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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 ĐẢNG ỦY XÃ TIẾN HƯNG Tiến Hưng, ngày 27 tháng 3 năm 2023 

 * 

 

  LỊCH LÀM VIỆC CỦA BTV ĐẢNG ỦY -  

 TT. HĐND-UBND - UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ 

            (Tuần thứ 13/2023, từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023) 

 

 

THỨ HAI (27/3): 

Sáng: 1. Ban Thường vụ Đảng ủy: Làm việc tại trụ sở. 

2. Đ/c Nguyễn Thái Sơn (PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã) 

dự họp nghe Phòng TC-KH thành phố báo cáo thông qua dự 

thảo các Kế hoạch sau:  

(1) Kế hoạch thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân trên địa 

bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. 

(2) Kế hoạch khai thác nguồn thu Ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. 

(3) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 

27/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 

07/10/2022 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 

50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng 

hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. 

Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố. 

3. Đ/c Đoàn Quang Duy (ĐUV- PCT UBND xã) đi kiểm tra 

các nhóm lớp trẻ mầm non tư thục trên địa bàn (Cả ngày). 

Cùng đi: BGH trường Mầm non Hoa Sen; Trưởng các ấp. 

4. Đ/c Phạm Văn Điệp (ĐUV- PCT UBND xã) trực lãnh đạo 

xử lý và ký hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Chiều:  1. Ban Thường vụ Đảng ủy: Làm việc tại trụ sở. 

2. 14 giờ 00’: Hội ý lãnh đạo UBND xã đầu tuần tại phòng 

làm việc Chủ tịch UBND xã về nội dung kỳ họp chuyên đề 

HĐND xã. 

Giao đồng chí Thủy phối hợp đồng chí Thùy Anh chuẩn bị 

nội dung. 

3. Đ/c Nguyễn Thái Sơn (PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã) trực 

lãnh đạo xử lý và ký hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
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THỨ BA (28/3): 

Sáng: 1. Thường trực Đảng ủy: Làm việc tại trụ sở. 

2. 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thái Sơn (PBT Đảng ủy- Chủ tịch 

UBND xã) kiểm tra công tác trật tự xây dựng, an toàn giao 

thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn ấp 1, ấp 2. 

Đ/c Tú cùng tham gia. 

3. Đ/c Phạm Văn Điệp (ĐUV- PCT UBND xã) trực lãnh đạo 

xử lý và ký hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.  

Chiều: 1. Thường trực Đảng ủy: Làm việc tại trụ sở. 

2. 14 giờ 00: Đ/c Vũ Khắc Điệp (TUV- Bí thư Đảng ủy xã); 

Đ/c Nguyễn Văn Tỵ (PBTTTĐU- CT HĐND xã); Đ/c Nguyễn 

Thái Sơn (PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã) làm việc với lãnh 

đạo Công an thành phố về công tác Cải cách hành chính theo 

Đề án 06 tại Bộ phận một cửa xã. 

-Cùng dự: Đ/c Nguyễn Sỹ Bình (UVBTVĐU- Trưởng Công 

an xã); Đ/c Đoàn Quang Duy (ĐUV- PCT UBND xã) 

-Địa điểm: Phòng họp A- UBND xã. 

* Giao đồng chí Bình - Trưởng Công an xã phối hợp chuẩn 

bị nội dung. 

3. Đ/c Đoàn Quang Duy (ĐUV- PCT UBND xã) trực lãnh đạo 

xử lý và ký hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

THỨ TƯ (29/3): 

Sáng:  1. Ban Thường vụ Đảng ủy: Làm việc tại trụ sở. 

2. 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thái Sơn (PBT Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND xã); Đ/c Phạm Văn Điệp (ĐUV- PCT UBND xã) kiểm 

tra công tác trật tự xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường trên địa bàn ấp 4, ấp 7. 

3. 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Bình (UVBTVĐU- Trưởng Công 

an xã) tham gia lớp tập huấn công tác thi hành án hình sự, hỗ 

trợ tư pháp tại Công an tỉnh. (Thời gian, cả ngày). 

4. Đ/c Đoàn Quang Duy (ĐUV- PCT UBND xã) trực lãnh đạo 

và ký hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Chiều: 1. Ban Thường vụ Đảng ủy: Làm việc tại trụ sở. 

2. Đ/c Nguyễn Thái Sơn (PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã); 

Đ/c Phạm Văn Điệp (ĐUV- PCT UBND xã) kiểm tra công tác  

chuẩn bị kỳ họp chuyên đề HĐND xã. 

3. Đ/c Phạm Văn Điệp (ĐUV- PCT UBND xã) trực lãnh đạo 

xử lý và ký hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
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THỨ NĂM (30/3): 

- Đ/c Vũ Khắc Điệp (TUV, Bí thư Đảng ủy xã) trực tiếp công 

dân tại phòng tiếp công dân xã. 

 - Cùng dự: Công chức chuyên môn xã. 

Sáng: 1. Ban Thường vụ Đảng ủy: Làm việc tại trụ sở. 

 2. Đ/c Nguyễn Thái Sơn (PBT Đảng ủy- CT UBND xã) trực 

lãnh đạo xử lý và ký hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Chiều:  1. 13 giờ 30’: Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND -

UBMTTQVN xã dự kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã 

Tiến Hưng nhiệm kỳ V. 

 Thành phần: Theo thư mời của HĐND xã. 

Địa điểm: Hội trường UBND xã. 

2. 14 giờ 00’: Đ/c Đoàn Quang Duy (ĐUV- PCT UBND xã) 

chủ trì họp BCH Hội NNCĐDC Dioxin chuẩn bị đại hội. 

Cùng dự: Đ/c Trần Hoàng Dũng (Công chức VH-XH). 

Địa điểm: Tại phòng làm việc PCT khối VH-XH. 

3. Đ/c Phạm Văn Điệp (ĐUV- PCT UBND xã) trực lãnh đạo 

xử lý và ký hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

THỨ SÁU (31/3): 

Sáng: 1. Thường trực Đảng ủy: Làm việc tại trụ sở. 

2. 8 giờ 00’: Họp Tổ xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.  

-Nội dung: Thông qua các báo cáo trình Hội nghị sơ kết. 

-Thành phần: Theo Quyết định số 73-QĐ/ĐU ngày 16/01/2023 

của Đảng uỷ. 

-Địa điểm: Phòng họp A- UBND xã. 

3. Đ/c Đoàn Quang Duy (ĐUV- PCT UBND xã) đi khảo sát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo Kế hoạch của UBND xã. 

(Thời gian: cả ngày). 

Cùng đi: Đ/c Trương Thị Xuân (ĐUV, PCT UBMTTQ xã); đ/c 

Vũ Thị Huyến (CB DT-TG). 

4. Đ/c Phạm Văn Điệp (ĐUV- PCT UBND xã) trực lãnh đạo 

và ký hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Chiều: 1. Ban Thường vụ Đảng ủy: Làm việc tại trụ sở. 

2. 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thái Sơn (PBT Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND xã); Đ/c Phạm Văn Điệp (ĐUV- PCT UBND xã) kiểm 
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tra công tác trật tự xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường trên địa bàn ấp 1. 

3. Đ/c Nguyễn Thái Sơn (PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã) trực 

lãnh đạo và ký hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Lịch này thay cho thư mời họp! 

* Lưu ý: Mọi thông tin đăng ký lịch tuần gửi về Văn phòng UBND xã trước 

15h30' ngày Thứ 7 hàng tuần. Thông tin liên quan cần trao đổi, liên hệ số điện 

thoại 0973.759.794. 

 

Nơi nhận: T/M ĐẢNG ỦY  

-TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã; BÍ THƯ 
-MTTQ và các đoàn thể xã; 

-Các đ/c UVBCH Đảng bộ;  

-Các chi bộ trực thuộc; 

-Đăng trên Website xã, 

-Lưu VPĐU.  

 Vũ Khắc Điệp 
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