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

* 

Số 05 - LLV/ĐU 

        

         Tân Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2023 

 

 

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

(Tuần thứ 05, từ ngày 30/01 đến ngày 03/01/2023) 

----- 

    Thứ hai (30/01): 

 

            Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

 

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

trụ sở (Cả ngày). 

* 09 giờ 00’: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND-UBND-UBMTTQVN phường đi 

thăm, tặng quà cho thanh niên trúng tuyển NVQS, NVCA năm 2023. 

- Cùng tham gia: Thành viên hội đồng NVQS phường, Bí thư Chi bộ, Trưởng 

BĐH, Trưởng Ban CTMT, Khu đội trưởng các khu phố có thanh niên nhập 

ngũ. 

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

 

* 15 giờ 00’: Thường trực Đảng ủy họp mặt đầu Xuân Qúy Mão 2023. 

- Thành phần dự: Toàn thể cán bộ, công chức, công đoàn viên phường; Bí 

thư chi bộ, Trưởng BĐH, Trưởng Ban CTMT 5/5 khu phố; Trưởng Công an, 

Trưởng Trạm Y tế phường; Hiệu trưởng các trường THCS, TH, NMHH. 

(Giao VHTT trang trí, âm thanh) 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

* 16 giờ 30’: Toàn thể CBCC, công đoàn viên phường dự liên hoan họp mặt 

đầu Xuân Qúy Mão 2023. 

- Thành phần dự: Cán bộ chiến sỹ Công an, Ban BVDP, Cán bộ Y sỹ Trạm 

Y tế phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng BĐH, Trưởng Ban CTMT 5/5 khu phố 

và Hiệu trưởng các trường THCS, TH, NMHH. 

- Địa điểm: Khuôn viên trụ sở UBND phường. 

 

     Thứ ba (31/01): 

 

            Buổi sáng: 

 

            Buổi chiều: 

 

* Đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) trực TCD và 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) ủy nhiệm đ/c Vũ Hữu 

Hoạch dự họp nghe Phòng VH&TT thành phố - Thường trực Ban Tổ chức các 

ngày lễ thành phố báo cáo rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động mừng Đảng, 

mừng Xuân Qúy Mão năm 2023. 
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- Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố. 

 

 

     Thứ tư (01/02): 

 

           Buổi sáng: 

 

            Buổi chiều: 

* Đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) trực giải quyết thủ tục hành chính tại 

trụ sở (Cả ngày). 

- Làm việc bình thường. 

 

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

(Trưởng Công an phường) dự họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố. Nội 

dung: Ban CHQS thành phố và các đơn vị báo cáo tình hình thanh niên sẵn 

sàng nhập ngũ, công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân và công tác chuẩn bị Lễ 

giao nhận quân năm 2023. 

- Cùng dự: đ/c Bùi Viết Diệu.  

- Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố. 

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT. UBND) họp  nghe Trung tâm Y tế 

thành phố thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực 

phòng, chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn thành phố 

Đồng Xoài, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”. 

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

* 15 giờ 30’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự họp nghe Phòng 

TN&MT báo cáo thông qua dự thảo Kế hoạch về tăng cường quản lý, nâng 

cao hiệu quả khai thác và phát triển công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái 

tạo, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố. 

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

 

Thứ năm (02/02): 

 

           Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy), đ/c Phạm Thị 

Hường (Phó BTTT Đảng ủy), đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND), đ/c Trần 

Văn Phước (CT. UBMTTQ), đ/c Nguyễn Viết Thanh (PCT. HĐND) dự Lễ 

trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2023 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập 

Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023). 

- Thành phần cùng dự: Trưởng các đoàn thể phường; Bí thư, Phó Bí thư 

12/12 chi bộ trực thuộc; Giáo viên dạy bộ môn Lịch sử và GDCD Trường 

THCS Tân Bình (Giao Hiệu trưởng Trường THCS mời); các đ/c đảng viên 

nhận HH 30, 40, 50 tuổi Đảng và thân nhân gia đình đảng viên nhận HHĐ đợt 

03/02/2023.   

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố. 

(Giao Bí thư chi bộ khu phố Tân Bình mời: đ/c Phạm Ngọc Thoại-HH 50 năm 

tuổi Đảng, đ/c Vũ Đức Cảm-HH 40 năm tuổi Đảng; Bí thư chi bộ Thanh Bình 

mời: đ/c Nguyễn Gia Tài-HH 45 năm tuổi Đảng, đ/c Đặng Đức Suốt-HH 40 
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           Buổi chiều: 

 

năm tuổi Đảng, đ/c Nguyễn Ngọc Dầu-HH 30 năm tuổi Đảng; Bí thư Chi bộ 

Xuân Bình mời đ/c Nguyễn Thành Long-HH 40 năm tuổi Đảng, đ/c Nguyễn 

Công Hóa-HH 40 năm tuổi Đảng) 

* Lưu ý: Trang phục: Nam áo sơ mi thắt cà vạt, quần tây; Nữ bộ quần áo dài truyền 

thống 
 

- Làm việc bình thường. 

 

  Thứ sáu (03/02): 

                        

            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’: Thường trực Đảng ủy chủ trì họp BCH Đảng bộ (mở rộng) nhân 

kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 

03/02/2023). 

- Thành phần cùng dự: các đ/c Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ; các đ/c Bí 

thư 12/12 chi bộ trực thuộc; CT Hội ND và Hội LHPN phường. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

(Giao VPĐU chuẩn bị nội dụng; VHTT trang trí, VP. UBND chuẩn bị hội trường 

nước uống) 

 

- Làm việc bình thường. 

 

(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
	2023-01-30T09:41:34+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
	2023-01-30T09:43:46+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!




