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

* 

Số 31 - LLV/ĐU 

        

         Tân Bình, ngày 01 tháng 8 năm 2022 

 
 

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

(Tuần thứ 31, từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2022) 

----- 

     Thứ hai (01/8): 

 

            Buổi sáng: 

 

            Buổi chiều: 

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

trụ sở (Buổi sáng); đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) trực (Buổi chiều). 

- Làm việc bình thường. 

 

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

1. 14 giờ 00’: dự họp nghe Liên Đoàn lao động thành phố thông qua dự thảo 

Kế hoạch xây dựng công sở, nhà trọ, cơ sở Y tế “Sạch, Xanh, Sáng, Đẹp, An 

toàn”.  

2. 15 giờ 30’: dự họp nghe phòng Kinh tế thành phố báo cáo tình hình triển 

khai thực hiện thí điểm “Tuyến phố Văn minh, không dùng tiền mặt” trên địa 

bàn thành phố. 

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

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) ủy nhiệm CT. Hội Chữ 

thập đỏ phường dự trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do Hội bảo 

trợ Tỉnh vận động. 

- Thành phần dự: đ/c Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Tân Trà 2. 

- Địa điểm: Nhà ông Thạch Dương, khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình. 
 

      Thứ ba (02/8): 

 

            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). 

* 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) 

* 07 giờ 30’: đ/c Nguyễn Viết Thanh (PCT. HĐND) dự Hội nghị bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND năm 2022, thời gian đến hết 

ngày 03/8/2022. 

- Địa điểm: Tòa nhà Trung tâm-Trường Chính trị tỉnh. 
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            Buổi chiều: 

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

Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc 

và kiến nghị, đề xuất trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự 

án: Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài. 

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

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự họp Ban Chấp hành 

Hội khuyến học thành phố (mở rộng) lần thứ III, khóa IV. Nội dung: Sơ kết 

công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 06 tháng đầu năm 

2022 và triển khai một số văn bản quan trọng. 

- Địa điểm: Hội trường các Hội đặc thù thành phố. 

 

* 14 giờ 00’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự họp giao ban khối Kinh 

tế nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện 7 tháng đầu năm, phương 

hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.  

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

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

TB&XH và UBND các phường-xã báo cáo công tác giảm nghèo và chi trả hỗ trợ 

cho các đối tượng F1, F0. 

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

      Thứ tư (03/8): 

 

 

           Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) trực tiếp công dân tại trụ 

sở; đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) trực giải quyết thủ tục hành chính tại 

trụ sở (Buổi sáng); đ/c Mai Thành Quang (PCT. UBND) trực (Buổi chiều). 

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) đi kiểm tra điều kiện 

thành lâp cơ sở mầm non độc lập tại khu phố Tân Bình. 

- Thành phần tham gia: Trưởng khu phố Tân Bình, Hiệu Trưởng Trưởng 

MNHH. 

- Địa điểm: Tâp trung UBND phường cung đi. 

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

Hoạch phối hợp với Ngân hàng nhà nước và các Ngân hàng thương mại triển 

khai tuyến đường không dùng tiền mặt. 

- Thành phần tham gia: Trưởng khu phố Thanh Bình 

- Địa điểm: Tâp trung UBND phường cung đi. 

* 08 giờ 30’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì họp thành viên 

UBND phường. 

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

- Thành phần dự: Thành viên UBND phường. 

- Địa điểm: Phòng làm việc của CT. UBND phường. 

* 10 giờ 00’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự buổi làm việc của lãnh 
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            Buổi chiều: 

 

đạo UBND thành phố với Chi cục Thú y Vùng VI về thông báo kế hoạch kiểm 

tra, đánh giá vùng ATDB bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn tại thành phố 

Đồng Xoài. 

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

 

* 14 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì họp giao đầu tháng 

8/2022. 

- Thành phần dự: Toàn thể cán bộ, công chức phường; lãnh đạo Công an, 

Trạm Y tế, Ban BVDP phường. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

(Giao VP.UBND tổng hợp báo cáo và các nội dung tại cuộc họp). 

* 14 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. 
 

  Thứ năm (04/8): 

 

            Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Buổi chiều: 

 

 

 

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

trụ sở (Cả ngày). 

* 08 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì đi vận động nhân 

dân hiến đất thực hiện đường quy hoạch số 20 (đoạn từ đường 31 đến đường 

Trường Chinh) 

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

 - Thành phần tham gia: Ban QLCDA, Phòng QLĐT thành phố (phát hành thư 

mời); đ/c Nguyễn Khắc Việt; Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Tân Trà I. 

- Địa điểm: Tâp trung UBND phường cung đi. 

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) đi kiểm tra công tác triển 

khai các tuyến đường “Sạch, Xanh, Sáng, Đẹp, An toàn” trên địa bàn phường. 

- Mời tham gia: đ/c Chủ tịch UBMTTQVN phường 

- Thành phần: các đ/c Bí thư Đoàn thanh niên, CT hội LHPN, CT hội Nông dân, 

CT hội CCB, Bí thư chi bộ, trưởng các khu phố Tân Trà 2, Tân Bình, Xuân Bình. 

- Địa điểm: Tâp trung UBND phường cung đi. 

 

* 14 giờ 00': đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì đi vận động nhân dân 

hiến đất thực hiện đường quy hoạch số 20 (đoạn từ đường 31 đến đường 

Trường Chinh). 

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

- Thành phần tham gia: Ban QLCDA, Phòng QLĐT thành phố (phát hành thư 

mời); đ/c Nguyễn Khắc Việt; Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Tân Trà II. 

- Địa điểm: Tâp trung UBND phường cung đi. 
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* 15 giờ 00': đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì phối hợp với Ban 

QLCDA thành phố tổ chức lấy ý kiến của người dân đối với phương án thực 

hiện phần còn lại của dự án Khu dân cư và đất xây dựng trụ sở Ngành nông 

nghiệp và PTNT theo chỉ đạo của UBND thành phố tại CV số 1495/UBND - 

KT ngày 07/7/2022. 

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

- Thành phần dự: Bí thư Chi bộ, Trưởng BĐH, Trưởng Ban CTMT khu phố 

Tân Trà I. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

(Giao đ/c Việt phát hành thư mời thành phân liên quan và cùng dự; VP UBND 

chuẩn bị hội trường). 

 

    Thứ sáu (05/8): 

 

            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 Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) đi thăm và trao 

đổi học tập kinh nghiệm với thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thời gian 

đến hết ngày 08/8/2022. 

- Địa điểm: thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

* 08 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì đi vận động nhân 

dân hiến đất thực hiện đường quy hoạch số 20 (đoạn từ đường 31 đến đường 

Trường Chinh) 

- Thành phần tham gia: Ban QLCDA, Phòng QLĐT thành phố (phát hành thư 

mời); đ/c Nguyễn Khắc Việt; Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Tân Trà I. 

- Địa điểm: Tâp trung UBND phường cung đi. 

* 08 giờ 00’: đ/c Trần Văn Phước (CT UBMTTQ) ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị 
Thu Hiền dự Hội nghị trực tuyến do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ 

chức.  

- Thành phần dự: Ban Thường trực UBMTTQVN phường; Trưởng (Phó) các 
Tổ chức chính trị - xã hội, Hội đặc thù phường; Trưởng Ban CTMT 5/5 khu phố. 

- Địa điểm: Hội trường A - UBND phường. 

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT. UBND) chủ trì họp xét chế độ trợ 

cấp một lần theo Quyết định 49 của Chính phủ. 

- Thành phần dự: Thành viên hội đồng chính sách phường, gồm: đ/c Bùi 

Viết Diệu, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hải, đ/c Phạm Thị Hường, đ/c Nguyễn Viết 

Thanh, đ/c Trương Tuấn Hùng, đ/c Nguyễn Quang Mười, đ/c Trần Văn 

Phước,  đ/c Phạm Văn Hùng. 

- Địa điểm: Phòng làm việc của PCT. UBND phường. 
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           Buổi chiều: * 14 giờ 00': đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì đi vận động nhân dân 

hiến đất thực hiện đường quy hoạch số 20 (đoạn từ đường 31 đến đường 

Trường Chinh). 

 - Thành phần tham gia: Ban QLCDA, Phòng QLĐT thành phố (phát hành thư 

mời); đ/c Nguyễn Khắc Việt; Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Tân Trà II. 

- Địa điểm: Tâp trung UBND phường cung đi. 

* 15 giờ 00': đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) phối hợp với Phòng QLĐT 

thành phố triển khai công bố dự án quy hoạch điều chỉnh cục bộ theo Quyết 

định số 1228/QĐ-UBND ngày 11/7/2022. 

- Thành phần dự: Phòng QLĐT thành phố (phát hành thư mời), đ/c Nguyễn 

Khắc Việt; Bí thư chi bộ, Trưởng BĐH, Trưởng Ban CTMT khu phố Tân Trà 

II và các hộ dân bị ảnh hưởng (phát hành thư mời). 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

(Giao VP. UBND chuẩn bị hội trường). 

 

(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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