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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN ĐỒNG 

✶ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Tân Đồng, ngày22 tháng 5 năm 2022 

 

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

(Tuần thứ 21 (Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022) 

 

Thứ hai (23/5):  

Sáng:        

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

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

sở và giải quyết TTHC. 

 3./ 7 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 

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 3 

 3./ 13  giờ 30’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: chủ trì họp 

Hội đồng chính sách phường. 

Thành phần: thành viên HĐCS phường gồm:dc Hoàng THị Nhân, đc Bùi 

Công Hoan, đc Đinh Công Viên, đc Đoàn Thị Phương Thảo, đc Trần Thị Luân. 

Địa điểm: Hội trường C phường. 

 Thứ ba (24/5):  

Sáng:      

1./ 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND phường uỷ quyền Phó chủ tịch UBND phường 

Trần Khánh Tâm Tiếp công dân định kỳ và giải quyết TTHC. 

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

Địa điểm: Phòng tiếp công dân 

2./ 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND phường - Nguyễn Văn Lâm: dự nghe Chi cục 

Thuế khu vực Đồng Xoài-Đồng Phú và phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố báo 
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cáo tình hình thu nợ đọng thuế, việc triển khai lập bộ, thu thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp trên địa bàn 05 tháng đầu năm, đề xuất giải pháp thu ngân sách trong thời 

gian tới. 

Thành phần: đc Nguyễn Thị Lý CC. TC-KT 

Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố. 

 3./ 7 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 4,5 

Chiều:                   

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

2/. 13 giờ 30’: : Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề: họp Tổ thẩm 

định, xét duyệt giao đất cho các hộ dân trên địa bàn thành phố Đồng Xoài có đất thu 

hồi tại huyện Đồng Phú, nội dung: Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết 

quả thẩm định hồ sơ (đợt cuối) của phường-xã và những khó khăn, vướng mắc trong 

xét duyệt hồ sơ. 

Địa điểm: Phòng họp B - UBND thành phố. 

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

trụ sở và giải quyết TTHC. 

Thứ tư (25/5):  

 Sáng:      

1./ 8 giờ 30’: đc Hoàng Thị Nhân PBTTTĐU, đc Bùi Công Hoan Chủ tịch 

UBMTTQVN phường dự hội nghị họp mặt lãnh đạo thành phố với chức sắc, chức 

việc các tôn giáo năm 2022. 

Địa điểm: Tại hội trường Khối vận thành phố. 

2./ 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND phường – Nguyễn Văn Lâm: làm việc tại trụ sở 

và giải quyết TTHC. 

 3./ 8 giờ 00’: Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề: làm việc với ông 

Nguyễn Văn Hùng về việc xây dựng công trình không phép tại khu phố 5. 

Thành phần: đc Nguyễn Văn Dự; Trưởng khu phố 5 

Địa điểm: Hội trường C phường. 

4./8 giờ 00’: Phó chủ tịch UBND phường -Trần Khánh Tâm: chủ trì họp Ban 

chỉ đạo giảm nghèo phường. 

Thành phần: đại diện lãnh đạo: UBMTTQ, Hội phụ nữ, nông dân, thanh 

niên, cựu chiến binh, người cao tuổi, chữ thập đỏ, thanh tra nhân dân, CC. VH-XH. 

Trưởng 05 khu phố. 

Địa điểm: Hội trường B phường. 

Chiều:                   
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1./ 14 giờ 00’: Chủ tịch UBND phường – Nguyễn Văn Lâm: dự họp thông 

qua nội dung các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của các phường: Tân Đồng, 

Tân Xuân, Tân Phú (Theo lịch Thành ủy). 

Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

 2./ 14 giờ 00’: 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 

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

trụ sở và giải quyết TTHC. 

Thứ năm (26/5): 

Sáng:      

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

chương trình riêng (cả ngày) 

2./ 8 giờ 00’: đc Hoàng Thị Nhân PBTTTĐU , Phó chủ tịch UBND phường - 

Đặng Thanh Đề, đc Bùi Công Hoan Chủ tịch UBMTTQ kiêm Chủ tịch HĐND, đc 

Trần Đức Sinh Phó chủ tịch HĐND phường tiếp xúc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 

5 (kỳ họp giữa năm 2022) HĐND thành phố. 

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Xuân. 

3./ 7  giờ 30’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: Cùng đoàn 

tham gia hội gia đình tỉnh Bình Phước, năm 2022. 

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

LHPN. 

Địa điểm: Trung tâm văn hoá tỉnh 

Thời gian: cả ngày 

Chiều:                   

 1./Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề: giải quyết TTHC và Làm 

việc theo chương trình sau: 

 - 14 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. 

- 15 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 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 
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3./ 13 giờ 30’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: tiếp tục tham 

gia cùng đoàn dự thi ngày hội gia đình tỉnh Bình Phước năm 2022. 

3./ 14 giờ 00’: đc Bùi Công Hoan Chủ tịch HĐND phường chủ trì họp giao 

ban TT HĐND tháng 5/2022. 

Thành phần: Thường trực HĐND phường; trưởng, phó 02 ban HĐND, giúp 

việc HĐND 

Địa điểm: Hội trường B phường 

Thứ sáu (27/5):  

Sáng:      

1./7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Hữu Hà (TUV, BT Đảng ủy) chủ trì Hội nghị trực 

tuyến thông tin thời sự lần III năm 2022.  

Thành phần: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, cấp uỷ các 

chi bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND-UBND - Ủy ban MTTQ; Trưởng, phó các hội 

đoàn thể (ĐTN, PN. HND, CCB), (thành phần khác giao VP Đảng uỷ mời). 

Địa điểm: Hội trường A UBND phường 

 2./ 7 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND phường dự họp nội dung 1  

 3./ 7 giờ 30’:  Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề: dự họp nội dung 

1 và giải quyết TTHC. 

Chiều:                   

1./ Chủ tịch UBND phường - Nguyễn Văn Lâm: làm viêc theo chương trình 

sau: 

- 13 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; CHT. Ban CHQS phường, 

Trưởng ban BVDP phường. 

Địa điểm: phòng họp C phường. 

- 15 giờ 00’: đi kiểm tra cơ sở. 

 2./ 14 giờ 00’: đc Bùi Công Hoan Chủ tịch UBMTTQ phường chủ trì họp giao 

ban công tác mặt trận tháng 5/2022. 

Thành phần: BTT. UBMTTQVN phường; trưởng ban CTMT 05 khu phố. 

Địa điểm: Hội trường B phường. 

 3./ 13 giờ 30’:  Phó chủ tịch UBND phường – Trần Khánh Tâm dự họp nội 

dung 1 và giải quyết TTHC. 

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. 
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- 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 


