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

* 

Số 25 - LLV/ĐU 

        

         Tân Bình, ngày 20 tháng 6 năm 2022 

 

 

 

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

(Tuần thứ 25, từ ngày 20/6 đến ngày 24/6/2022) 

----- 

     Thứ hai (20/6): 

 

           Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

 

 

 

 

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

trụ sở (Buổi sáng); đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) trực (Buổi chiều). 

* 07 giờ 30’: Thường trực Đảng ủy hội ý đầu tuần tại Phòng làm việc của Bí 

thư Đảng ủy. 

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

Tôn giáo thành phố. 

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

* 08 giờ 30’: đ/c Trần Văn Phước (CT. UBMTTQ) chủ trì Hội nghị sơ kết 6 

tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

- Thành phần: Ban Thường trực MTTQ và các đồng chí Truởng, Phó Ban 

CTMT 5 khu phố.  

 

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự giám sát 

tình hình công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại phòng Quản lý đô 

thị thành phố. 

- Địa điểm: Phòng Quản lý đô thị thành phố. 

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

(mở rộng), tại Hội trường Thành ủy. 

* 15 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT. UBND), đ/c Trương Tuấn Hùng 

(Trưởng Công an phường) dự làm việc với Tổ kiểm tra thực hiện Đề án 06 

tỉnh. 

- Địa điểm: Hội trường HĐND&UBND thành phố. 

 

      Thứ ba (21/6): 

 

           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) tham gia lớp học cao cấp 

LLCT tại Trường Chính trị tỉnh, thời gian đến hết tuần. 
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            Buổi chiều: - Làm việc bình thường. 

 

      Thứ tư (22/6): 

 

           Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

 

 

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

trụ sở (Cả ngày). 

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

1. 08 giờ 00’: dự họp nghe Công an thành phố báo cáo tiến độ, khó khăn 

vướng mắc trong việc triển khai Chương trình 1000 camera.  

2. 09 giờ 00’: dự họp nghe Phòng LĐ-TB&XH thành phố, Ủy ban nhân dân 

các phường-xã báo cáo việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn thành phố năm 2022.  

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

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

ủy chi bộ quân sự, nội dung: công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ Quân sự phường 

lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2025, tại phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy 

phường. 

 

* 13 giờ 30’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy), đ/c Trần Văn 

Phước (CT. UBMTTQ), đ/c Nguyễn Viết Thanh (PCT. HĐND), đ/c Phạm 

Văn Khởi (PCT. UBND) dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Bình Phước sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. 

- Thành phần khác: theo Thông báo của UBMTTQVN phường.  

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

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

Y tế thành phố báo cáo công tác triển khai tiêm Vắc xin ngừa Covid-19 cho 

các đối tượng và báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, tại 

Phòng họp B-UBND thành phố. 

* 17 giờ 45’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự tiếp Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước. 

- Địa điểm: Trụ sở Thành ủy. 

 

  Thứ năm (23/6): 

 

            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 hòa giải tranh chấp 

đất đai giữa ông Dương Văn Thức với bà Nguyễn Thị Ngừng tại Tổ 1A, khu 

phố Tân Trà I, phường Tân Bình. 

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

 

* 13 giờ 30': Thường trực Đảng ủy tiếp và làm việc với đống chí Bí thư 

Thành ủy Hà Anh Dũng về thăm và trao đổi với bí thư chi bộ khu dân cư, 

đảng viên cao tuổi Đảng của Đảng bộ phườg Tân Bình. 

- Thành phần cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Thịnh (BTCB Xuân Bình), đ/c 

Nguyễn Duy Tuế (BTCB Thanh Bình), đ/c Lương Thị Diệu (BTCB Tân 
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Bình), đ/c Vũ Xuân Lưỡng (BTCB Tân Trà I), đ/c Nguyễn Văn Chuồn 

(BTCB Tân Trà II). 

- Thành phần khác: Theo thư mời riêng. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

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

tài liệu, phát hành thư mời). 

 

    Thứ sáu (24/6): 

 

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

Lượng (CT. UBND), đ/c Trần Văn Phước (CT. UBMTTQ), đ/c Trương 

Tuấn Hùng (Trưởng Công an phường) dự Lễ mít tinh diễu hành hưởng ứng 

Tháng hành động PCMT (26/6/2022). 

- Thành phần cùng tham gia: CHT Ban CHQS phường.  

- Địa điểm: Quảng trường 23/3 (quảng trường UBND tỉnh). 

(Giao UBND huy động số đông 100 người tham gia diễu hành) 

* 08 giờ 30’: Ban Thường vụ Đảng ủy dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ 

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

- Thành phần dự: các ông/bà là đại biểu HĐND phường khóa V, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Thành phần khác: theo Thông báo của UBMTTQVN phường.  

 - Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

* 08 giờ 00’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự họp nghe Ban QLCDA, 

Phòng QLĐT, Phòng TN&MT thành phố báo cáo việc thực hiện chỉ đạo liên 

quan đến thu hồi, bồi thường và hỗ trợ đối với phần diện tích đất làm mương 

thoát nước tại Phường Tân Bình của hộ ông Đặng Thành Ân và bà Nguyễn 

Thị Nghệ. 

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

 

* 15 giờ 00': đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự họp nghe Phòng Quản lý 

đô thị thành phố báo cáo thông qua dự thảo quyết định ban hành Quy chế quản 

lý và sử dụng Nghĩa trang Nhân dân trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. 

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

* 14 giờ 00': đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự Hội nghị sơ 

kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022. 

- Cùng dự: đ/c Bùi Viết Diệu. 

- Địa điểm: Ban CHQS thành phố. 

* 14 giờ 00': đ/c Trần Văn Phước (CT. UBMTTQ), đ/c Mai Thành Quang 

(PCT. UBND) dự họp BCH Hội LHPN phường, nội dung: sơ kết thực hiện 

nhiệm vụ 6 tháng năm 2022, tại Phòng làm việc của Hội LHPN phường. 

- Thành phần khác: Theo thư mời riêng. 
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Thứ bảy (25/6):             

            Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Buổi chiều: 

 

* 07 giờ 30': các đ/c Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy dự 

đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể như sau: 

* Đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy), đ/c Trần Văn Lượng 

(CT. UBND) dự đại hội Chi bộ khu phố Thanh Bình, tại Nhà văn hóa khu phố 

Thanh Bình. 

* Đ/c Phạm Thị Hường (Phó BTTT Đảng ủy), đ/c Trương Tuấn Hùng 

(Trưởng Công an phường) dự đại hội Chi bộ khu phố Tân Trà II, tại Nhà văn 

hóa khu phố Tân Trà II. 

* Đ/c Trần Văn Phước (CT. UBMTTQ), đ/c Nguyễn Viết Thanh (PCT. 

HĐND) dự đại hội Chi bộ Trường THTB. B 

- Cùng dự: đ/c Lê Văn Nhuận. 

- Địa điểm: Trường THTB. B 

 

* 14 giờ 00': đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự họp Ban 

Thường vụ Thành ủy, tại Phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy. 

 

  Chủ nhật (26/6): * 07 giờ 30': các đ/c Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy dự 

đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể như sau: 

* Đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự đại hội Chi bộ Trường 

MNHH. 

- Cùng dự: đ/c Bùi Viết Diệu. 

- Địa điểm: Trường MNHH. 

* Đ/c Phạm Thị Hường (Phó BTTT Đảng ủy), đ/c Trần Văn Phước (CT. 

UBMTTQ) dự đại hội Chi bộ khu phố Xuân Bình, tại Nhà văn hóa khu phố 

Xuân Bình.   

* Đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND), đ/c Trương Tuấn Hùng (Trưởng 

Công an phường) dự đại hội Chi bộ khu phố Tân Trà I, tại Nhà văn hóa khu 

phố Tân Trà I. 

 

(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 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-20T10:58:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Thị Hường<huongpt.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
	2022-06-20T11:01:25+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!




