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

* 

Số 32 - LLV/ĐU 

        

         Tân Bình, ngày 08 tháng 8 năm 2022 

 
 

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

(Tuần thứ 32, từ ngày 08/8 đến ngày 13/8/2022) 

     Thứ hai (08/8): 

 

            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 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) 

 

- Làm việc bình thường. 
 

      Thứ ba (09/8): 

 

            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’: Lãnh đạo ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ VN phường đi 

thăm và chúc mừng lễ Vu lan năm 2022.  

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

(Giao văn phòng chuẩn bị hoa chúc mừng).  

 

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

nội dung: Nghe các đơn vị: Chi cục Thuế KV Đồng Xoài-Đồng Phú, Phòng 

Tài chính-Kế hoạch thành phố  báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo 

theo Thông báo số 360/TB-UBND ngày 31/5/2022. 

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

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

CT-CC thành phố thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng thương 

hiệu thành phố sắc hoa vàng. 

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

      Thứ tư (10/8): 

 

           Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

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

trụ sở (Cả ngày). 

* 07 giờ 30’: các đ/c Ban Thường vụ Đảng ủy, PCT. HĐND-UBND phường 

dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN (đối tượng 4) năm 2022. 

- Thành phần dự: Trưởng các ban ngành đoàn thể phường; Bí thư các chi bộ 

trực thuộc, Trưởng BĐH 5/5 khu phố. 

- Địa điểm: Hội trường B-UBND phường.  

(Giao Ban CHQS phường chuẩn bị các điều kiện liên quan và phát hành thư 

mời báo cáo viên; VP. UBND chuẩn bị hội trường, nước uống; VHTT chuẩn 
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            Buổi chiều: 

 

bị âm thanh; Bí thư các chi bộ trực thuộc thông báo cho đảng viên được triệu 

tập tham gia đầy đủ). 

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT. UBND) dự họp trực tuyến đến 

cấp huyện, cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh. 

- Cùng dự: Trưởng các hội đoàn thể phường, Trưởng Trạm Y tế, trưởng Công 

an phường, Trưởng BĐH 5/5 khu phố, Công chức VP-TK. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường.  

(Giao Công chức VHTT chủ động chuẩn bị các điều kiện liên quan). 

* 09 giờ 00’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự họp nghe Chi cục Thuế 

khu vực Đồng Xoài-Đồng Phú báo cáo đề xuất giải quyết đề nghị của bà Đinh 

Thị Út liên quan đến phạt chậm nộp tiền sử dụng đất. 

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

 

* 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 Mai 

Thành Quang (PCT. UBND) dự tiếp xúc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 (kỳ 

họp giữa năm 2022) HĐND thành phố. 

- Cùng dự: các đ/c Trưởng hoặc Phó các đoàn thể chính trị xã hội. 

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

- Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Phú. 

* 13 giờ 30’: đ/c Phạm Thị Hường (Phó BTTT Đảng ủy) giảng bài Lớp bồi 

dưỡng KTQPAN (đối tượng 4), tại hội trường B-UBND phường. 

* 14 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì họp lấy ý kiến của 

nhân dân về thời điểm sử dụng đất để thực hiện dự án quy hoạch KĐTM-CV 

TTĐX tại nhà văn hóa khu phố Thanh Bình. 

- Thành phần dự: đại diện Công ty HUD Nha Trang, đ/c Nguyễn Khắc Việt; 

Trưởng BĐH, Trưởng Ban CTMT khu phố Thanh Bình. 

(Giao đ/c Việt chuẩn bị nội dung phát hành thư mời thành phần liên quan). 

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) chủ trì phối hợp với Ngân 

hàng nhà nước và các Ngân hàng thương mại triển khai tuyến đường không 

dùng tiền mặt. 

- Thành phần cùng tham gia: Tổ công nghệ số cộng đồng phường 

- Địa điểm: Tâp trung UBND phường cung đi. 

 

  Thứ năm (11/8): 

 

            Buổi sáng: 

 

 

           Buổi chiều: 

 

* 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 Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự họp Ban 

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

 

* 13 giờ 30': Chủ tịch UBND phường ủy nhiệm đ/c Bùi Viết Diệu tham dự 

diễn tập phòng thủ dân sự Xã Tiến Hưng (Theo Lịch Thành ủy). 

- Cùng tham dự: đ/c Nguyễn Khắc Việt. 
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- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Tiến Thành. 

* 14 giờ 00': Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp và làm việc với đồng chí Chủ 

nhiệm UBKT Thành ủy và đoàn công tác UBKT Thành ủy. 

- Thành phần khác: Theo thư mời riêng. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường.  
(Giao VP. UBND chuẩn bị hội trường, nước uống). 

* 15 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. 

* 16 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) làm việc với các hộ dân kiến 

nghị về công tác nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn khu phố Tân Trà 1. 

- Cùng tham gia: đ/c Nguyễn Khắc Việt, Bí thư chi bộ, Trưởng BĐH khu phố 

Tân Trà 1. 

- Địa điểm: Tâp trung UBND phường cung đi. 

 

    Thứ sáu (12/8): 

 

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

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

tham dự diễn tập phòng thủ dân sự Xã Tiến Hưng (Theo Lịch Thành ủy). 

- Cùng tham dự: đ/c Bùi Viết Diệu, đ/c Nguyễn Khắc Việt. 

- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Tiến Hưng. 

* 08 giờ 00': đ/c Mai Thành Quang (PCT. UBND) dự lễ ra mắt mô hình Phụ 

nữ thiện nguyện. 

- Thành phần dự: theo thư mời của Hội LHPN phường. 

- Địa điểm: tại nhà bà Lâm Thị Hải, khu phố Tân Bình. 

 

* 13 giờ 30’: đ/c Mai Thành Quang (PCT. UBND) dự khai mạc Liên hoan 

nghệ thuật thiếu nhi “Hoa phượng đỏ” thành phố Đồng Xoài năm 2022. 

- Cùng dự: Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên. 

- Địa điểm: Trung tâm Chính trị thành phố. 

* 13 giờ 30’: đ/c Trần Văn Phước (CT UBMTTQ) dự tặng quà cho các hộ có 

hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Lễ Vu. 

- Thành phần dự: đại diện các ban ngành đoàn thể phường, đ/c Phạm Văn 

Học, Bí thư Chi bộ, Trưởng BĐH khu phố Tân Trà 2. 

- Địa điểm: Thiền tự Thanh Nguyên - KP Tân Trà 2. 

(Giao Hội CTĐ phường lập danh sách các hộ khó khăn, phát phiếu quà, 

chuẩn bị các điều kiện liên quan) 

* 15 giờ 30': đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì phối hợp với Ban 
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Buổi tối: 

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). 

 

* 19 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT. UBND) dự Đại hội cháu ngoan 

Bác Hồ thành phố Đồng Xoài năm 2022. 

- Cùng dự: Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách đội các 

trường TH, THCS trên địa bàn phường (Giao Đoàn phường mời). 

- Địa điểm: Trung tâm Chính trị thành phố. 

 

    Thứ bảy (13/8): 

 

 

* 08 giờ 00': đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy), đ/c Trần Văn 

Lượng (CT. UBND) phối hợp với Ban QLĐT, Ban QLCDA thành phố đi vận 

động nhân dân hiến đất thực hiện các dự án quy hoạch các tuyến đường trên 

địa bàn phường (đường Võ Văn Tần). 

- Cùng tham gia: đ/c Nguyễn Khắc Việt, Trưởng khu phố Tân Trà 1. 

- Địa điểm: Tâp trung UBND phường cung đi. 

 

(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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