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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN BÌNH 

* 

Số 37 - LLV/ĐU 

        

         Tân Bình, ngày 12 tháng 9 năm 2022 

 
 

LỊCH LÀM VIỆC 
Của Ban Thường vụ Đảng ủy - Thường trực HĐND - các PCT. UBND phường 

(Tuần thứ 37, từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2022) 

     Thứ hai (12/9): 

 

            Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

* Đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND trực giải quyết thủ tục hành chính tại 

trụ sở (Cả ngày). 

* 08 giờ 00’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 

số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu 

nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ 

chủ trì. 

- Địa điểm: Phòng họp C-UBND thành phố. 

* 08 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) dự Hội nghị tổng kết 20 năm 

triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 

theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước (theo Lịch UBND tỉnh). 

- Địa điểm: Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh. 

 

- Làm việc bình thường.  

 

      Thứ ba (13/9): 

 

            Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

* Đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) trực giải quyết thủ tục hành chính tại 

trụ sở (Cả ngày). 

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự họp Ban chỉ 
đạo vận động, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố. 

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

* 09 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự họp nghe Xí nghiệp 

CTCC thành phố báo cáo thông qua dự thảo Kế hoạch xây dựng “Thương hiệu 

thành phố Đồng Xoài sắc hoa vàng giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến 

2030”. 

- Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố. 

 

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) chủ trì nghe các khu phố 

báo cáo thực hiện chương trình mỗi khu phố có ít nhất 01 km đường “Sạch, 

xanh, sáng, đẹp, an toàn” trên địa bàn phường và triển khai chương trình xây 

dựng tuyến phố Văn minh đối với 2 tuyến đường Hùng Vương, và tuyến Lê 

Duẩn (đoạn từ Quốc lộ 14 đến đường Hùng Vương) 

- Mời dự: đ/c Bí thư đảng ủy, CT. UBMTTQ phường. 

- Thành phần: đ/c Vũ Hữu Hoạch, đ/c Phạm Văn Học, đ/c Lê Văn Nhuận, 
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đ/c Nguyễn Quang Mười, đ/c Nguyễn Thị Thu Lan, đ/c Võ Thị Thu Hồng, 

Trưởng khu phố Tân Trà 2, Tân Bình và Thanh Bình. 

- Địa điểm: Hội trường A - UBND phường  

(Giao đ/c Học chuẩn bị nội dung) 

 

      Thứ tư (14/9): 

 

           Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

 

  

* Đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) trực giải quyết thủ tục hành chính tại 

trụ sở (Cả ngày). 

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) chủ trì họp Ban 

Thường vụ Đảng ủy về công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, 

2025-2030. 

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

- Địa điểm: Phòng làm việc của đ/c Bí thư Đảng ủy. 

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự họp nghe phòng 

VH&TT phố thông qua báo cáo chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ quý III 

và xây dưng Kế hoạch quý IV/2022 gắn với hoạt động Mừng Đảng, mừng 

Xuân Quý Mão năm 2023. 

- Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố. 

 

* 14 giờ 00’: đ/c Nguyễn Viết Thanh (PCT. HĐND) dự họp đội ngũ Cộng 

tác viên DLXH thành phố (nhiệm kỳ 2020 – 2025). 

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Chính trị thành phố. 

* Đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) làm việc theo chương trình sau: 

1. 14 giờ 00’: dự họp nghe Văn phòng HĐND&UBND báo cáo kết quả đi 

kiểm tra việc tình hình thực hiện thanh toán trực tuyến, chứng thực điện tử và 

hoạt động của hệ thống camera tại UBND các phường-xã. 

2. 15 giờ 00’: dự họp nghe Phòng Kinh tế thành phố và đơn vị liên quan báo 

cáo tiến độ triển khai thực hiện thí điểm “Tuyến phố Văn minh, không dùng 

tiền mặt. 

- Địa điểm: 02 nội dung tại Phòng họp A-UBND thành phố. 

 

  Thứ năm (15/9): 

 

            Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) trực tiếp công dân và giải quyết thủ tục 

hành chính tại trụ sở (Cả ngày). 

* 07 giờ 30’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự Hội nghị tập huấn 

nghiệp vụ, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Cùng dự: đ/c Nông Thị Phương Anh. 

- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh (đường 6/1 phường Tân Phú). 

* 08 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì họp HĐ xác định 

mức độ khuyết tật phường. 

- Thành phần dự: Thành viên hội đồng xác định mực độ khuyết tật phường. 

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân phường. 

 (Giao đ/c Hải chuẩn bị nội dung) 
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           Buổi chiều: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 08 giờ 00’: đ/c Trần Văn Phước (CT UBMTTQ) dự hội nghị trực tuyến phản 

biện xã hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 

- Cùng dự: Ban TT. UBMTTQVN phường, đ/c Nguyễn Khắc Việt, đ/c Cao 

Thanh Thuận, Trưởng hoặc Phó các đoàn thể phường, Trưởng Ban CTMT 5/5 

khu phố. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

(Giao VP. UBND phường chuẩn bị hội trường, nước uống; VHTT chuẩn bị 

máy chiếu) 

 

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy), đ/c Trần Văn 

Lượng (CT. UBND) dự họp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. Tại Hội 

trường Thành ủy. 

* 14 giờ 00’: đ/c Phạm Thị Hường (Phó BTTT Đảng ủy), đ/c Trần Văn 

Phước (CT UBMTTQ), đ/c Nguyễn Viết Thanh (PCT. HĐND) làm việc với 

Chi ủy Chi bộ và đảng viên xin ra khỏi Đảng, thuộc Chi bộ khu phố Tân Bình. 

- Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền, đ/c Nguyễn Thị Thịnh. 

- Địa điểm: Nhà văn hóa kp Tân Bình. 

(Giao Bí thư Chi bộ khu phố Tân Bình mời các đ/c Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi 

bộ và đảng viên xin xin ra khỏi đảng) 

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) 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 mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát 

triển chính quyền số”.  

- Cùng dự: Thành viên Tổ một cửa. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

(Giao đ/c Hoạch chuẩn bị máy chiếu). 

 

    Thứ sáu (16/9): 

                        

            Buổi sáng:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) trực giải quyết thủ tục hành chính tại 

trụ sở (Cả ngày). 

* 8 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT.UBND) chủ trì Tập huấn “Nâng cao 

năng lực chuyển đổi số cho Chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người 

dân - Hướng đến một quốc gia số toàn diện” trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 

2022 theo hình thức trực tuyến.  

- Thành phần: Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường theo Quyết định số 

545/QĐ/UBND ngày 06/6/2022 và tổ công nghệ số cộng đồng.  

- Địa điểm: Hội trường B - UBND phường. 

(Giao Văn phòng chuẩn bị hội trường, CC. VHTT chuẩn bị đường chuyền kết 

nối). 

* 08 giờ 00’: đ/c Nguyễn Viết Thanh (PCT. HĐND), đ/c Mai Thành Quang 

(PCT.UBND) dự sinh hoạt SQDB, tại Ban CHQS thành phố. 
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            Buổi chiều: * 14 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì Hội nghị xét duyệt 

chính trị - chính sách tuyển quân năm 2023. 

- Mời dự: Lãnh đạo Ban CHQS thành phố, thành viên Hội đồng NVQS thành 

phố phụ trách phường; các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy; PCT. HĐND-

UBND phường. 

- Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng NVQS phường; Bí thư Chi bộ, 

Trưởng BĐH, Trưởng Ban CTMT, Khu đội trưởng 5/5 khu phố. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

(Giao Ban CHQS phường chuẩn bị các điều kiện liên quan phục vụ công tác 

xét duyệt chính trị, chính sách tuyển quân năm 2023; VHTT trang trí Makes, 

âm thanh phục vụ hội nghị). 

* 18 giờ 00’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy), đ/c Mai 

Thành Quang (PCT.UBND) dự Lễ rước lửa Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần 

VI, năm 2022. Tại di tích lịch sử quốc gia địa điểm chiến thắng Đồng Xoài. 

 

    Thứ hai (19/9): * Đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) chủ trì hội nghị về công 

tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030, cụ thể như sau: 

1. 14 giờ 00’ - 15 giờ 00’: chủ trì hội nghị BCH Đảng bộ triển khai nội dung 

(Bước 02) và (Bước 03). 

- Thành phần dự: các đ/c Đảng ủy viên. 

2. 15 giờ 00’ - 16 giờ 00’: chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới 

thiệu nguồn quy hoạch cán bộ (Bước 04). 

- Thành phần dự: các đ/c Đảng ủy viên; Trưởng các đoàn thể: Hội Nông dân; 

Hội LHPN; Bí thư các chi bộ trực thuộc: khu phố Tân Bình, Tân Trà 1, Tân 

Trà 2, Trường THCS, THTB.B, MNHH và Trạm Y tế. 

3. 16 giờ 00’ - 17 giờ 00’: chủ trì hội nghị BCH Đảng bộ (Bước 05). 

- Thành phần dự: các đ/c Đảng ủy viên. 

- Địa điểm: các nội dung họp tại Hội trường A-UBND phường. 

(Giao VPĐU chuẩn bị tài liệu; nhắc nhở thành phần dự họp đúng thành phần 

và thời gian). 

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp). 
 

Nơi nhận: 
- ĐU - TT. HĐND - CT, các PCT UBND phường, 

- Các ban ngành, đoàn thể phường, 

- Chi ủy các Chi bộ trực thuộc, 

- Trưởng, Phó BĐH, Ban CTMT 5/5 khu phố,  

- CBCC và CB không chuyên trách phường, 

- Lưu VPĐU.                         

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ  

 

 

 
 

 

 

 

Mai Thị Hằng 
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