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

* 

Số 33 - LLV/ĐU 

        

         Tân Bình, ngày 15 tháng 8 năm 2022 

 

 

 
 

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

(Tuần thứ 33, từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2022) 

----- 

     Thứ hai (15/8): 

 

            Buổi sáng: 

 

            Buổi chiều: 

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

trụ sở (Cả ngày). 

- Làm việc bình thường. 

 

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự họp Sơ kết tình hình 

hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, các phường-xã 7 

tháng đầu năm 2022. 

- Địa điểm: Phòng họp A UBND thành phố. 

* 14 giờ 00’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự gặp gỡ vận động bà 

Đinh Thị Út thuộc dự án đường Nguyễn Chánh-Phường Tân Bình.  

- Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố. 

 

      Thứ ba (16/8): 

 

            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 Thành Quang (PCT.UBND) dự họp nghe Phòng Kinh 

tế và các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ triển khai thực hiện thí điểm 

“Tuyến phố Văn minh, không dùng tiền mặt”; Phòng QLĐT thành phố thông 

qua Thiết kế Mẫu bảng hiệu quảng cáo bằng đèn Led, bảng Thông báo tuyên 

truyền “Tuyến phố Văn minh, không dùng Tiền mặt”. 

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

 

- Làm việc bình thường.  
 

      Thứ tư (17/8): 

 

           Buổi sáng: 

 

 

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

trụ sở (Cả ngày). 

* 09 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự họp nghe Công an 

thành phố báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc trong việc triển khai Chương 

trình 1000 camera. 
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            Buổi chiều: 

 

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

 

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

Đảng ủy (mở rộng). Nội dung:  

1. Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn phường báo cáo công tác chuẩn bị 

cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học mới 2022-2023 (khó khăn, hạn chế) 

và thời gian khai giảng năm học mới. 

2. Bí thư chi bộ các khu phố báo cáo công tác phối hợp với các đoàn thể chính 

trị xã hội phường về tuyên truyền vận động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; 

công tác tổ chức khuyến học khuyến tài trên địa bàn khu phố. 

- Thành phần dự: các đ/c Đảng ủy viên; Trưởng hoặc Phó các đoàn thể chính 

trị xã hội, hội đặc thù phường; Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc 

Đảng ủy; Hiệu trưởng Trường THTB.B. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường.  

 

  Thứ năm (18/8): 

 

            Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Buổi chiều: 

 

 

 

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

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

* 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 ngày 20/8/2022. 

* 07 giờ 30’: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND-UBND-UBMTTQVN phường dự lễ 

khai mạc giải bóng đá Nam 05 người chào mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ” năm 2022. 

- Thành phần dự: Trưởng (Phó) các đoàn thể chính trị xã hội phường; Bí thư 

chi bộ, Trưởng BĐH, Trưởng Ban CTMT 5/5 khu phố và 07 đội bóng đá Nam 

05 người. 

- Địa điểm: Sân bóng đa mini Hồng Sơn – đường Hùng Vương phường Tân Bình. 

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự họp sơ kết lần thứ tư 

tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND 

tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung 

cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển 

về phát triển chính quyền số”. 

- Cùng dự: đ/c Đỗ Hồng Long; Công chức Tổ một cửa phường. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường.  

(Giao đ/c Hoạch, đ/c Long chủ động kiểm tra đường chuyền kết nối) 

 

* 13 giờ 30': đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự họp Ban 

Thường vụ Thành ủy, tại Hội trường Thành ủy. 

* 13 giờ 30': đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự hội nghị tập huấn điều 

tra trình độ văn hóa nhân dân năm 2022 do phòng giáo dục tổ chức. 



 3 

- Thành phần dự: Thành viên Ban Chỉ đạo điều tra trình độ văn hoá phường; 

Trưởng BĐH các khu phố, Tổ trưởng các Tổ trong khu dân cư; Tổ trưởng và 

các điều tra viên (giáo viên) các trường học trên địa bàn phường.  

- Địa điểm: Hội trường B-UBND phường. 

(Giao đ/c Hoạch chuẩn bị âm thanh, VP. UBND chuẩn bị hội trường, nước 

uống, Các đồng chí hiệu trưởng các trường học trên địa bàn phường thông 

báo Tổ trưởng và các điều tra viên, Trưởng các khu phố thông báo tổ trưởng 

các tổ trong khu dân cư). 
 

    Thứ sáu (19/8): 

 

            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) dự họp nghe Tổ kiểm tra, rà 

soát quy hoạch và trình tự, thủ tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư dự án: Đường 21E, phường Tân Bình theo Quyết định số 1518/QĐ-

UBND ngày 03/8/2022 của UBND thành phố báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát 

và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phương án giải quyết các tồn 

tại, vướng mắc và các bước thực hiện tiếp theo để hoàn thành dứt điểm công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Đường 21E và đường quy hoạch 

13m, phường Tân Bình. 

- Cùng dự: Nguyễn Khắc Việt 

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

* 07 giờ 30': Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND-UBND-UBMTTQVN phường dự hội 

nghị tổng kết phong trào phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 

- Thành phần dự: Trưởng (Phó) các đoàn thể chính trị xã hội phường; Bí thư 

chi bộ, Trưởng BĐH, Trưởng Ban CTMT 5/5 khu phố; đại diện BGH các 

trường MN, TH, THCS trên địa bàn phường và 100% cán bộ, chiến sỹ Công 

an, Ban CHQS, Ban BVDP phường; đại diện BGH Trường THPT Đồng Xoài, 

Trường PTDT Nội trú tỉnh, Trường Cao Đẳng Bình Phước, Trường Mầm non 

Thanh Tâm (Giao VP. UBND phát hành thư mời). 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường.  
 
 

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

đô thị thành phố báo cáo phương án thiết kế mẫu bảng hiệu, mái che khu vực 

chợ Đồng Xoài. 

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

 

    Thứ bảy (20/8): 

 

 

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

QLĐT thành phố lấy ý kiến khu dân cư về phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Chỉnh trang đô thị khu phố Thanh Bình theo kế hoạch của UBND thành phố. 
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- Mời dự: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN phường. 

- Thành phần: đ/c Nguyễn Khắc Việt; Bí thư chi bộ, Trưởng BĐH, Trưởng 

Ban CTMT khu phố Tân Trà II và Thanh Bình và các hộ dân khu vực Tổ 2, 

(từ đường Phan Bội Châu đến đường số 4) KP Thanh Bình; các hộ dân khu 

vực Tổ 5B, khu phố Tân Trà II (từ đường Phan Bôi Châu đến đường 5B4) 

(Giao Trưởng khu phố Tân Trà II và Thanh Bình thông báo cho các hộ dân 

thuộc 02 khu vưc trên tham dự). 

- Địa điểm: Hội trường B - UBND phường. 

(Giao VP. UBND, VHTT chuẩn bị hội trường, nước uống và âm thanh) 

 

(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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