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

* 

Số 06 - LLV/ĐU 

        

         Tân Bình, ngày 06 tháng 02 năm 2023 

 

 

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

(Tuần thứ 06, từ ngày 06/02 đến ngày 10/02/2023) 

----- 

    Thứ hai (06/02): 

 

            Buổi sáng: 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

 

* Đ/c Phạm Văn Khởi (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 và Hội viên Hội Nông dân 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). 

 

- Làm việc bình thường. 

     Thứ ba (07/02): 

 

            Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

trụ sở (Cả ngày). 

* 05 giờ 00’: các đ/c Ban Thường vụ Đảng uỷ, PCT. HĐND-UBND dự Lễ 

giao, nhận quân năm 2023 và dự Lễ khai mạc Hội trại giao quân năm 2023, tại 

Ban CHQS thành phố. 

- Cùng dự: Thành viên Hội đồng NVQS phường; Trưởng, Phó các ban ngành 

đoàn thể phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng BĐH, Trưởng Ban CTMT, Khu Đội 

trưởng 5/5 khu phố và 16 thanh niên nhập ngũ. 

* Lưu ý: Thành phần cùng tham gia tập trung tại trụ sở UBND phường lúc 04 giờ 45’ 

và đưa thanh niên nhập ngũ lên Ban CHQS thành phố bàn giao. 

* 09 giờ 30’: 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. 

- Cùng dự: đ/c Bùi Viết Diệu. 

- Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự thành phố. 

* Đ/c Mai Thành Quang (PCT. UBND) dự họp các nội dung sau: 

1. 08 giờ 30: dự họp nghe phòng Quản lý đô thị thành phố thông qua Kế 

hoạch xây dựng “Tuyến đường văn minh” năm 2023. 

2. 09 giờ 30’: dự họp nghe phòng VH&TT thành phố báo cáo tiến độ triển 

khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi nhiếp ảnh năm 2023 với chủ đề “Đồng Xoài 

thành phố tôi yêu”. 

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

 

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

UBMTTQ), đ/c Trương Tuấn Hùng (Trưởng Công an phường) dự Hội nghị 

tổng kết công tác PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ, Công tác 

chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, Công tác đảm bảo 

TTATGT năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

- Thành phần cùng dự: Trưởng Ban BVDP phường, Trưởng BĐH 5/5 khu 

phố. 

- Địa điểm: Hội trường A-Công an thành phố. 

* 19 giờ 00’: Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND-UBND-UBMTTQVN phường dự 

Đêm giao lưu văn nghệ Hội trại giao quân năm 2023. 

- Thành phần dự: Thành viên Hội đồng NVQS phường; Trưởng, Phó các ban 

ngành đoàn thể phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng BĐH, Trưởng Ban CTMT, 

Khu Đội trưởng 5/5 khu phố. 

- Địa điểm: Ban CHQS thành phố. 

 

     Thứ tư (08/02): 

 

           Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

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

trụ sở (Cả ngày). 

* 06 giờ 30’: Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND-UBND-UBMTTQVN phường dự Lễ 

giao, nhận quân năm 2023. 

- Thành phần dự: Thành viên Hội đồng NVQS phường; Trưởng, Phó các ban 

ngành đoàn thể phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng BĐH, Trưởng Ban CTMT, 

Khu Đội trưởng 5/5 khu phố và 16 thanh niên nhập ngũ. 

- Địa điểm: Khu vực khán đài ngoài trời - Ban CHQS thành phố 

 

* 14 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) dự họp nghe Văn phòng 

HĐND & UBND và các đơn vị báo cáo kết quả chuyển đổi số tại đơn vị; giao 

chỉ tiêu nhiệm vụ về chuyển đổi số, tiêu chí đô thị thông minh cho các đơn vị 

và UBND các phường-xã.   

- Địa điểm: Hội trường Thành uỷ. 

 

Thứ năm (09/02): 

 

           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). 

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

(PCT. UBND), đ/c Trương Tuấn Hùng (Trưởng Công an phường) dự Hội 

nghị sơ kết trực tuyến thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022 và 

tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2022, triển khai 

phương hướng hoạt động năm 2023. 

- Thành phần cùng dự: Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai 

Đề án 06 phường (Giao VP. UBND phường thông báo). 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 
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           Buổi chiều: 

 

(Giao VP UBND chuẩn bị hội trường, nước uống, đ/c Hoạch chuẩn bị máy 

chiếu) 

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

PTQĐ họp lấy ý kiến người dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC 

dự án đường Trường Chinh (Đợt 6) 

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

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

- Địa điểm: Hội trường B-UBND phường. 
 

- Làm việc bình thường. 

 

  Thứ sáu (10/02): 

                        

            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’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự Họp Ban 

Thường vụ Thành ủy tại Phòng họp BTV Thành ủy. 

* 08 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) dự họp nghe Trung tâm 

PTQĐ thành phố báo cáo tiến độ, đề xuất giải pháp đẩy nhanh công tác giải 

phóng mặt bằng các dự án: đường Trường Chinh, đường Võ Văn Tần. 

 

* 15 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì họp Hội đồng xác 

định mức độ khuyết tật  phường. 

- Thành phần dự: Thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường. 

- Địa điểm: Phòng TCD phường. 

(Giao đ/c Bình – Cộng tác viên CTXH chuẩn bị nội dung). 

 

(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 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

 

 
 

 
 

 

 

Phạm Thị Hường 
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