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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN ĐỒNG 

✶ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Tân Đồng, ngày 16 tháng 5 năm 2022 

 

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

(Tuần thứ 20 (Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022) 

 

Thứ hai (16/5):  

Sáng:        

1./ 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND phường - Nguyễn Văn Lâm: Đi kiểm tra cơ sở 

2./ 8 giờ 00’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: Dự làm việc 

với ban quản trị các trang thông tin điện tử thành phố; các trang, nhóm mạng xã hội 

của thành phố. (Theo lịch thành uỷ) 

Thành phần cùng dự: đc Đoàn Thị Nhẫn BT. ĐTN phường. 

Địa điểm: Hội trường Thành uỷ 

 3./ 7 giờ 30’: Phó chủ tịch UBND phường - chủ tịch CĐCS phường Đặng 

Thanh Đề:  Chủ trì họp BCH CĐCS phường và giải quyết TTHC. 

Thành phần: BCH Công đoàn cơ sở phường. 

Địa điểm: Hội trường C phường 

4./ 6 giờ 30’: Tổ giải toả hành lang đường bộ đi kiểm tra, giải toả hành lang 

đường bộ. 

  Chiều:      

 1./ 13 giờ 30’: Chủ tịch UBND phường - Nguyễn Văn Lâm: Làm việc tại trụ 

sở và giải quyết TTHC. 

 2./ 13 giờ 30’: : Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề: Đi kiểm tra 

trật tự đô thị trên địa bàn phường. 

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

Địa điểm: Địa bàn khu phố 1, 2 

 3./ 13  giờ 30’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: Đi kiểm tra 

an toàn thực phẩm các cơ sở sở kinh doanh trên địa bàn phường. 

Thành phần: Tổ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (giao Trạm y tế thông 

báo) 

Địa điểm: các cơ sở kinh doanh địa bàn phường 

 Thứ ba (17/5):  

Sáng:      

 1./ 7 giờ 30’: TUV – Bí thư Đảng ủy phường - Nguyễn Hữu Hà: Chủ trì họp 

trực tuyến nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

(hình thức họp trực tuyến). 
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Địa điểm: Hội trường B UBND phường. 

Thành phần: Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ phường; BTT. UBMTTQ 

phường; Trưởng, Phó các đoàn thể (PN, ND, CCB, ĐTN); BGH các Trường học 

(MN Hướng Dương, TH Tân Đồng, THCS Tân Đồng); Bí thư, Phó Bí thư các chi 

bộ. 

2./ 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND phường - Nguyễn Văn Lâm: Tiếp công dân 

định kỳ và dự họp nội dung 1 

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

Địa điểm: Phòng tiếp công dân 

3./ 7 giờ 30’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: Dự họp bình 

xét khen thưởng gia đình chính sách. 

Thành phần cùng dự: đc Phạm Thị Hà Nam CC VH-XH phường  

Địa điểm: Phòng LĐTB&XH thành phố. 

 4./ 7 giờ 30’: : Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề: Trực giải quyết 

TTHC và dự họp nội dung 1 

Chiều:                   

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

khối VHXH thông qua kế hoạch tổ chức ngày thương binh liệt sỹ 27/7. 

Mời dự: đc Nguyễn Hữu Hà Bí thư Đảng uỷ phường. 

Thành phần: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm, Đc Phạm Thị 

Hà Nam CC. VHXH phường. (giao đc Phạm Thị Hà Nam chuẩn bị nội dung và mời 

thành phần khác có liên quan) 

Địa điểm: Hội trường C phường. 

 2./ 13 giờ 30’: Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề: Dự chỉ đạo 

kiểm tra môi trường và công tác phòng cháy, chữa cáy đối với các bãi tập kết cát 

trên địa bàn phường và các điểm thu mua phế liệu trên địa bàn khu phố 1,2,3. 

Thành phần: Đại diện phòng TNMT, phòng TC-KH, phòng QLĐT (Giao đc 

Nguyễn Văn Dự tham mưu giấy mời) Công an phường; Tổ kiểm tra trật tự xây dựng; 

ban BVDP, trưởng các khu phố 1,2,3 

Địa điểm: Địa bàn khu phố 1,2,3 

Thứ tư (18/5):  

 Sáng:      

 1./ 6 giờ 00’: Lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN dự lễ dâng 

hương nhân Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2022) tại Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm chiến thắng Đồng Xoài”. 

 Địa điểm: Tại Nhà trưng bày Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm Chiến thắng 

Đồng Xoài”. 

 2./ 8 giờ 00’: Thành uỷ viên- Bi thư Đảng ủy phường -  Nguyễn Hữu Hà chủ 

trì Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 
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24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững 

đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (hình thức trực tuyến). 

Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng các 

đoàn thể (PN, ND, CCB, ĐTN). Bí thư các chi bộ, Công chức địa chính, xây dựng. 

 Địa điểm: Hội trường B UBND phường 

3./ 8 giờ 30’: Chủ tịch UBND phường – Nguyễn Văn Lâm: Dự họp nội dung 

1 và giải quyết TTHC. 

4./ 8 giờ 30’: Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề: Dự họp bàn tiến 

độ GPMB, thời gian hoàn thành công tác GPMB dự án Điều chỉnh nâng cấp, mở 

rộng đường ĐT.741 đoạn Đồng Xoài-Phước Long. 

Địa điểm: Phòng họp Sở Giao thông vận tải. 

5./8 giờ 00’: Phó chủ tịch UBND phường -Trần Khánh Tâm: Dự Hội nghị 

trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 

2022 tại điểm cầu thành phố. 

Thành phần: đc Đoàn Thị Nhẫn BT.ĐTN phường 

Địa điểm: Phòng họp C-UBND thành phố. 

Chiều:                   

1./14 giờ 00’: Chủ tịch UBND phường - Nguyễn Văn Lâm: Dự họp UBND 

TP báo cáo phương án nạo vét mở rộng và ban gạt làm đường hai bên suối từ đường 

Phú Riềng Đỏ (từ nhà ông Tư Điêng) đến Suối Rạt. (Giao đc Nguyễn Văn Dự thông 

báo cho công ty TNHH-TVXD Tấn Phước chuẩn bị nội dung và cùng dự họp) 

Thành phần cùng dự: Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề: Đc 

Nguyễn Văn Dự CC. ĐC-XD phường 

Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố. 

 3./14 giờ 00’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: Chủ trì họp 

hội đồng chính sách phường và giải quyết TTHC. 

Thành phần: giao đc Phạm Thị Hà Nam mời 

Địa điểm: phòng làm việc đc Trần Khánh Tâm. 

Thứ năm (19/5): 

Sáng:      

1./ 6 giờ 00’: Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN dự Lễ 

trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp tỉnh và phát động phong trào trồng cây năm 

2022. 

Địa điểm: Ấp 4, xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài. 

2./7 giờ 30’: Chủ tịch UBND phường - Nguyễn Văn Lâm: Đi kiểm tra tiến độ 

thi công suối rạt. 

Thành phần: Các đơn vị tư vấn và đơn vị thi công (giao đc Nguyễn Văn dự 

thông báo) 

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường cùng đi 
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 3./Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề: Làm việc theo chương trình 

sau: 

 - 8 giờ 00’: Làm việc với ông Vũ Văn Hữu – khu phố 3 về xử lý tang vật tạm 

giữ do tự ý sắp gạch chặn đường đi. 

- 9 giờ 30’: Làm việc với bà Hoàng Thị Hồng – khu phố 3 về xử lý tang vật 

tạm giữ do tự ý láp đặt tâm đan khi chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. 

Thành phần: đc đc Nguyễn Văn Dự; Trưởng khu phố 3 (giao đc Nguyễn Văn 

Dự chuẩn bị nội dung và mời thành phần) 

Địa điểm: Hội trường C phường 

4./ 8 giờ 00’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: Dự Hội thảo 

trực tuyến triển khai số hóa trong thực hiện thủ tục hành chính. 

Địa điểm: Phòng họp C-UBND thành phố. 

Chiều:                   

1./ 13 giờ 30’: Chủ tịch UBND phường - Nguyễn Văn Lâm: Dự họp nghe 

phòng Quản lý đô thị và đơn vị tư vấn triển khai lấy ý kiến quy hoạch phân khu 

phường Tân Đồng. (Giao văn phòng phối hợp với phòng QLĐT chuẩn bị hội trường 

và nội dung) 

Thành phần: phòng QLĐT, đơn vị tư vấn (giao đc Dự thông báo); BTT 

UBMTTQVN phường; trưởng các hội đoàn thể; Bí thư chi bộ, trưởng khu phố, 

trưởng ban công tác mặt trận và đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch thuộc một 

phần tổ 5 và tổ 7 khu phố 3 ; tổ 2,3,4,5 khu phố 4, khu phố 5 (Giao trưởng các khu 

phố mời đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch biết dự họp) 

Địa điểm: Hội trường A UBND phường 

 2./14 giờ 00’: : Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề: Kiểm tra tiến 

độ rà soát bộ thuế khu phố 2, khu phố 3 và giải quyết thủ tục hành chính. 

Thành phần: đc Nguyễn Thị Lý CC. TC-KT; Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, 

Uỷ nhiệm thu khu phố 2 và khu phố 3, Chủ tịch Hội phụ nữ phường, Hội cựu chiến 

binh phường. 

Địa điểm: Hội trường C – phường 

3./ 14 giờ 00’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: Dự nghe 

Phòng VH&TT thành phố báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 

chuyển đổi Nhà Văn hóa khu phố-ấp chuyển đổi thành Trung tâm truyền thông cộng 

đồng và Đào tạo công dân điện tử. 

Địa điểm: phòng họp A-UBND thành phố. 

4./ 16 giờ 00’: Thành uỷ viên-Bí thư Đảng uỷ phường -Nguyễn Hữu Hà chủ 

trì họp Ban Thường vụ Đảng uỷ. 

Thành phần: các đồng chí trong BTV Đảng uỷ phường. 

Địa điểm: Hội trường C phường. 

Thứ sáu (20/5):  

Sáng:      
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1./ 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND phường - Nguyễn Văn Lâm: Làm việc với đơn 

vị đo đạc các tuyến đường QH trên địa bàn phường. (giao đc Đặng Bảo Ngọc chuẩn 

bị  nội dung) 

Thành phần: : Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề:, Đại diện 

phòng TNMT, Đơn vị đo đạc cắm mốc, trưởng khu phố 1, khu phố 3, khu phố 4. 

(giao đc Đặng Bảo Ngọc tham mưu giấy mời, mời thành phần có liên quan và cùng 

dự họp) 

 Địa điểm: Hội trường C phường 

 2./ 10 giờ 00’: : Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề: Làm việc với 

ông Phú – công trình xây dựng tại khu phố 5 và giải quyết TTHC. 

Thành phần: đc Nguyễn Văn Dự CC. ĐC -XD; Trưởng khu phố 5 

Địa điểm: Hội trường C phường. 

3./ 8  giờ 00’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: Dự khai mạc 

Ngày hội gia đình thành phố Đồng Xoài lần VIII, năm 2022. 

Thành phần: đc Đoàn Thị Nhẫn BT, ĐTN, đc Nguyễn Thị Hạnh CT. Hội 

LHPN. 

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

Chiều:                   

1./13  giờ 30’: Thành uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ phường- Nguyễn Hữu Hà chủ 

trì Hội nghị BCH Đảng bộ mợ rộng tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2022.  

Thành phần: Các đ/c ĐUV, Bí thư và PBT các chi bộ, Trưởng các Đoàn thể 

(ND, PN, TN, CCB). 

Địa điểm: Hội trường B UBND phường 

2./ Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề: Làm việc theo chương trình 

sau:  

- 14 giờ 00’: Dự họp nghe phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố-Thường trực 

Tổ công tác 167 thành phố báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa 

bàn thành phố Đồng Xoài. (đc Đặng Bảo Ngọc địa chính phối hợp đc Nguyễn Thị 

Lý kế toán chuẩn bị nội dung) 

- 15 giờ 30’: Dự họp nghe phòng Kinh tế thông qua Kế hoạch thực hiện chiến 

lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn 

thành phố. 

Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố. 

3./ Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: Làm việc theo chương 

trình sau: 

- 13  giờ 30’: Dự họp nội dung đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Anh Dũng làm 

việc với ngành Giáo dục thành phố để nghe báo cáo một số đề xuất, kiến nghị (Theo 

Lịch Thành ủy). 

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.  
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- 16 giờ 30’: Dự Lễ Bế mạc Ngày hội gia đình thành phố Đồng Xoài lần VIII, 

năm 2022. 

Thành phần: đc Đoàn Thị Nhẫn BT, ĐTN, đc Nguyễn Thị Hạnh CT. Hội 

LHPN. 

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

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. 

- Các Hội đoàn thể được giao nhiệm vụ theo dõi, hỗ trợ các khu phố. Chủ 

động trao đổi với cấp ủy chi bộ, Ban điều hành khu phố mình phụ trách trong việc 

thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2022 đặc biệt đối với nhiệm vụ: rà soát bộ thuế 

phi nông nghiệp phục vụ công tác thu thuế, tuyến đường sạch-xanh-sáng-đẹp-an 

toàn, camera an ninh, thành viên nhóm zalo. 
   

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; (đã ký) 

- Các Đoàn thể Phường;   

- Các khu phố;                                                                                                     

- Trường học;  

- Lưu: VT.                               Hoàng Thị Nhân 


