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

* 

Số 30 - LLV/ĐU 

        

         Tân Bình, ngày 25 tháng 7 năm 2022 

 

 

 

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

(Tuần thứ 30, từ ngày 25/7 đến ngày 30/7/2022) 

----- 

     Thứ hai (25/7): 

 

           Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

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

trụ sở (Cả ngày). 

* 06 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: 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) 

* 06 giờ 30’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND), đ/c Mai Thành Quang 

(PCT.UBND) dự khởi công nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thành phố, 

kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7). 

- Địa điểm: Đường Tôn Đức Thắng, phường Tân Bình (đường vào trụ sở Sở 

Nông nghiệp - PTNT tỉnh). 

(Giao Ban CHQS bố trí lực lượng tham gia đảm bảo ANTT) 

* 07 giờ 30’: đ/c Phạm Thị Hường (Phó BTTT Đảng ủy) dự sinh hoạt chi bộ 

định kỳ tháng 7/2022, tại Chi bộ khu phố Tân Trà II. 

- Cùng dự: đ/c Nguyễn Quang Mười. 

* 08 giờ 00’: đ/c Trần Văn Phước (CT UBMTTQ) dự dự họp mặt kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022), tại khu phố Thanh 

Bình. 

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

VH&TT thành phố dự thảo Kế hoạch tổ chức các chuỗi hoạt động Quý III 

năm 2022: Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân 

Việt Nam (20/7/1962-20/7/2022); Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ 

(27/7/1947-27/7/2022); Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám 

(19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945-02/9/2022). 

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

 

* 14 giờ 00’: đ/c Trần Văn Phước (CT UBMTTQ) dự sinh hoạt chi bộ định kỳ 
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 tháng 7/2022, tại Chi bộ khu phố Tân Bình. 

- Cùng dự: các đ/c CB cơ quan là đảng viên Chi bộ khu phố Tân Bình. 

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

TB&XH và các phường-xã báo cáo công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng 

F1, F0. 

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

 

      Thứ ba (26/7): 

 

            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’: Thường trực HĐND phường chủ trì kỳ họp thứ ba HĐND 

phường khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Kính mời dự: đại diện Thường trực HĐND thành phố. 

- Thành phần mời dự: các ông/bà là đại biểu HĐND thành phố ứng cử trên 

địa bàn phường; PCT. UBMTTQVN phường. 

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

2021-2026; Trưởng (Phó) các ban ngành đoàn thể phường. 

- Mời dự: Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Trưởng BĐH, 

Trưởng Ban CTMT 5/5 khu phố (Giao các đ/c Trưởng BĐH các khu phố mời 

01 cử tri dự kỳ họp). 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

(Giao VP. UBND chuẩn bị hội trường, nước uống; CB giúp việc HĐND chuẩn 

bị tài liệu). 

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) ủy nhiệm đ/c Vũ Hữu 

Hoạch dự Họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-

27/7/2022) và biểu dương người có công tiêu biểu. 

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

 

* 14 giờ 00’: đ/c Phạm Thị Hường (Phó BTTT Đảng ủy) dự dự họp mặt kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022), tại khu phố 

Tân Trà II. 

 

      Thứ tư (27/7): 

 

           Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

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

trụ sở (Cả ngày). 

* 06 giờ 45’: 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 Nguyễn Viết 

Thanh (PCT. HĐND) dự Lễ dâng hương nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 

binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

- Địa điểm: Tại Nhà trưng bày Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm chiến 

thắng Đồng Xoài”. 

* 07 giờ 30’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự họp mặt kỷ 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Buổi tối: 

 

niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022), tại khu phố 

Xuân Bình. 

* 07 giờ 30’: đ/c Nguyễn Viết Thanh (PCT. HĐND) dự họp mặt kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022), tại khu phố Tân Trà I. 

* 07 giờ 30’: đ/c Mai Thành Quang (PCT. UBND) dự họp mặt kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022), tại khu phố Tân Bình. 

* 09 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) dự họp nghe Phòng TC-KH 

thành phố báo cáo việc quyết toán các công trình còn tồn theo Công văn chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Kho bạc Bình Phước. 

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

 

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

Đảng ủy, nội dung: xét đề nghị kết đảng viên. 

- Thành phần dự: các đ/c Đảng ủy viên. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

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

cáo tình hình lập lại trật tự kinh doanh, buôn bán khu vực chợ Đồng Xoài theo 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1554/UBND-KT ngày 

15/7/2022 và Công văn số 1585/UBND-KT ngày 20/7/2022. 

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

(Giao đ/c Học chuẩn bị báo cáo theo công văn 1585 và 1554 của UBND 

thành phố gửi đ/c PCT. UBND trước 11 giờ ngày 26/7/2022). 

* 14 giờ 00: đ/c Mai Thành Quang (PCT. UBND) ủy nhiệm đ/c Đỗ Hồng 

Long chủ trì phối hợp với VNPT Đồng Xoài, các ngân hàng triển khai tuyến 

đường không dùng tiền mặt trên địa bàn phường, thời gian đến hết ngày 

29/7/2022. 

- Thành phần cùng tham gia: đ/c Lê Văn Nhuận, trưởng khu phố Thanh 

Bình và các đ/c thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng phường. 

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

* 19 giờ 30’: 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 Nguyễn Viết 

Thanh (PCT. HĐND), đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự Chương 

trình nghệ thuật công diễn vở cải lương “Nợ nước non” (Chương trình được 

Truyền hình trực tiếp trên kênh BPTV1 của Đài PT - TH và Báo Bình Phước). 

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh (đường Hồ Xuân Hương, 

phường Tân Phú). 

 

  Thứ năm (28/7): 

 

            Buổi sáng: 

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

trụ sở (Cả ngày). 

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

 

 

 

Lượng (CT. UBND), đ/c Trương Tuấn Hùng (Trưởng Công an phường) 

tham dự diễn tập phòng thủ dân sự thành phố năm 2022. 

- Cùng tham gia: đ/c Bùi Viết Diệu.  

- Địa điểm: Công ty cổ phần ĐT&PT công nghệ môi trường Bình Phước (địa 

chỉ ấp 1, xã Tiến Hưng). 

* 07 giờ 30’: đ/c Trần Văn Phước (CT UBMTTQ) dự hội nghị Tọa đàm cụm 

thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2022, tại tỉnh Đồng Nai theo thư mời 

của Ban TT. UBMTTQVN tỉnh, thời gian đến hết ngày 29/7/2022. 

 

* 14 giờ 00': đ/c Mai Thành Quang (PCT. UBND) dự Hội nghị tổng kết 20 

năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối 

tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính Phủ. 

- Thành phần dự: Trưởng các đoàn thể: Hội CCB, Hội ND, Hội LHPN, 

Đoàn TN và CT. Hội Cựu TNXP phường. 

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy 

 

    Thứ sáu (29/7): 

 

            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) trực (Buổi chiều). 

* 08 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) dự buổi đối thoại của lãnh 

đạo UBND thành phố với 30 hộ dân (đợt 22) có đất thu hồi thuộc dự án: Khu 

đô thị mới-Công viên Trung tâm Đồng Xoài về dự thảo phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư. 

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

- Thành phần dự: đ/c Nguyễn Khắc Việt, Trưởng khu phố Tân Trà I, và 

Thanh Bình. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

 

* 14 giờ 00': đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) dự buổi đối thoại của lãnh 

đạo UBND thành phố với 30 hộ dân (đợt 22) có đất thu hồi thuộc dự án: Khu 

đô thị mới-Công viên Trung tâm Đồng Xoài về dự thảo phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư. 

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

- Thành phần dự: đ/c Nguyễn Khắc Việt, Trưởng khu phố Tân Trà I, và 

Thanh Bình. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

* 14 giờ 00': đ/c Mai Thành Quang (PCT. UBND) dự họp giao ban Khối 

VH-XH 07 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 

2022. 

- Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố.   
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   Thứ bảy (30/7): * 07 giờ 00': Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường 

tham dự Lễ khai mạc Ngày hội  thiếu nhi năm 2022. 

- Thành phần cùng dự: BCĐ hè phường Tân Bình. 

- Địa điểm: Hội trường B – phường Tân Bình. 

(Giao thường trực BCĐ hè phường chuẩn bị nội dung và điều kiện liên quan). 

(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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