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

* 

Số 48 - LLV/ĐU 

        

         Tân Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2022 

 

 

 

 

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

(Tuần thứ 48, từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2022) 

----- 

    Thứ hai (28/11): 

 

            Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

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

trụ sở (Cả ngày). 

* Thường trực Đảng ủy giao đ/c CT. Hội Nông dân phường sắp xếp bố trí 

lịch cho CT, PCT, UV. BCH Hội Nông dân phường có kỹ năng về công nghệ 

thông tin tham gia hỗ trợ bộ phận một cửa thực hiện hướng dẫn công dân cài 

đặt Dịch vụ công trực tuyến (thời gian: cả tuần). 

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

TTĐT tại khu vực Chợ Đồng Xoài. Buổi sáng từ 07 giờ 00’ đến 12 giờ 00’; 

Buổi chiều  14 giờ 00’ đến 18 giờ 00’, thời gian: hết tuần. 

- Thành phần cùng tham gia: Tổ kiểm tra trật tự phường. 

- Địa điểm: Tập trung tại đường Võ Văn Tần. 

(Giao Công an phường bố trí phương tiện tham gia). 

 

* 13 giờ 45’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự hội nghị 

Đảng ủy quân sự phiên cuối năm 2022. 

- Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố. 

 

     Thứ ba (29/11): 

 

            Buổi sáng: 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

 

* Đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) trực tiếp công dân và giải quyết thủ tục 

hành chính tại trụ sở (Cả ngày). 

* 08 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) dự họp UBND thành phố 

(mở rộng); theo hình thức online. Nội dung: Phòng TC-KH, QLĐT, Thanh tra, 

Văn phòng HĐND&UBND thành phố thông qua dự thảo các Báo cáo, Tờ 

trình, dự thảo Nghị quyết trình họp HĐND thành phố. 

 

* 14 giờ 00’: Ban Thường vụ Đảng ủy dự hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu 

HĐND, trước kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Thành phần: các ông/bà đại biểu HĐND phường; BCH các hội đoàn thể 

phường; Bí thư chi bộ, Trưởng BĐH, Trưởng Ban CTMT 5/5 khu phố (Giao 

Trưởng các khu phố mời mỗi khu phố 10 cử tri dự) 

- Địa điểm: Tại hội trường A- UBND phường. 

(Giao VP. UBND phường chuẩn bị hội trường, nước uống) 
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     Thứ tư (30/11): 

 

           Buổi sáng: 

 

            Buổi chiều: 

  

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

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

trụ sở (Cả ngày). 

- Làm việc bình thường. 

 

* 13 giờ 30’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự hội nghị 

tổng kết nhiệm vụ QS-QP năm 2022 và triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm 

vụ QS-QP năm 2023, theo Kế hoạch số 224 của UBND thành phố. 

- Cùng dự: đ/c Bùi Viết Diệu. 

- Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố. 

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

Phước (CT UBMTTQ) dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 

2022. 

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

* 14 giờ 00’: đ/c Nguyễn Viết Thanh (PCT. HĐND) dụ hội nghị báo cáo viên 

tháng 11/2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bằng hình thức trực tuyến. 

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

* 14 giờ 00’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự họp Tổ công tác thực 

hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-

CP trên địa bàn thành phố. Nội dung: Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố-

Thường trực Tổ công tác thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại 

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP trên địa bàn thành phố báo cáo phương án sắp 

xếp lại, xử lý nhà đất đối với 109 thửa đất công để tổ chức bán đấu giá quyền 

sử dụng đất năm 2022. 

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

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

QLĐT, Phòng TN&MT thành phố báo cáo công tác rà soát quỹ đất dành cho 

Giáo dục.  

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

 

Thứ năm (01/12): 

 

           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 Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) chủ trì Hội 

nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên 

và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. 

- Kính mời dự: đ/c Võ Đăng Khoa (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy) 

- Thành phần: các đ/c Đảng ủy viên và thành viên đoàn công tác theo lịch 

phân công của Thành ủy. 

- Địa điểm: Tại hội trường A- UBND phường. 

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

tài liệu phục vụ hội nghị) 

* 08 giờ 00’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự họp nghe các đơn vị 
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           Buổi chiều: 

 

phòng QLĐT, phòng TC-KH thành phố báo cáo thông qua dự thảo các Kế 

hoạch triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kết luận của Tỉnh ủy. 

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

 

* 13 giờ 30’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) chủ trì Hội 

nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên 

và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. 

- Kính mời dự: đ/c Võ Đăng Khoa (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy) 

- Thành phần: các đ/c Đảng ủy viên và thành viên đoàn công tác theo lịch 

phân công của Thành ủy. 

- Địa điểm: Tại hội trường A- UBND phường. 

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

tài liệu phục vụ hội nghị) 

* Đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì họp các nội dung sau: 

1. 14 giờ 00’: chủ trì hòa giải tranh chấp đất đai giữa ông Đặng Văn Lương và 

ông Phan Quốc Việt. 

- Thành phần: Tổ hòa giải phường, Trưởng khu phố Tân Trà 2. 

2. 15 giờ 00’: chủ trì hòa giải tranh chấp đất đai giữa bà Nguyễn Thị Hằng và 

ông Bùi Văn Hưng. 

- Thành phần: Tổ hòa giải phường, Trưởng khu phố Tân Trà 1. 

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân phường. 

 

  Thứ sáu (02/12): 

                        

            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 Trần Văn Lượng (CT. UBND) dự họp xét nguồn gốc đất và 

thời điểm xây dựng nhà dự án đường Trường Chinh phường Tân Bình. 

- Thành phần cùng dự: thành viên HĐ XDNGĐ phường, Trưởng khu phố 

Thanh  Bình, Các hộ dan liên quan (phát hành thư mời) 

- Địa điểm: Nhà văn hóa khu phố Thanh Bình. 

(Giao đ/c Việt chuẩn bị  nội dung; đ/c Phạm Văn Học phối hợp với Trưởng 

khu phố phát thư mời các hộ dân sống lâu năm tại Tổ 1, kp Thanh Bình). 

* 08 giờ 00’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) phối hợp với Trung tâm 

PTQĐ thành phố họp lấy ý kiến nhân dân về dự thảo phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc dự án đường kết nối 

Tây nam Đồng Xoài. 

- Mời tham gia: đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền (PCT. UBMTTQ). 

- Thành phần cùng dự: Trưởng khu phố Thanh Bình. 

- Địa điểm: Tại hội trường B- UBND phường.  

(Giao đ/c Việt chuẩn bị  nội dung liên quan). 

 

* 14 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) dự họp xét nguồn gốc đất và 

thời điểm xây dựng nhà dự án đường Trường Chinh phường Tân Bình. 
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- Thành phần cùng dự: thành viên HĐ XDNGĐ phường, Trưởng khu phố 

Thanh  Bình, các hộ dân liên quan (phát hành thư mời) 

- Địa điểm: Tại hội trường A- UBND phường.  

(Giao đ/c Việt chuẩn bị  nội dung; đ/c Phạm Văn Học phối hợp với Trưởng 

khu phố phát thư mời các hộ dân sống lâu năm tại Tổ 1, kp Thanh Bình). 

* 14 giờ 00’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự họp nghe phòng Kinh tế 

thông qua dự thảo Kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ 

(KH&CN) trong các lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2025; dự thảo Kế hoạch triển 

khai Đề án “Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, 

nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 

2030”. 

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

 

Thứ bảy (03/12): 

            Buổi sáng:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Buổi chiều: 

 

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự hội nghị 

kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, 

cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022, tại chi bộ công ty TNHH MTV XD 

Hoài Sơn. 

* 08 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) đi vận động các hộ dân hiến 

đất thực hiện dự án đường Võ Văn Tần. 

- Mời tham gia: đ/c Trần Văn Phước (CT UBMTTQ). 

- Cùng tham gia: đ/c Nguyễn Khắc Việt, Trưởng khu phố Tân Trà 1. 

- Địa điểm: Tập trung tại UBND phường cùng đi. 

 

* 14 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì kiểm tra trật tự xây 

dựng trên địa bàn phường. 

- Cùng tham gia: đ/c Nguyễn Khắc Việt, đ/c Phạm Văn Học, đ/c Bùi Thanh 

Việt – Phó Ban BVDP (Đoàn kiểm tra trên địa bàn khu phố nào sẽ thông báo 

cho Trưởng khu phố đó cùng tham gia). 

- Địa điểm: Tập trung tại UBND phường cùng đi. 

 

(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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