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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN ĐỒNG 

✶ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Tân Đồng, ngày 17 tháng  4  năm 2022 

 

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

(Tuần thứ 16 (Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022) 

 

Thứ hai (18/4):   

Sáng:      

1./ 6 giờ 30’: Tổ giải toả hành lang đường bộ đi kiểm tra, giải toả hành lang 

đường bộ. 

2./ 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Hữu Hà, TUV, Bí thư Đảng ủy và  Đ/c Đặng 

Thanh Đề Phó chủ tịch UBND phường phường dự Đại hội đại biểu thành viên Quỹ 

TDND dụng Đồng Xoài. 

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Phú 

3./ Đ/c Nguyễn Văn Lâm Chủ tịch UBND phường làm việc theo chương 

trình sau: 

- 7 giờ 30’: Chủ trì họp giao ban nghe các bộ phận chuyên môn báo cáo kết 

quả triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo. 

Thành phần: Các phó Chủ tịch UBND phường, các bộ phận chuyên môn: 

ĐC-XD, TC-KT, TP-HT, VH-XH, VP-TK phường. 

Địa điểm: phòng họp C phường. 

- 8 giờ 30’: Đi kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 

phường (theo thông báo của phòng Quản lý đô thị). (Giao đc Nguyễn Văn Dự 

chuẩn bị toàn bộ hồ sơ cấp phép xây dựng, các bản, hồ sơ có liên quan) 

Thành phần: đc Nguyễn Văn Dự, Ban bảo vệ dân phố 

4./ Đ/c Trần Khánh Tâm PCT.UBND phường làm việc theo các nội dung 

sau: 

- 6 giờ 30’: Chỉ đạo công tác tiêm chủng vắc xin phòng covid-19.  

Thành phần: 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 đ/c Nguyễn Thị Thơm, đ/c Lại Thị Lan Hương, đ/c Đoàn Thị Phương 

Thảo hướng hỗ trợ. 

 Địa điểm: Trạm y tế phường 

- 7 giờ 30’: Dự họp nội dung 3 

Chiều:                   

1./ 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lâm, chủ tịch UBND làm việc tại trụ sở và 

giải quyết TTHC 
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2./ 13 giờ 30’: Đ/c Đặng Thanh Đề Phó chủ tịch UBND phường đi kiểm tra 

trật tự xây dựng trên địa bàn phường (theo thông báo của phòng Quản lý đô thị). 

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

Địa điểm: Địa bàn các khu phố  

3./ 13 giờ 30’: Đ/c Trần Khánh Tâm PCT.UBND phường- Chỉ huy phó TT 

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

Thứ ba (19/4):  

Sáng:      

1./ 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lâm -Chủ tịch UBND phường tiếp công dân 

định kỳ. 

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

Địa điểm: Phòng tiếp công dân 

2./ 7 giờ 30’: Đ/c Đặng Thanh Đề, Phó Chủ tịch UBND phường dự Hội 

nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2021; đề ra phương hướng nhiệm vụ 

năm 2022 

Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố. 

3./ 7 giờ 30’: Đ/c Trần Khánh Tâm, phó chủ tịch UBND dự tập huấn bồi 

dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế. (cả ngày) 

Thành phần: Trưởng (hoặc Phó) Mặt trận và các đoàn thể phường, Trưởng 

các Khu phố. 

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Đồng Xoài 

Chiều:                   

1./ 13 giờ 30’: Đ/c Đ/c Nguyễn Hữu Hà, TUV-Bí thư Đảng ủy, Đ/c Nguyễn 

Văn Lâm -Chủ tịch UBND phường dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ năm 2022.  

Cùng dự: Đ/c Giang Xuân Kinh, Trưởng Công an phường; Đ/c Đinh Công 

Viên, CHT BCHQS phường. 

Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố 

2./ 13 giờ 30’: Đ/c Trần Khánh Tâm, Phó chủ tịch UBND phường dự họp 

nghe Chi Cục thuế khu vực Đồng Xoài-Đồng Phú, Ủy ban nhân dân các phường-

xã và đơn vị liên quan báo cáo công tác hoàn chỉnh hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh gặp 

khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Công văn số 392/UBND-VX 

ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố 

3./ 13 giờ 30’: Đ/c Đặng Thanh Đề Phó chủ tịch UBND phường làm việc 

với bà Hoàng Thị Hồng, Khu phố 3 việc tự ý làm nắp đan, san lấp hệ thống mương 

thoát nước để phục vụ phân lô tách thửa và giải quyết TTHC.. 
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Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Dự (Giao Đ/c Dự mời bà Hồng). 

Địa điểm: Phòng tiếp Công dân phường. 

Thứ tư (20/4):  

 Sáng:      

1./ 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lâm, chủ tịch UBND làm việc tại trụ sở và 

giải quyết TTHC 

2./ 7 giờ 30’: Đ/c Trần Khánh Tâm, phó chủ tịch UBND dự tập huấn bồi 

dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị  bền vững trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế.  

Thành phần: Trưởng (hoặc Phó) Mặt trận và các đoàn thể phường, Trưởng 

các Khu phố. 

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Đồng Xoài. 

3./ 7 giờ 30’: Đ/c Đặng Thanh Đề Phó chủ tịch UBND phường 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. 

Chiều:                   

1./ 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lâm, chủ tịch UBND làm việc tại trụ sở và 

giải quyết TTHC 

2./ 13 giờ 30’: Đ/c Trần Khánh Tâm, phó chủ tịch UBND phường dự họp 

nghe phòng LĐTB&XH thành phố, UBND các phường-xã báo cáo việc triển khai 

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND thành phố về thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố năm 

2022. 

Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố. 

3./ 14 giờ 00’: Đ/c Đặng Thanh Đề Phó chủ tịch UBND phường làm việc 

với Công ty cấp thoát nước Bình Phước và ông Đồng Đức Hùng thống nhất lắp đặt 

nước cho người dân tổ 7, Khu phố 3 .  

Thành phần: Giao đc Dự mời các thành phần 

Địa điểm: Hội trường C. 

Thứ năm (21/4): 

Sáng:      

1./ Đ/c Nguyễn Văn Lâm, chủ tịch UBND làm việc theo chương trình sau: 

- 7 giờ 00’: Đi kiểm tra tiến độ thi công dự án: Chặt hạ cây, vét một số đoạn 

khơi thông dòng chảy suối Rạt đoạn. 

Thành phần: Giao đc Dự mời đơn vị thi công và các đơn vị tư vấn 

Địa điểm: Tập trung tại khu vực Cầu 2 cùng đi 
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- 8 giờ 30’: Làm việc tại trụ sở và giải quyết TTHC 

2./ 7 giờ 30’: Đ/c Đặng Thanh Đề Phó chủ tịch UBND phường dự Hội nghị 

tập huấn kỹ năng tiếp công dân; xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp 

đất đai năm 2022 

Thành phần: Đ/c Đặng Bảo Ngọc; Đ/c Nguyễn Văn Dự, đc Phan Văn 

Thành; Đ/c Cao Thị Nga; Đ/c Lương Thị Mý và Tổ hòa giải cơ sở (Giao Đ/c Cao 

Thị Nga mời). 

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài. 

3./ 08 giờ 30’: Đ/c Trần Khánh Tâm, phó chủ tịch UBND phường dự tiếp và 

làm việc với Đoàn giám sát Ban VH-XH Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác 

quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thành phốt theo Kế 

hoạch số 10/KH-HĐND-VHXH ngày 15/3/2022 

Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố. 

Chiều:                   

1./ 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Hữu Hà – TUV – BT Đảng ủy phường Chủ trì 

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. 

Thành phần: Các Đ/c BTV Đảng ủy 

Địa điểm: Hội trường C phường 

2./ 15 giờ 00’: đc Nguyễn Văn Lâm dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy và trực 

giải quyết thủ tục hành chính. 

2./ 14 giờ 00’: đc Đặng Thanh Đề phó chủ tịch UBND phường chỉ đạo xử lý 

công trình do bà Hoàng Thị Hồng, Khu phố 3 tự ý làm nắp đan, san lấp hệ thống 

mương thoát nước tại (thửa đất ông Vĩ khu phố 4 sang nhượng cho bà Hồng). 

Thành phần: Công an phường; Ban bảo vệ dân phố; Dân quân thường trực; 

đại diện các hội đoàn thể phường; Bí thư chi bộ, trưởng khu phố, trưởng ban công 

tác mặt trận khu phố 4. 

Tùy theo tình hình thực tế giao Công an, Ban bảo vệ dân phố, Ban chỉ huy 

quân sự bố trí lực lượng cho phù hợp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. 

Giao đc Nguyễn Văn Dự chuẩn bị nội dung, phương tiện, phối hợp các bộ 

phận chuyên môn chuẩn bị chặt chẽ các nội dung có liên quan. 

Địa điểm: Thửa đất ông Vĩ sang nhượng cho bà Hoàng Thị Hồng gần cống 

bản khu phố 4. 

3./ 13 giờ 30’: Đ/c Trần Khánh Tâm, Phó chủ tịch UBND phường đi kiểm 

tra công tác triển khai xây dựng các tuyến đường sạch – xanh – sáng – đẹp – an 

toàn trên địa bàn các khu phố. 

Thứ sáu (22/4):  

Sáng:      

1./ 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Hữu Hà, TUV, Bí thư Đảng ủy phường dự Đại 

hội Hội Cựu Chiến binh phường Tân Xuân. 
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Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Xuân. 

2./ 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lâm, chủ tịch UBND phường chủ trì họp 

nghe kế toán báo cáo kết quả rà soát bộ thuế phi nông nghiệp năm 2022. 

Thành phần: Đ/c Đặng Thanh Đề Phó chủ tịch UBND phường; Đ/c Đặng 

Bảo Ngọc; đc Nguyễn Thị Lý; ủy nhiệm thu và Trưởng các khu phố. 

Địa điểm: Phòng họp C phường 

3./ 09 giờ 30’: Đ/c Đặng Thanh Đề Phó chủ tịch UBND phường hoà giải 

theo đơn của ông Vũ Ngọc Dương – khu phố 4 (giao đc Ngọc địa chính chuẩn bị 

nội dung) 

Thành phần: Đ/c Đặng Bảo Ngọc; Thành viên Hội đồng hoà giải phường; 

Trưởng khu phố 4. 

Địa điểm: Hội trường B phường. 

4./ 7 giờ 30’: Đ/c Trần Khánh Tâm, Phó chủ tịch UBND phường dự họp 

nghe Phòng VH&TT thành phố báo cáo: Thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ 

thực hiện nội dung 4, mục IV Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28/3/2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đồng Xoài về việc thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 

16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số lĩnh vực trọng điểm, xây dựng và 

phát triển thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025. Báo cáo công tác chuẩn bị in 

Tuyển tập thơ và các Ca khúc sáng tác về thành phố Đồng Xoài. 

Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố. 

Chiều:                   

1./ 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Hữu Hà – TUV – BT Đảng ủy phường Chủ trì 

họp BCH Đảng bộ phường tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022 

Thành phần: Các Đ/c BCH Đảng bộ. 

Địa điểm: Hội trường B phường 

2./ 14 giờ 00’: Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND phường dự họp BCH Đảng 

bộ phường. 

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

nghe VNPT về giới thiệu dịch vụ đăng ký khám chữa bệnh từ xa (VNPT Care). 

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.  

Thứ bảy (23/4):  

Sáng:    

Đ/c Nguyễn Văn Lâm, chủ tịch UBND phường đi kiểm tra tiến độ thực hiện 

dự án nạo vét suối Rạt (Theo lịch Thành ủy). 

Địa điểm: 7 giờ 30’ tập trung tại Thành ủy cùng đi. 

Lưu ý:  - 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. 
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- 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 đã có quyết định cách ly 

điều trị theo quy định; Phối hợp với trạm y tế thực hiện tiêm chủng theo kế hoạch. 
   

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

- CT, các PCT;                  

- Công an, Ban BVDP, Ban CHQS, trạm Y tế; 

- Các Đoàn thể Phường;   

- Các khu phố;                                                                                                     

- Trường học;  

- Lưu: VT.                           

                                                                                                                    Hoàng Thị Nhân 


