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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN ĐỒNG 

✶ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Tân Đồng, ngày 28 tháng 03 năm 2022 

 

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

(Tuần thứ 13 (Từ ngày 28/03/2022 đến ngày 03/04/2022) 

 

Thứ hai (28/03):  

Sáng:        

1./ 7 giờ 30’: đc Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường làm việc với 

phóng viên đài truyền hình Bình Phước. 

 2./ 6 giờ 30’: Tổ giài toả hành lang đường bộ đi kiểm tra, giải toả hành lang 

đường bộ khu vực khu vực đường Nguyễn Huệ, dày da Thái Bình, Ngõ 1330. 

 3./ 7  giờ 30’: Đ/c Trần Khánh Tâm Phó chủ tịch UBND làm việc tại trụ sở 

và giải quyết TTHC 

  Chiều:      

 1./ 13 giờ 30’: đc Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường làm việc tại 

trụ sở và giải quyết TTHC. 

 2./ 13 giờ 30’: Tổ kiểm tra trật tự xây dựng đi kiểm tra trật tự xây dựng trên 

địa bàn phường. 

Thành phần: Tổ kiểm tra trật tự xây dựng; ban BVDP. 

Địa điểm: địa bàn khu phố 1, 2 

3./ 14 giờ 00’: Đ/c Trần Khánh Tâm Phó chủ tịch UBND phường họp nghe 

Trung tâm VH-TT thành phố báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao trên 

địa bàn thành phố. 

Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố. 

 Thứ ba (29/03):  

Sáng:      

           1./ 8 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Hữu Hà – TUV – BT Đảng ủy, đ/c Nguyễn Văn 

Lâm – PBT – CT. UBND phường dự Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 26-

CT/TW và Hướng dẫn số 04-HD/TW về công tác nội chính trên địa bàn thành 

phố. 

Địa điểm: Tại Hội trường Thành ủy Đồng Xoài. 

           2./ 8 giờ 00’: Đ/c Bùi Công Hoan Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQ 

phường dự lớp bồi dưỡng chuyên đề kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức năm 

2022. 

Thành phần: Trưởng hoặc phó các Hội đoàn thể (ĐTN, PN, ND, CCB); đc Tạ 

Thị Hường CC VP.TK 

           Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố 
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 3./ 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND phường uỷ quyền đc Trần Khánh Tâm 

PCT.UBND phường tiếp công dân định kỳ; giải quyết thủ tục hành chính 

Thành phần: Cán bộ tiếp dân, thường trực ban bảo vệ dân phố. 

Địa điểm: Phòng tiếp công dân 

4./ 7 giờ 30’: Tổ kiểm tra xây dựng đi kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn 

khu phố 3 

Thành phần: Tổ kiểm tra trật tự xây dựng; ban BVDP 

Địa điểm: địa bàn khu phố 3 

Chiều:                   

1/. 14 giờ 00’: đc Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường dự họp nghe 

chi cục thuế khu vực Đồng Xoài-Đồng Phú báo cáo tiến độ, giải pháp thu ngân 

sách năm 2022 ( Giao đc Lý Kế toán tổng hợp tình hình rà soát bộ thuế gửi trước 

cho Chủ tịch UBND phường). 

Địa điểm: phòng họp A UBND thành phố. 

 2./ 13 giờ 30’: Đ/c Trần Khánh Tâm Phó chủ tịch UBND làm việc tại trụ sở 

và giải quyết TTHC 

Thứ tư (30/03):  

 Sáng:  

1./ 7 giờ 30’: đc Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường làm việc tại trụ 

sở và giải quyết TTHC. 

2/. 8 giờ 00’: đc Trần Khánh Tâm phó chủ tịch UBND phường dự họp nghe 

phòng LĐ-TB&XH thành phố thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 15/12/2021 của Thành ủy về thực hiện chính sách 

bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025. 

Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố. 

3./ 7 giờ 30’: Đ/c Bùi Công Hoan Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQ 

phường tham dự lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ năm 2022 

Thành phần: Trưởng hoặc phó các Hội đoàn thể (ĐTN, PN, ND, CCB); đc đc 

Trần Thị Thu Thuỷ CC VH-XH. 

           Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố 

Chiều:      

1/. 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường dự họp nghe 

phòng Quản lý đô thị thành phố báo cáo thông qua Đề án điều chỉnh chương trình 

phát triển đô thị thành phố Đồng Xoài đến năm 2040. 

Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 
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2/. 13 giờ 30’: đc Trần Khánh Tâm Phó Chủ tịch UBND phường làm việc 

với các khu phố, các đoàn thể về việc đăng ký xây dựng tuyến đường sạch-xanh-

sáng-đẹp-an toàn năm 2022 và giải quyết TTHC. 

Thành phần: Trưởng các hội: ND, CCB, ĐTN, PN; Trưởng các khu phố. 

           Địa điểm: Hội trường C phường. 

 Thứ năm (31/3): 

Sáng: 

1/. 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND – Chủ tịch HĐNVQS 

phường chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 

2022. (giao Ban CHQS phường chuẩn bị nội dung, chương trình gửi trước cho 

Chủ tịch UBND phường) 

Mời dự: đc Nguyễn Hữu Hà BTĐU phường. 

Thành phần: Thành viên Hội đồng NVQS phường (thành phần khác giao 

Ban CHQS mời) 

Địa điểm: Hội trường B phường 

2./ 7 giờ 30’: đc Trần Khánh Tâm phó chủ tịch UBND phường đi kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường. 

3./ 7 giờ 30’: Tổ kiểm tra xây dựng đi kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn 

khu phố 4 

Thành phần: Tổ kiểm tra trật tự xây dựng; ban BVDP 

Địa điểm: địa bàn khu phố 4 

Chiều:      

1/. 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Hữu Hà BTĐU chủ trì họp chi bộ Quân sự 

phường. 

Thành phần: Đảng viên Chi bộ Quân sự. 

Địa điểm: Ban CHQS phường 

2/. 14 giờ 00’: Đ/c n Văn Lâm Chủ tịch UBND phường đi kiểm tra cơ sở. 

3./ 13 giờ 30’: Đ/c Trần Khánh Tâm Phó chủ tịch UBND phường làm việc 

tại trụ sở và giải quyết TTHC. 

Thứ sáu (01/4):  

Sáng: 

1/. 8 giờ 00’: Đ/c Bùi Công Hoan Chủ tịch HĐND phường kiểm tra tiến độ 

thi công công trình chặt hạ cây, vét một số đoạn khơi thông dòng chảy suối Rạt 

đoạn qua phường Tân Đồng. 

Mời dự: đại diện lãnh đạo Đảng uỷ phường 

Thành phần: Thường trực HĐND, TTUBMTTQ phường, Thanh tra nhân 

dân phường; đơn vị thi công; đc Nguyễn Văn Dự CC.ĐC-XD-GT-MT phường. 
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Địa điểm: khu vực thi công công trình. 

2/. 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường làm việc tại 

trụ sở và giải quyết TTHC. 

3./ 8 giờ 00’: đc Trần Khánh Tâm phó chủ tịch UBND phường đi kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường. 

Chiều:     

1/ 13 giờ 30’: đc Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường đi kiểm tra cơ 

sở. 

 2./ 13 giờ 30’: Đ/c Trần Khánh Tâm Phó chủ tịch UBND phường làm việc 

tại trụ sở và giải quyết TTHC. 

3./ 13 giờ 30’: Tổ kiểm tra xây dựng đi kiểm tra trật tự xây dựng trên địa 

bàn khu phố 5 

Thành phần: Tổ kiểm tra trật tự xây dựng; ban BVDP 

Địa điểm: địa bàn khu phố 5 

Thứ bảy (02/4): lãnh đạo UBND phường đi kiểm tra công tác phòng chống 

dịch trên địa bàn phường. 

Chủ nhật (03/4): Lãnh đạo UBND phường đi kiểm tra công tác phòng 

chống dịch trên địa bàn phường. 

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. 

- 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, xây dựng trên đất quy hoạch. 

Kiểm tra xử lý dứt điểm các trường hợp tự ý san ủi, trồng trụ điện trên các 

tuyến đường tự mớ. 

- Các Hội đoàn thể chủ động xây dựng các kế hoạch, phối kết hợp với các 

bộ phận chuyên môn của phường và các khu phố triển khai thực hiện các chỉ tiêu 

nhiệm vụ và các cuộc vận động năm 2022. 

-Các tổ Covid- 19 chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, 

nhiệm vụ đã được phân công, phối hợp chặt chẽ với Tram y tế hạn chế dịch bệnh 

lan  ra cộng đồng. Giám sát chặt chẽ các trường hợp F0, F1 đã có quyết định cách 

ly điều trị theo quy định; tổ lưu động, tổ kiểm tra liên ngành tăng cường tuần tra, 

kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch. 

- Các bộ phận chuyên môn sắp xếp triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết để chuyển đổi số. 
   

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

- CT, các PCT;                  

- Các Đoàn thể Phường;  đã ký 

- Các khu phố;                                                                                                       

- Trường học;  

- Lưu: VT.                          Chủ tịch UBND phường 

                                                                                                    Nguyễn Văn Lâm 


