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

* 

Số 38 - LLV/ĐU 

        

         Tân Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2022 

 
 

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

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

----- 

     Thứ hai (19/9): 

 

            Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

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

trụ sở (Cả ngày). 

* 07 giờ 30’: đ/c Phạm Thị Hường (Phó BTTT Đảng ủy) tham lớp bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ huyện ủy và tương 

đương quản lý (đối tượng 4) năm 2022, tại Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: 

đến hết ngày 23/9/2022. 

* 08 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. 

 

* 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). 

* 14 giờ 00’: đ/c Bí thư Đang ủy ủy nhiệm đ/c Mai Thành Quang 

(PCT.UBND) dự họp trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện về tiến độ tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19 và việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19. 

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

* 15 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) dự làm việc với Bà Đinh 
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Thị Út về thời gian di dời, bàn giao mặt bằng dự án Đường Nguyễn Chánh đối 

với 3 hộ: Đinh Thị Út, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Lan.  

- Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố. 

(Giao VP. UBND phường phát hành thư mời bà Đinh Thị Út) 

 

      Thứ ba (20/9): 

 

            Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

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

hành chính tại trụ sở (Cả ngày). 

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự triển khai tập huấn bồi 

dưỡng nâng cao kiến thức cho Tổ công nghệ số cộng đồng (trực tuyến) (Theo 

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

- Thành phần dự: Thành viên Tổ CNCĐ Đề án 06 và các khu phố. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

 

* 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: Trưởng Công an phường, Thành viên Tổ một cửa phường. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

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

* 15 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND), đ/c Mai Thành Quang 

(PCT.UBND) dự họp nghe Công an phường báo cáo tiến độ lắp đặt Camera 

giám sát an ninh trên địa bàn phường. 

- Mời dự: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy). 

- Thành phần dự: Trưởng Công an phường, Trưởng BĐH các khu phố. 

Trưởng các đoàn thể phường, VP. UBND phường, đc Vũ Hữu Hoạch. 

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân phường. 

(Giao Công an  phường chuẩn bị nội dung báo cáo) 

 

      Thứ tư (21/9): 

 

           Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

trụ sở (Cả ngày). 

* 07 giờ 30’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) đi học lớp CCLLCT, tại 

Trường Chính trị tỉnh, thời gian: đến hết tuần. 

* 07 giờ 00’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) chủ trì kiểm tra, xử lý 

TTĐT tại khu vực Chợ Đồng Xoài, thời gian: hết tuần. 

- Thành phần cùng tham gia: Lãnh đạo Công an phường; Tổ kiểm tra trật tự 

phường. 

- Địa điểm: Tập trung tại đường số 07 khu vực Chợ Đồng Xoài. 

(Giao Công an phường bố trí phương tiện chuyên dụng tham gia) 
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            Buổi chiều: 

 

  

* 14 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND), đ/c Trương Tân Hùng 

(Trưởng Công an phường) dự Hội nghị xét duyệt chính trị - chính sách tuyển 

quân năm 2023 cấp thành phố. 

- Cùng tham dự: đ/c Bùi Viết Diệu. 

- Địa điểm: hội trường Ban CHQS thành phố. 

(Giao Ban CHQS phường chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác xét duyệt 

chính trị, chính sách tuyển quân năm 2023 cấp thành phố). 

* Đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) làm việc theo chương trình sau: 

1. 15 giờ 00’: dự nghe 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. 

2. 16 giờ 00’: dự làm việc với phòng TN&MT, phòng QLĐT thành phố, 

UBND các phường-xã chuyên sâu về giải pháp nguồn thu từ việc chuyển mục 

đích sử dụng đất, đặc biệt là các tuyến đường đã đầu tư. 

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

(Giao đ/c Việt tổng hợp danh sách đăng ký nhu cầu đến thời điểm hiện tại 

chuyển đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) báo cáo tại cuộc họp) 

 

  Thứ năm (22/9): 

 

 

            Buổi sáng: 

 

           Buổi chiều: 

 

* Đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) trực tiếp công dân tại trụ 

sở; đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) trực giải quyết thủ tục hành chính tại 

trụ sở (Cả ngày). 

- Làm việc bình thường. 

 

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự họp UBND thành phố 

nghe thông qua dự thảo kế hoạch giám sát tiến độ triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến 

năm 2025.   

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

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) ủy nhiệm đ/c Lê Văn 

Nhuận dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hè năm 2022. 

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

* 15 giờ 30’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự họp Tổ kiểm tra, rà soát 

quy hoạch và trình tự, thủ tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư dự án: Đường 21E, phường Tân Bình theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND 

ngày 03/8/2022 của UBND thành phố báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và 

tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phương án giải quyết các tồn 

tại, vướng mắc và các bước thực hiện tiếp theo để hoàn thành dứt điểm công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Đường 21E và đường quy hoạch 

13m, phường Tân Bình. 

- Cùng dự: đ/c Nguyễn Khắc Việt 

- Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố. 
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    Thứ sáu (23/9): 

                        

            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) chủ trì Lễ công bố Quyết 

định và ra mắt Tổ liên gia tự quản Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường. 

- Mời dự: đại diện lãnh đạo Công an thành phố (Giao Công an phường mời); 

đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy), đ/c Trần Văn Phước (CT 

UBMTTQ) 

- Thành phần dự: đại diện các ban ngành đoàn thể phường; lực lượng chiến 

sỹ Công an phường; Thành viên Tổ liên gia tự quản Phòng cháy chữa cháy 

theo Quyết định của UBND phường (Giao Công an phường mời). 

 - Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

(Giao VP. UBND chauanr bị hội trường, nước uống; Công an phường chuẩn 

bị nội dung, các điều kiện liên quan). 

 

* 14 giờ 00’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự họp nội dung làm việc 

của UBND thành phố với bà Nguyễn Thị Lan và hộ ông Lê Diên, bà Lê Thị 

Hà liên quan đến việc tranh chấp đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các hộ. 

- Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố. 

(Giao đ/c Nguyễn Khắc Việt phát hành thư mời các hộ dân và cùng dự). 

 

   Thứ bảy (24/9): * 08 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì làm việc với các đơn 

vị liên quan nội dung thống nhất phương án sửa chữa trụ sở UBND phường 

theo chỉ đạo của UBND thành phố. 

- Thành phần dự: Phòng TCKH, QLĐT, đ/c Nguyễn Thị Hoa, đ/c Phạm Văn 

Học  

- Địa điểm: Hội trường A UBND phường. 

(Giao đ/c Hoa phát hành thư mời và biên bản làm việc) 

 

(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 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-19T11:28:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Mai Thị Hằng<hangmt.thanhuydx@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2022-09-19T11:35:59+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN BÌNH<duptb.tudx@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




