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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN ĐỒNG 

✶ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Tân Đồng, ngày 19 tháng 9 năm 2022 

 

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

(Tuần thứ 38 (Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022) 

 

Thứ hai (18/9):  

Sáng:        

1./ 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND phường – Nguyễn Văn Lâm: Dự họp UBND 

thành phố báo cáo xin chủ trương Thành uỷ các nội dung: “dự thảo” Đề án điều 

chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đồng Xoài đến năm 2040; “dự 

thảo” các nội dung thông báo cho Nhân dân được biết về các quyền lợi được hưởng 

khi đồng thuận tự nguyện trả lại đất (hiến đất) cho Nhà nước để thực hiện các tuyến 

đường quy hoạch trên địa bàn thành phố. 

Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

 2./ Phó Chủ tịch UBND phường – Đặng Thanh Đề làm việc theo chương trình 

sau:  

 - 6 giờ 30’: chỉ đạo giải toả hành lang đường bộ khu vực trường Tiểu học Tân 

Đồng, nga ba Lý Thường Kiệt-Nguyễn Huệ. 

 - 8 giờ 00’: Làm việc tại trụ sở và giải quyết TTHC 

3./ 7 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND phường – Trần Khánh Tâm: dự học Lớp 

bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy 

và tương đương quản lý (Đối tượng 4) năm 2022. 

Thời gian: Từ ngày 19/9-hết ngày 23/9/2022 

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước 

  Chiều:      

1/. Chủ tịch UBND phường – Nguyễn Văn Lâm: đi kiểm tra cơ sở 

2./ Phó Chủ tịch UBND phường – Đặng Thanh Đề: làm việc với chi nhánh 

VPĐD thành phố kiểm tra thống nhất trường hợp bà Dương Thị Thủy, ông Đặng 

Quý Mão, Vũ Đức Sinh về hồ sơ cấp GCNQSDĐ. (Giao đc Đặng Bảo Ngọc chuẩn 

bị nội dung và mời thành phần có liên quan) 

Mời dự: Lãnh đạo CNVPĐKĐĐTP 

Thành phần khác: Trưởng khu phố 2. 

Địa điểm: Hội trường C phường 

 Thứ ba (20/9):  

Sáng:      
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1./ 7 giờ 30’: Chủ tịch UBND phường– Nguyễn Văn Lâm: Tiếp công dân 

định kỳ. 

Thành phần: Công chức ĐC-XD; cán bộ tiếp công dân; Đại diện TT. Ban 

BVDP phường. 

Địa điểm: Phòng tiếp công dân phường. 

1./ 8 giờ 00’: Chủ tịch UBND phường– Nguyễn Văn Lâm dự triển khai tập 

huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho Tổ công nghệ số cộng đồng (Theo Kế 

hoạch số 1130/STTTT-BCVTCNTT của Sở Thông tin và Truyền thông). 

Thành phần:  

- Tổ CNCĐ và Đề án 06 phường gồm: PCT.UBND (VHXH), Chủ tịch 

UBMTTQVN, Trưởng công an, Tổ trưởng tổ CSKV, Phó trưởng CAP (PT QLHC-

TTXH), CC. VP-TK (PT CĐS), CC. TP-HT, CC. ĐC-XD, CC. VH-XH, CC. TC-

KT, Trưởng Trạm y tế, Chủ tịch hội CTĐ, Chủ tịch hội CCB, Chủ tịch hội PN,  

Chủ tịch hội ND, Bí thư ĐTN; giáo viên tin học các trường học (giao Hiệu trưởng 

các trường thông báo) 

- Tổ CNCĐ và Đề án 06 khu phố gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, Bí 

thư chi đoàn, CHT. Nông dân, CHT. Phụ nữ, Tổ trưởng tổ BVDP (Giao Trưởng 

khu phố thông báo cho các thành phần tham dự) 

Địa điểm: Hội trường B phường. 

4./ 7 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND phường – Đặng Thanh Đề: đi kiểm tra 

trật tự trên địa bàn phường. 

Chiều:                   

 1./ 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Hữu Hà (TUV– Bí thư Đảng ủy) chủ trì họp 

Thường vụ Đảng ủy về công tác quy hoạch cán bộ.  

Thành phần: các đ/c Ban Thường vụ Đảng ủy.  

Địa điểm: Hội trường C UBND phường. 

2./ 14 giờ 00’: Chủ tịch UBND phường – uỷ quyền Tổ CNCĐ và tổ Đề án 

06 phường dự họp tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 

01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng 

cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy 2 2 mạnh chuyển đổi 

số để phát triển về phát triển chính quyền số”. 

Thành phần cùng dự: Tổ CNCĐ và Đề án 06 phường gồm: PCT.UBND 

(VHXH), Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng công an, Tổ trưởng tổ CSKV, Phó 

trưởng CAP (PT QLHC-TTXH), CC. VP-TK (PT CĐS), CC. TP-HT, CC. ĐC-

XD, CC. VH-XH, CC. TC-KT, Trưởng Trạm y tế, Chủ tịch hội CTĐ, Chủ tịch hội 

CCB, Chủ tịch hội PN,  Chủ tịch hội ND, Bí thư ĐTN; giáo viên tin học các trường 

học 

 Địa điểm: Hội trường B phường. 

3./ 7 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND phường – Đặng Thanh Đề: làm việc tại 

trụ sở và giải quyết TTHC 
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Thứ tư (21/9):  

 Sáng:      

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

sở và giải quyết TTHC 

2./ Phó Chủ tịch UBND phường – Đặng Thanh Đề làm việc theo chương 

trình sau:  

 - 6 giờ 30’: chỉ đạo giải toả hành lang đường bộ khu vực trường Tiểu học 

Tân Đồng, ngã ba Lý Thường Kiệt-Nguyễn Huệ. 

- 8 giờ 00’: Đi kiểm tra các bãi tập kết cát trên địa bàn phường 

Thành phần: Lãnh đạo Công an phường; đc Nguyễn Văn Dự; Trưởng khu 

phố nơi có bãi tập kết cát. 

Chiều:                   

1./ Chủ tịch UBND phường-Nguyễn Văn Lâm: Làm việc theo chương trình 

sau: 

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

- 15 giờ 00’: Phòng Kinh tế thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức họp mặt 

doanh nghiệp nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. 

Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố. 

- 16 giờ 00’: Họp UBND thành phố chuyên sâu về giải pháp nguồn thu từ 

việc chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là các tuyến đường đã đầu tư. (Giao đc 

Đặng Bảo Ngọc tổng hợp danh sách nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các 

hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn gửi cho Chủ tịch chậm nhất ngày 20/9) 

Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố. 

3./ Phó Chủ tịch UBND phường – Đặng Thanh Đề: làm việc theo chương 

trình sau: 

- 13 giờ 30’: Tiếp tục đi kiểm tra cơ sở tập kết cát 

- 15 giờ 00’: Làm việc tại trụ sở và giải quyết TTHC 

Thứ năm (22/9): 

Sáng:      

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

sau: 

- 7 giờ 30’: Làm việc với bộ phận tiếp nhận đơn thư và công chức địa chính 

phường về hồ sơ hoà giải tranh chấp đất đai năm 2020, 2022; Giải quyết TTHC. 

Thành phần: đc Phan Văn Thành CC.VP-TK, đc Đặng Bảo Ngọc CC. ĐC-

XD. 



4 

Địa điểm: Phòng tiếp công dân phường 

- 10 giờ 00’: Báo cáo UBND thành phố kết quả khảo sát công trình: Đo vẽ, 

cắm mốc, nạo vét, mở rộng và làm đường sỏi đỏ hai bên suối (từ đường Phú Riềng 

Đỏ đến suối Rạt), phường Tân Đồng và đề xuất thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo 

cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Thành phần cùng dự: đc Nguyễn Văn Dự CC. ĐC-XD; đơn vị tư vấn (giao 

đc Dự thông báo) 

Địa điểm: Phòng họp A-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 

Chiều:     

1./ 14 giờ 00’: Chủ tịch UBND phường-Nguyễn Văn Lâm: dự xét duyệt 

chính trị, chính sách cấp thành phố. 

Thành phần cùng dự: đc Đinh Công Viên CHT. Ban CHQS, đc Giang 

Xuân Kinh Trưởng CAP. 

 Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố. 

2./ 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND phường – Đặng Thanh Đề: làm việc với 

công chức địa chính về rà soát cac tuyến đường không hợp pháp trên địa bàn 

phường theo kết quả đo đạc chính quy năm 2020. Và giải quyết TTHC. 

3./ 14 giờ 00’: Chủ tịch UBND phường-Nguyễn Văn Lâm uỷ quyền đc 

Nguyễn Thị Thuý Kiều Phó bí thư ĐTN phường Dự Hội nghị tổng kết hoạt động 

Hè năm 2022. 

Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

Thứ sáu (23/9):  

Sáng:     

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

sở và giải quyết TTHC 

2./ 7 giờ 30’: Phó Chủ tịch UBND phường – Đặng Thanh Đề: Đi kiểm tra 

trật tự đô thị trên địa bàn phường. 

Chiều:   

1./Đ/c Nguyễn Hữu Hà (TUV– Bí thư Đảng ủy) làm việc theo chương trình 

sau: 

- Từ 13h30-15h: Chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ lần 1. 

- 15h00 đến 16h: Họp cán bộ chủ chốt gồm các đ/c UV BCH, Trưởng các 

Hội đoàn thể (ND, PN, ĐTN, CCB), Bí thư các chi bộ. 

- Từ 16h-17h: Chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ lần 2 

Thành phần: các đ/c UV.BCH, Trưởng các đoàn thể (ND, PN, ĐTN, CCB), 

Bí thư các chi bộ trực thuộc.  
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Địa điểm: Hội trường B – UBND phường 

2./ 13 giờ 30’: Chủ tịch các Phó chủ tịch UBND phường: Dự họp nội dung 

1 và giải quyết TTHC. 

Lưu ý:  

- Giao đc Nguyễn Văn Dự thường trực tổ kiểm tra trật tự xây dựng, tổ giải 

tỏa hành lang đường bộ, chủ động kiểm tra xử lý kịp thời các trường lấn chiếm 

hành lang đường bộ, 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. 

-Tổ công nghệ cộng đồng chủ động tổ chức vận động nhân dân cài đặt các 

ứng dụng công nghệ thộng tin phục vụ công tác chuyển đổi số. 
   

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;    Hoàng Thị Nhân 

- Lưu: VT.                                


