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

* 

Số 34 - LLV/ĐU 

        

         Tân Bình, ngày 22 tháng 8 năm 2022 

 

 

 
 

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

(Tuần thứ 34, từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2022) 

----- 

     Thứ hai (22/8): 

 

            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’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) tham gia lớp học cao cấp 

LLCT tại Trường Chính trị tỉnh, thời gian đến hết tuần.. 

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) tiếp làm việc với Phó Chủ 

tịch UBND-Ngô Hồng Khang, nội dung: kiểm tra việc tình hình thực hiện 

thanh toán trực tuyến, chứng thực điện tử và hoạt động của hệ thống camera 

trên đại bàn phường.  

- Thành phần dự: Tổ một cửa, lãnh đạo Công an phường. 

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

 

* 14 giờ 00’: đ/c Trần Văn Phước (CT UBMTTQ), 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.  

- Cùng dự: Trưởng Ban CTMT khu phố Thanh Bình. 

- Địa điểm: Ban Tiếp công dân thành phố. 

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) họp về việc thống nhất 

phương án di dời nhà ăn học sinh, tại Trường THTB. B 

* 16 giờ 30’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì phối hợp Phòng 

QLĐT, Phòng TNMT và công ty đo đạc Tấn Thành thống nhất vị trí mốc giới 

đường Phan Bội Châu theo đề nghị của Phòng TNMT.  

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

(Giao đ/c Việt thông báo đơn vị đo đạc Tấn Thành và cùng dự) 

 

      Thứ ba (23/8): 

 

            Buổi sáng: 

 

* 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). 

* 08 giờ 00’: Thường trực Đảng ủy chủ trì hội nghị trực tuyến nghiên cứu 

học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
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            Buổi chiều: 

lần thứ năm của BCH Trung ương khóa XIII. Thời gian: cả ngày. 

- Thành phần dự: Toàn thể đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy (Trừ 

những đồng chí đã tham gia hội nghị trực tuyến ngày 21-22/7/2022 theo kế 

hoạch 73-KH/TU ngày 19/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; Những đảng 

viên chưa tham gia học, VPĐU sẽ gửi DS cho các chi bộ vào lúc 16h00 ngày 

22/8/2022). 

- Địa điểm: Hội trường B-UBND phường. 

(Giao VP. UBND chuẩn bị hội trường, nước uống; VHTT tes đường truyền 

vào 14h00 chiều 22/8/2022). 

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự làm việc với Đoàn 

giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính và 

xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. 

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

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

Hoạch dự Khai mạc Lớp bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 

2022. 

- Địa điểm: Hồ bơi trường THCS Tiến Thành.   

 

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

giao ban Ban CHQS xã, phường tháng 8 năm 2022. 

- Cùng dự: đ/c Bùi Viết Diệu, đ/c Vũ Hữu Thượng. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

(Giao Ban CHQS phường chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác giao ban). 

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

thành phố báo cáo việc triển khai thực hiện đường quy hoạch số 18, phường 

Tân Bình, thành phố Đồng Xoài. 

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

      Thứ tư (24/8): 

 

           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 Phòng Kinh tế 

thông qua dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. 

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

 

* 14 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 
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                Buổi tối: 

 

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. 

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự làm việc với Sở VH, 

TT&DL thống nhất, phối hợp thực hiện Kế hoạch lấy lửa truyền thống Đại hội 

TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022. 

- Địa điểm: Tại phòng họp A-UBND thành phố. 

* 19 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) 

* 19 giờ 30’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) tham gia cùng công tác của 

UBND thành phố đi kiểm tra công tác quản lý trật tự tại khu vực Chợ Đồng 

Xoài và các tuyến đường thí điểm không dùng tiền mặt. 

- Địa điểm: Tập trung tại Ban QL chợ Đồng Xoài cùng đi. 

 

  Thứ năm (25/8): 

 

            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). 

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

Chỉ đạo, Tổ Tư vấn, Tổ thư ký thực hiện Nghị quyết 03- NQ/TU, ngày 

16/4/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

* 08 giờ 00’: đ/c Phạm Thị Hường (Phó BTTT Đảng ủy) dự sinh hoạt chi bộ 

định kì tháng 8/2022, tại Chi bộ Tân Trà II. 

* 08 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự Hội nghị tập huấn 

chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 (lớp 2). 

- Cùng dự: đ/c Nông Thị Phương Anh. 

- Địa điểm: Hội trường UB. MTTQVN tỉnh. 

 

* 13 giờ 30': đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) chủ trì hội nghị giao chỉ tiêu 

thu pháp lệnh năm 2022 cho các đơn vị, khu phố trên địa bàn phường. 

- Thành phần mời dự: Phó CT. HĐND – UBND - CT. MTTQVN phường. 

- Thành phần dự: Trưởng các đoàn thể phường; Bí thư chi bộ, Trưởng BĐH, 

Trưởng Ban CTMT, ủy nhiệm thu các khu phố và các cá nhân được khen 
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thưởng (Giao VP.UBND thông báo). 

- Địa điểm: hội trường A-UBND phường. 

(Giao VP.UBND phối hợp bộ phận kế toán chuẩn bị các nội dung liên quan, 

VHTT trang trí, âm thanh) 

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

Hường (Phó BTTT Đảng ủy) dự hội nghị triển khai các Quy định, Kế hoạch 

của Tỉnh ủy và Thành ủy về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. 

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

 
 

    Thứ sáu (26/8): 

 

            Buổi sáng: 
 

 

 

 

           Buổi chiều: 

 

 

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

trụ sở (Cả ngày). 

* 10 giờ 00': đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự hội nghị tri 

ân khách hàng, tại Công ty Bảo Việt Bình Phước. 
 

* 13 giờ 30': đ/c Phạm Thị Hường (Phó BTTT Đảng ủy), đ/c Trần Văn 

Phước (CT UBMTTQ), đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự hội nghị 

phản biện xã hội đối với dự thảo đề án và các đồ án quy hoạch phân khu trên 

địa bàn thành phố. 

- Địa điểm: Hội trường Khối vận thành phố. 

* 14 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì Họp Hội đồng xét 

duyệt nguồn gốc đất dự án: Khu Đô thị mới-Công viên trung tâm Đồng Xoài. 

- Thành phần: Thành viên Hội đồng xét duyệt, Trưởng khu phố Thanh Bình 

và Tân Trà 1. 

- Địa điểm: Hội trường B-UBND phường. 

(Giao VP. UBND chuẩn bị hội trường, nước uống). 

 

(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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