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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN ĐỒNG 

✶ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Tân Đồng, ngày 06 tháng 6 năm 2022 

 

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

(Tuần thứ 23 (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022) 

 

Thứ hai (06/6):  

Sáng:        

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

sau: 

- 7 giờ 00’: 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. 

- 9 giờ 00’: Đi kiểm tra cơ sở 

2./ Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm làm việc theo chương trình 

sau:  

- 7 giờ 00’: Dự họp nội dung 1 

- 9 giờ 00’: Dự họp UBND thành phố báo cáo công tác chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày chiến thắng Đồng 

Xoài. 

Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố. 

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

1 và giải quyết TTHC. 

  Chiều:      

1./ 14 giờ 00’: đc Nguyễn Hữu Hà BTĐU- Bí thư chi bộ Quan sự chủ trì họp 

Cấp uỷ chi bộ quân sự  thông Nhất nội dung đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025. 

 Thành phần: đc Đinh Công Viên, đc Đoàn Thị Nhẫn. 

Địa điểm: Phòng làm việc Bí thư Đảng uỷ. 

2./ 13 giờ 30’: Chủ tịch UBND phường - Nguyễn Văn Lâm đi kiểm tra cơ sở. 

 3./ 14 giờ 00’: Phó chủ tịch UBND phường - Đặng Thanh Đề: Dự Công bố 

và bàn giao hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

Địa điểm: phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. 

4./ 13  giờ 30’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: Làm việc tại 

trụ sở và trực giải quyết TTHC. 

 Thứ ba (07/6):  
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Sáng:      

1./ 7 giờ 30’ : Đ/c Hoàng Thị Nhân PBTTTĐU, đc Bùi Công Hoan Chủ tịch 

HĐND-CT.UBMTTQ, đc Trần Khánh Tâm Phó Chủ tịch UBND phường dự Liên 

hoan các Câu lạc bộ, Đội - Nhóm thiện nguyện trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, 

lần thứ I, năm 2022. 

Thành phần cùng dự: Lãnh đạo hội Chữ thập đỏ phường 

Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố. 

2/ Chủ tịch UBND phường-Nguyễn Văn Lâm làm việc theo chương trình sau: 

- 7 giờ 30’ : Tiếp công dân định kỳ và giải quyết TTHC. 

Thành phần: Công chức địa chính, đại diện thường trực ban bảo vệ dân phố. 

Địa điểm: Phòng tiếp công dân 

- 10 giờ 00’: Đi kiểm tra cơ sở 

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 

Chiều:                   
1./  Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho đc Trần Khánh Tâm Phó Chủ tịch 

UBND phường làm việc theo chương trình sau: 

- 14 giờ 00’: Nghe Văn phòng HĐND&UBND thành phố và các đơn vị báo 

cáo kết quả, tiến độ triển khai công tác Chuyển đổi số theo Kế hoạch số 172/KH-

UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố. (giao đc Phan Văn Thành chuẩn 

bị nội dung gửi trước cho đc Phó Chủ tịch chậm nhất 16h ngày 06/6) 

 - 15 giờ 00’: Nghe Phòng QLĐT thành phố báo cáo tình hình thực hiện Nghị 

quyết 03-NQ-TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (giao đc Tạ Thị 

Hường chuẩn bị nội dung gửi trước cho đc Phó Chủ tịch chậm nhất 16h ngày 06/6) 

Địa điểm 02 nội dung: Hội trường Thành ủy. 

2./ 15 giờ 00’: Chủ tịch UBND phường-Nguyễn Văn Lâm: Chủ trì họp lấy ý 

kiến các hộ dân có đất trong dự án nạo vét mở rộng suối từ nhà ông tư Điêng đến 

suối Rạt (mời bổ sung). 

 Thành phần: Đại diện ĐU-HĐND-UBMTTQVN phường; Trưởng các Hội 

đoàn thể; bí thư chi bộ, trưởng khu phố, TB.CTMT khu phố 3. ( Giao đc Nguyễn 

Văn Dự chuẩn bị nội dung cuộc hợp và thư mời phối hợp với trưởng khu phố 3, khu 

phố 4 mời các hộ dân còn sót chưa dự họp ngày 02/6/2022  ) 

Địa điểm: Hội trường B phường  

3./13 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND phường – Đặng Thanh Đề dự họp nội dung 

2 và trực giài quyết TTHC 

Thứ tư (08/6):  

 Sáng:      
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 1./ 8 giờ 00’: Thường trực Đảng uỷ chủ trì hội nghị trực tuyến tuyên truyền 

về công tác biên giới đất liền năm 2022. 

Thành phần: Thường trực HĐND–UBND–UBMTTQVN phường; Các đồng 

chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng hoặc phó các Hội đoàn thể (ND, PN, 

ĐTN, CCB); Bí thư hoặc phó bí thư các chi bộ trực thuộc. 

Địa điểm: Hội trường B phường 

2./ 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND phường – Nguyễn Văn Lâm dự họp nội dung 1 

và giải quyết TTHC. 

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

sau:  

- 8 giờ 00’: Làm việc với ông Phùng Xuân Giang về khai thác khoáng sản. 

Thành phần: Giao đc Đặng Bảo Ngọc CC. Địa chính chuẩn bị nội dung và 

mời thành phần có liên quan. 

- 9 giờ 30’: Làm việc với ông Khắc KP 1 về tự tháo dỡ công trình trên đất 

công đường Nguyễn Văn Trỗi. 

Thành phần: Trưởng khu phố 1; (giao đc Nguyễn Văn Dự chuẩn bị nội dung 

và mời thành phần có liên quan). 

Địa điểm 02 nội dung trên: Hội trường C phường 

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

dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở (Lớp thứ nhất) 

Thành phần cùng dự tập huấn: Trưởng hoặc phó các Hội đoàn thể (ND, 

PN, ĐTN, CCB) 

Thời gian: 03 ngày từ ngày 08/6-10/6/2022 

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

Chiều:                   
 1./13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Hữu Hà TUV-BT Đảng ủy dự Hội nghị quán triệt 

chỉ thị của Thành ủy, kế hoạch tổ chức diễn tập PTDS thành phố năm 2022. 

 Thành phần cùng dự: Đ/c Giang Xuân Kinh - trưởng Công an phường, Đ/c 

Đinh Công Viên - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường. 

Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố. 

2./ Chủ tịch UBND phường – Nguyễn Văn Lâm:  

- 13 giờ 30’: Làm việc theo chương trình riêng. 

- 15 giờ 00’: dự Hội nghị quán triệt chỉ thị của Thành ủy, kế hoạch tổ chức 

diễn tập PTDS thành phố năm 2022 

 Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố. 

2./ 14 giờ 00’: Chủ tịch UBND phường uỷ nhiệm đc Đoàn Thị Nhẫn chủ trì 

phối hợp hội Nông dân, Phụ nữ, CCB, Công đoàn cơ sở tổ chức gian hàng ẩm thực 
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tham gia giới thiệu không gian văn hoá và triển lãm kiến trúc, mỹ thuật chào mừng 

kỷ niệm 57 năm ngày chiến thắng Đồng Xoài.  

Địa điểm: Công viên Xoài, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú 

 3./13 giờ 30’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: Tiếp tục lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở. 

Thành phần cùng dự tập huấn: Trưởng hoặc phó các Hội đoàn thể (ND, 

PN, ĐTN, CCB); Bí thư chi bộ các khu phố 1, 2, 3, 4, 5. 

Thời gian: 03 ngày từ ngày 08/6-10/6/2022 

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

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

việc theo chương trình sau: 

- 14giờ 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 00’: 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 

Tối:                   

* 19 giờ 00’: Lãnh đạo Đảng uỷ-HĐND- UBND-UBMTTQVN phường: Dự 

Khai mạc chương trình giới thiệu không gian văn hóa và triển lãm Kiến trúc, Mỹ thuật 

chào mừng kỷ niệm 57 năm chiến thắng Đồng Xoài (09/6/1965-09/6/2022) Thực hiện 

theo Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 02/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố.  

Thành phần cùng dự: Trưởng các hội, đoàn thể phường. 

Địa điểm: Công viên Xoài, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú 

Thứ năm (09/6): 

Sáng:      

1./ 6 giờ 30’: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN 

phường dự lễ dâng hương chào mừng kỷ niệm 57 năm Chiến thắng Đồng Xoài 

(09/6/1965-09/6/2022). 

Địa điểm: Tại Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài. 

2./ 9 giờ 00’: Chủ tịch UBND phường uỷ nhiệm đc Đoàn Thị Nhẫn Bí thư 

ĐTN phường chủ trì triệu tập huy động số đông tham gia chương trình giới thiệu 

không gian văn hóa và triển lãm  Kiến trúc, Mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 57 năm 

chiến thắng Đồng Xoài. 

Thành phần phần phân bổ huy động cụ thể như sau: 

- Công đoàn cơ sở: 10 người 

- Khu phố 1: 15 người 
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- Khu phố 2: 15 người 

- Khu phố 3: 15 người 

- Khu phố 4: 15 người 

- Khu phố 5: 10 người 

(Giao Công đoàn cơ sở và Trưởng các khu phố quản lý người thuộc đơn vị 

mình huy động. Giao đc Đoàn Thị Nhẫn điểm danh lực lượng tham gia của công 

đoàn cơ sở và các khu phố để làm cơ sở đánh giá đồng thời hướng dẫn tổ chức lực 

lượng tham gia các nội dung đảm bảo theo kế hoạch của UBND thành phố) 

3./10 giờ 30’:Đ/c Nguyễn Hữu Hà (TUV, BT Đảng ủy), Đ/c Nguyễn Văn Lâm 

(Phó bí thư-Chù tịch UBND phường) đc Bùi Công Hoan (Chủ tịch HĐND-Chủ tịch 

UBMTTQ phường) Dự Bế mạc chương trình giới thiệu không gian văn hóa và triển 

lãm  Kiến trúc, Mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 57 năm chiến thắng Đồng Xoài 

(09/6/1965-09/6/2022)  

Địa điểm: Công viên Xoài, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú 

 4./Chủ tịch UBND phường – Nguyễn Văn Lâm: Làm việc theo chương trình 

sau: 

- 7giờ 30’: Làm việc tại trụ sở và giải quyết TTHC 

- 10 giờ 30’: Dự họp nội dung 3 

5./ 7  giờ 30’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: Tiếp tục lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở. 

6./ 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 3 

Chiều:     

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

Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn trực tuyến thành lập và vận hành Tổ 

công nghệ số cộng đồng trên địa bàn. 

Thành phần cùng dự: Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ; 

cựu chiến binh; Công an phường, cán bộ phụ trách CNTT; giáo viên dạy tin học 

(giao Hiệu trưởng các trường thông báo). 

Địa điểm: Hội trường B – UBND phường  

2./ 13 giờ 30’: PCT UBND phường – Đặng Thanh Đề: Làm việc tại trụ sở và 

trực giải quyết TTHC. 

3./ 14 giờ 00’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: tiếp tục lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở. 

4./ 14 giờ 00’: Chủ tịch UBND phường uỷ nhiệm đc Đoàn Thị Nhẫn dự họp 

UBND thành phố nghe Thành đoàn Đồng Xoài thông qua dự thảo Thông qua dự thảo 

Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2022; Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc hè và phát 
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động tháng hành động vì trẻ em năm 2022; họp nghe phòng VH&TT thành phố 

thông qua dự thảo Kế hoạch và Thể lệ hội thi kể chuyện theo sách thành phố Đồng 

Xoài lần III, năm 2022. 

Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố. 

Thứ sáu (10/6):  

Sáng:     

1./ 8 h 00’: Đ/c Nguyễn Hữu Hà – TUV – BT Đảng ủy dự Hội nghị thực hiện 

quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm 

kỳ 2021 – 2026 

Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

2./ 8h40’-9h10’: Đ/c Bùi Công Hoan - Chủ tịch HĐND. Dự Hội nghị thực 

hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thành phố 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

 3./ Chủ tịch UBND phường – Nguyễn Văn Lâm: Làm việc theo chương trình 

sau: 

- 7giờ 30’: Đi kiểm tra cơ sở 

- 8 giờ 40’: Dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung chức 

danh Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

4./ Phó chủ tịch UBND phường – Đặng Thanh Đề làm việc theo chương trình 

sau: 

- 7 giờ 30’: Làm việc tại trụ sở và trực giải quyết TTHC. 

- 8 giờ 30’: Chủ trì hòa giải tranh chấp đất đai theo đơn của ông Trần Văn 

Bình, Kp Tân Bình, phường Tân Bình tranh chấp đất đai với ông Vương Đức Lâm 

kp Phú Thanh, phường Tân Phú. ( Giao đc Đặgn Bảo Ngọc chuẩn bị hồ sơ liên quan 

gửi trước cho đc Phó Chủ tịch UBND phường và các thành viên Hội đồng và chuẩn 

bị các nội dung có liên quan) 

Thành phần: Hội đồng hòa giải phường, trưởng khu phố 3, các thành phần 

khác giao đc Đặng Bảo Ngọc tham mưu mời dự. 

5./ 7 giờ 30’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: Tiếp tục lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở. 

Chiều:   

1./15 giờ 00’: Chủ tịch UBND phường – Nguyễn Văn Lâm, Phó chủ tịch 

UBND – Đặng Thanh Đề: nghe công chức chuyên môn và các khu phố báo cáo tình 

hình rà soát và thu thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp năm 2022. 

Thành phần: đc Nguyễn Thị Lý CC. TC-KT phường; Bí thư chi bộ, trưởng 

khu phố, Uỷ nhiệm thu các khu phố.(giao đc Nguyễn Thị Lý chuẩn bị nội dung và 

mời thành phần có liên quan) 

Địa điểm: Hội trường B phường 
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 2./ Phó chủ tịch UBND phường – Đặng Thanh Đề làm việc theo chương trình 

sau:  

-13 giờ 30’:  Làm việc tại trụ sở và giải quyết thủ tục hành chính 

-15 giờ 00’: dự họp nội dung 1 giải quyết TTHC. 

3./ 14  giờ 00’: Phó chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm: Tiếp tục lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở. 

Tối:   
19  giờ 00’: đc Hoàng Thị Nhân – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, đc Phó 

chủ tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V 

họp thứ tư, HĐND khoá V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Thành phần cùng dự: đc Nguyễn Văn Dự, đc Phạm Thị Hà Nam, Cảnh sát 

khu vực phụ trách khu phố 1, đại diện Ban bảo vệ dân phố phường. 

Địa điểm: Nhà văn hoá khu phố 1 

Thứ bảy (11/6):  

Chiều:   
14  giờ 00’: Phó chủ tịch UBND phường – Đặng Thanh Đề:  Dự tiếp xúc cử 

tri trước kỳ họp thứ V họp thứ tư, HĐND khoá V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Thành phần cùng dự: đc Nguyễn Văn Dự, đc Đoàn Thị Nhẫn, Cảnh sát khu 

vực phụ trách khu phố 4, đại diện Ban bảo vệ dân phố phường. 

Địa điểm: Nhà văn hoá khu phố 4 

Tối:   
19  giờ 00’: đc Hoàng Thị Nhân – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó chủ 

tịch UBND phường - Trần Khánh Tâm dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V họp 

thứ tư, HĐND khoá V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Thành phần cùng dự: đc Đặng Bảo Ngọc, đc Phạm Thị Hà Nam, Cảnh sát 

khu vực phụ trách khu phố 2, đại diện Ban bảo vệ dân phố phường. 

Địa điểm: Nhà văn hoá khu phố 2 

Chủ nhật (12/6):  

Chiều:   
14  giờ 00’: Phó chủ tịch UBND phường – Đặng Thanh Đề dự tiếp xúc cử tri 

trước kỳ họp thứ V họp thứ tư, HĐND khoá V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Thành phần cùng dự: đc Đặng Bảo Ngọc, đc Phạm Thị Hà Nam, Cảnh sát 

khu vực phụ trách khu phố 5, đại diện Ban bảo vệ dân phố phường. 

Địa điểm: Nhà văn hoá khu phố 5 

Tối:   
19  giờ 00’: Chủ tịch UBND phường – Nguyễn Văn Lâm dự tiếp xúc cử tri 

trước kỳ họp thứ V họp thứ tư, HĐND khoá V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Thành phần cùng dự: đc Nguyễn Văn Dự, đc Đoàn Thị Nhẫn, Đại diện lãnh 

đạo công an phường, đại diện Ban bảo vệ dân phố phường. 
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Địa điểm: Nhà văn hoá khu phố 3 

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;  

- Các Đoàn thể Phường;  (đã ký) 

- Các khu phố;                                                                                                     

- Trường học;  

- Lưu: VT.                               Hoàng Thị Nhân 


