 khu phố 3 xả thải ô nhiễm môi trường. 

Thành phần: đc Nguyễn Văn Dự CC, GT-XD phường; Trưởng khu phố 3 

4./  đc Trần Khánh Tâm Phó chủ tịch UBND phường làm việc theo chương 

trình sau: 

- 8 giờ 00’:  Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Vắc xin tại khuôn viên Giáo 

xứ Đồng Xoài. 

Địa điểm: Giáo xứ Đồng Xoài 

- 9 giờ 00’: dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương quán triệt quy trình 

phối hợp ngành y tế, ngành công an xác minh thông tin công dân của người dân 

được tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Thông tin & 

Truyền thông chủ trì (Theo Công văn số 3279 /VPUBND-TH ngày 07/11/2021 của 

VP UBND tỉnh). 

Chiều:   

1./13 giờ 00’: đc Nguyễn Hữu Hà BTĐU-Trưởng BCĐ phường kiểm ra, chỉ 

đạo công tác tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 đợt 20. 

Địa điểm: Giáo xứ Đồng Xoài 

2./ 12 giờ 45’: Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND phường chỉ đạo công tác 

tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 đợt 20.  

Thành phần: Các đồng chí phó chỉ huy trưởng, thành viên BCH, thành viên 

Tổ giúp việc BCH phòng, chống dịch phường có mặt tại các vị trí đã được phân 

công nhiệm vụ lúc 12 giờ 30. 

Giao Công an, Ban CHQS, Ban BVDP phường bố trí lực lượng phân luồng 

đảm bảo an ninh trật tự khu vực tiêm vắc xin. 

Giao đc Nông Thị Nhi chịu trách nhiệm quản lý, điều hành khâu tiêm, nhập 

liệu sau tiêm và trả kết quả. Chuẩn bị các vật tư y tế, các hồ sơ giấy tờ liên quan đến 

công tác tiêm chủng. Các loại giấy tờ liên quan cấp cho đối tượng tiêm gửi về cho 

bộ phận tiếp nhận chậm nhất 16 giờ ngày 7/11/2021. 

Địa điểm: Giáo xứ Đồng Xoài 

Thứ ba (09/11): 

Sáng:        

1./ 7 giờ 00’: đc Nguyễn Hữu Hà BTĐU-Trưởng BCĐ phường kiểm ra, chỉ 

đạo công tác tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 đợt 20. 

Địa điểm: Giáo xứ Đồng Xoài 

2./ 6 giờ 30’: Các phó chủ tịch UBND phường chỉ đạo công tác tiêm chủng 

vắc xin phòng covid-19 đợt 20 (cả ngày) 

Thành phần: Các đồng chí phó chỉ huy trưởng, thành viên BCH, thành viên 

Tổ giúp việc BCH phòng, chống dịch phường có mặt tại các vị trí đã được phân 

công nhiệm vụ lúc 6 giờ 30. 
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Giao Công an, Ban CHQS, Ban BVDP phường bố trí lực lượng phân luồng 

đảm bảo an ninh trật tự khu vực tiêm vắc xin. 

Địa điểm: Giáo xứ Đồng Xoài 

3./ 8 giờ 00’: đc Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường tiếp công dân và 

làm việc tại trụ sở giải quyết thủ tục hành chính. 

Chiều:                   
1/. 13 giờ 30’: đc Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường họp UBND TP 

báo cáo Tình hình tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi 

phát triển KT-XH và tình hình, công tác phòng, chống dịch và chi trả cho đối tượng 

bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (giao đc Thành phối hợp đc Nam tổng hợp báo cáo 

ngắn gọn) 

Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

2./13 giờ 00’: Các Phó chủ tịch UBND phường tiếp tục chỉ đạo công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng covid-19 đợt 20  

Thành phần: Các đồng chí phó chỉ huy trưởng, thành viên BCH, thành viên 

Tổ giúp việc BCH phòng, chống dịch phường. 

3/. 16 giờ 00’: đc Nguyễn Hữu Hà BTĐU, đc Hoàng Thị Nhân PBTTTĐU, đc 

Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường dự họp trực tuyến giữa Lãnh đạo Tỉnh 

với các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 

(theo Lịch UBND TP). 

Địa điểm: Hội trường B  phường 

Thứ tư (10/11):  

Sáng:  

 1./ 8 giờ 00’: đc Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường đi kiểm tra công 

tác phòng chống dịch và kiểm tra trật tự đô thị. 

Thành phần: đc Nguyễn Văn Dự CC, GT-XD phường; đc Định Công Viên; 

đc Nguyễn Văn Phúc trưởng ban bảo vệ dân phố 

2/. 7 giờ 30’: đc Đặng Thanh Đề Phó chủ tịch UBND phường rà soát hồ sơ 

đất thu hồi tại huyện Đồng Phú, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân và giải 

quyết TTHC. (Giao đc Đặng Bảo Ngọc chuẩn bị hồ sơ) 

Địa điểm: Hội trường C phường. 

3./ 7 giờ 30’: đc Trần Khánh Tâm Phó Chủ tịch UBND phường làm việc với 

các khu phố về rà soát hộ nghèo năm 2022; giải quyết TTHC. 

Thành phần: đc Phạm Thị Hà Nam; Trưởng các khu phố 

 Địa điểm: Phòng họp B-UBND phường 

Chiều:      

1./ 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Hữu Hà dự gặp mặt chuyên viên khối Đảng, Đoàn 

thể đi thực tế tại xã, phường. 
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Địa điểm: Hội trường Thành ủy.  

2./ 14 giờ 00’: Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường, Trần Khánh Tâm 

Phó chủ tịch UBND phường làm việc với Trạm y tế phường, nghe trạm y tế báo cáo 

công tác tổ chức, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc. 

Thành phần: Đảng ủy viên phụ trách chi bộ trạm y tế; VP.UBND phường; 

toàn thể cán bộ nhân viên trạm y tế. 

Địa điểm: Trạm y tế phường 

3/. Đ/c Đặng Thanh Đề Phó chủ tịch UBND phường làm việc theo chương 

trình sau: 

- 14 giờ 00’: Làm vệc với trung tâm PTQĐ thành phố về quỹ đất công trên địa 

bàn phường. 

Thành phần: đc Đặng Bảo Ngọc CC ĐC phường 

Địa điểm: Trung tâm PTQĐ thành phố. 

- 16 giờ 00’: Kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường 

Thành phần: Thành viên tổ giám sát phòng chống dịch Covid-19 

Thứ năm (11/11): 

Sáng: 

1./ 8 giờ 00’: đc Nguyễn Hữu Hà BTĐU phường, đc Nguyễn Văn Lâm Chủ 

tịch UBND phường dự Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số và Lễ ký kết thỏa 

thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty Cổ phần FPT bằng hình thức trực tuyến. 

Cùng dự: đc Trần Đức Sinh PCT.HĐND; BTT.UBMTTQ phường. 

Địa điểm: Hội trường B phường. 

2./ 7 giờ 30’: đc Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường dự họp nội dung 

1 và giải quyết TTHC. 

3./ 8 giờ 00’: đc Bùi Công Hoan Chủ tịch UBMTTQ- CT.HĐND phường, đc 

Trần Khánh Tâm Phó Chủ tịch UBND phường làm việc với Cấp uỷ, Ban điều hành 

khu phố 2 về công tác bầu bổ sung Trưởng khu phố nhiệm kỳ  2021-2023. 

Thành phần: Cấp uỷ-BĐH khu phố 2 (các thành phần khác giao cấp ủy chi 

bộ mời) 

Địa điểm: Nhà văn hoá khu phố 2. 

4/. 8 giờ 00’: đ/c Đặng Thanh Đề Phó chủ tịch UBND phường giải quyết đơn  

ông Lê đình Sơn KP 1 (giao đc Ngọc địa chính chuẩn bị hồ sơ, mời ông Tùng người 

được ủy quyền và thành phần có liên quan). 

Thành phần: đc Đặng Bảo Ngọc, trưởng khu phố 1, Thanh tra nhân dân 

phường, đại diện chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố. 

Địa điểm: Hội trường C phường.  

Chiều:      
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1./ 13 giờ 30’: đc Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường – Chỉ huy 

trưởng BCH phòng chống dịch phường chủ trì họp Ban chỉ huy và Tổ giúp việc Ban 

chi huy phòng, chống dịch Covid-19 phường. 

Mời dự: đc Nguyễn Hữu Hà BTĐU-Trưởng BCĐ phường 

Thành phần: Các Phó chỉ huy trưởng và Toàn thể thành viên Ban chỉ huy, 

Tổ giúp việc Ban chỉ huy phòng chống dịch phường. (Theo quyết định số: 791/QĐ-

UBND ngày 03/9/2021 và quyết định số 996/QĐ-BCH ngày 29/10/2021). 

Địa điểm: Hội trường B phường. 

2/. 14 giờ 00’: đc Đặng Thanh Đề Phó Chủ tịch UBND phường dự họp nội 

dung 1 và giải quyết TTHC. 

Thứ sáu (12/11):  

Sáng: 
1./ 8 giờ 00’: đc Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường, đc Đặng Thanh 

Đề Phó chủ tịch UBND phường làm việc bộ phận tiếp công dân báo cáo tiên độ giải 

quyết đơn thư khiếu nại trên địa bàn. 

Thành phần: đc Đặng Bảo Ngọc CC. ĐC phường, đc Phan Văn Thành công 

chức phụ trách tiếp công dân. 

Địa điểm: Hội trường C phường. 

2./ 7 giờ 30’: đc Bùi Công Hoan Chủ tịch UBMTTQ phường kiểm tra công 

tác chuẩn bị ngày đại đoàn kết điểm tại khu phố 4. 

3./ 7 giờ 30’: đc Trần Khánh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường làm việc tại 

trụ sở và giải quyết TTHC.  

Chiều:      

1./. 14 giờ 00’: đc Nguyễn Hữu Hà BTĐU phường, đc Nguyễn Văn Lâm Chủ 

tịch UBND phường, đc Bùi Công Hoan Chủ tịch UBMTTQ phường dự  họp Ban chỉ 

đạo vận động, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố. 

Địa điểm: Hội trường Thành uỷ. 

2./ 14 giờ 00’: Đc Đặng Thanh Đề Phó Chủ tịch UBND phường đi kiểm tra 

xử lý san lấp mặt bằng trong khu quy hoạch cây xanh khu phố 1 và kiểm tra trật tự 

xây dựng trên địa bàn phường. 

Thành phần: đc Đặng Bảo Ngọc, đc Nguyễn Văn Dự, trưởng khu phố 1 

3./13 giờ 30’: đc Trần Khánh Tâm Phó Chủ tịch UBND phường làm việc tại 

trụ sở và giải quyết TTHC. 

4/.16 giờ 00’: đc Nguyễn Hữu Hà BTĐU, đc Hoàng Thị Nhân PBTTTĐU, đc 

Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường, đc Bùi Công Hoan CT.UBMTTQ-

CT.HĐND phường dự họp trực tuyến giữa Lãnh đạo Tỉnh với các huyện, thị xã, 

thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 (theo Lịch UBND TP). 

Thành phần: Các Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-

19 phường. 
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Địa điểm: Hội trường B  phường 

Thứ bảy (13/11):  15 giờ đc Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phừơng, đc 

Trần Khánh Tâm phó chủ tịch UBND phường đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ 

tiêm chủng. 

Thành phần: Đc Đinh Công Viên, đc Nguyễn Văn Phúc trưởng Ban bảo vệ 

dân phố, đc Nông Thị Nhi- trưởng trạm y tế. 

Giao Ban chỉ huy quân sự phối hợp các bộ phận có liên quan chuẩn bị các 

điều kiện phục vụ tiêm chủng. 

Địa điểm: Giáo xứ Đồng Xoài 

Chủ nhật (14/11):  

1./ 7 giờ 00’: đc Nguyễn Hữu Hà BTĐU-Trưởng BCĐ phường kiểm ra, chỉ 

đạo công tác tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 đợt 21. 

Địa điểm: Giáo xứ Đồng Xoài 

2./ 6 giờ 30’: Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND phường chỉ đạo công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng covid-19 đợt 21.  

Thành phần: Các đồng chí phó chỉ huy trưởng, thành viên BCH, thành viên 

Tổ giúp việc BCH phòng, chống dịch phường có mặt tại các vị trí đã được phân 

công nhiệm vụ trước 6 giờ 30. 

Giao Công an, Ban CHQS, Ban BVDP phường bố trí lực lượng phân luồng 

đảm bảo an ninh trật tự khu vực tiêm vắc xin. 

Giao đc Nông Thị Nhi chịu trách nhiệm quản lý, điều hành khâu tiêm, nhập 

liệu sau tiêm và trả kết quả. Chuẩn bị các vật tư y tế, các hồ sơ giấy tờ liên quan đến 

công tác tiêm chủng. Các loại giấy tờ liên quan cấp cho đối tượng tiêm gửi về cho 

bộ phận tiếp nhận chậm nhất 16 giờ ngày 7/8/2021. 

Địa điểm: Giáo xứ Đồng Xoài 

Lưu ý:   

- Lịch làm việc Đảng ủy – HĐND-UBND-UBMTTQVN Phường được đăng tải 

trên trang thông tin điện tử phường địa chỉ phuongtandong.dongxoai.gov.vn. 

- Chủ tịch UBND phường giao Trưởng Ban bảo vệ dân phố bố trí lực lượng 

phối hợp với tổ giải tỏa hành lang đường bộ kiểm tra xử lý dứt điểm các trường hợp 

lấn chiếm hành lang đường bộ để kinh doanh buôn bán tại ngã 3 đường Lý Thường 

Kiệt và đường Nguyên Huệ. Giao đc Nguyễn Văn Dự phối hợp lập biên bản tham 

mưu xử lý theo quy định. 

-Tổ kiểm tra trật tự xây dựng kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng 

không phép, sai phép ngay từ khi mới hình thành móng, cương quyết đình chỉ các 

công trình xây dựng trên đất nông nghiệp. 

- Thành viên Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy, các tổ phòng, chống covid-19 phường 

chủ động kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn. 
   

Nơi nhận:                                                                          T/M ĐẢNG ỦY  
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- Đảng ủy-HĐND Phường;                                                              PHÓ BÍ THƯTHƯỜNG TRỰC  
- UBMTTQ Phường;           

- CT, các PCT;                  

- Các Đoàn thể Phường;   (đã ký) 

- Các khu phố;                                                                                                       

- Trường học;  

- Lưu: VT.                             

                                                                                                    Hoàng Thị Nhân 


