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

* 

Số 35 - LLV/ĐU 

        

         Tân Bình, ngày 29 tháng 8 năm 2022 

 

 

 
 

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

(Tuần thứ 35, từ ngày 29/8 đến ngày 31/8/2022) 

----- 

     Thứ hai (29/8): 

 

            Buổi sáng: 

 

            Buổi chiều: 

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

trụ sở (Cả ngày). 

- Làm việc bình thường. 

 

* 13 giờ 30’ - 14 giờ 45’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy), 

đ/c Phạm Thị Hường (Phó BTTT Đảng ủy), đ/c Trần Văn Lượng (CT. 

UBND)  dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt 2/9 năm 2022. 

- Mời dự: đ/c Đặng Hữu Thoan – Đảng viên được nhận HH 50 tuổi Đảng, 

thuộc khu phố Tân Trà I. 

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

* 14 giờ 00’: CT. UBND phường ủy nhiệm đ/c Trưởng Công an phường 

chủ trì phối hợp với Công ty An Bình, Trưởng BĐH các khu phố rà saots hệ 

thống Cammera giám sát ANTT bị hư hỏng và vị trí lắp đặt bổ sung số 

cammera đã khảo sát trên địa bàn phường (Hoàn thành và báo cáo CT. 

UBND phường trong tuần làm việc thứ 36). 

* 14 giờ 00’: đ/c Nguyễn Viết Thanh (PCT. HĐND) dự sinh hoạt định kỳ 

tháng 8, tại chi bộ khu phố Xuân Bình. 

* 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 B-UBND thành phố. 

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) uỷ nhiệm CC.VHTT tham 

gia cùng đi kiểm tra thành phố đi kiểm tra Công tác chuẩn bị, phương án thanh 

toán không dùng tiền mặt tại các trường học trên địa bàn. 

- Địa điểm: tại các trường học trên địa bàn phường. 

(Giao BGH các trường chuẩn bị nội dung, báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra). 

 

      Thứ ba (30/8): * Đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) trực giải quyết thủ tục hành chính tại 
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            Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

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

* 07 giờ 45’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy), đ/c Mai 

Thành Quang (PCT.UBND) dự hội nghị nói chuyện chuyên đề về chuyển đổi 

số lần III năm 2022. 

- Thành phần cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền, đ/c Võ Thị Thu Hồng, đ/c 

Lê Văn Nhuận, đ/c Nguyễn Thị Thu Lan, đ/c Nguyễn Thị Minh Thư, đ/c 

Nguyễn Quang Mười, đ/c Đỗ Hồng Long, đ/c Ngô Thanh Huy.  

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

* 08 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì họp Thành viên 

UBND phường định kỳ tháng 9/2022. 

- Thành phần dự: Thành viên UBND phường, đ/c Hoàng Thị Duyên. 

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

* 10 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì họp HĐ xác định 

mức độ khuyết tật phường. 

- Thành phần dự: Thành viên hội đồng xác định mực độ khuyết tật phường. 

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân phường. (Giao đ/c Hải chuẩn bị nội dung) 

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

cờ Tổ quốc các tuyến đường trên địa bàn phường nhân dịp Lễ Quốc khánh 

02/9/2022. 

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

- Thành phần cùng tham gia: đ/c Vũ Hữu Hoạch, Trưởng các ban ngành 

đoàn thể phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng BĐH 5/5 khu phố. 

- Địa điểm: Tập Trung UBND phường cùng đi.  

* Lưu ý: Đối với Bí thư Chi bộ, trưởng khu phố tập trung tại NVH khu phố. 

(Giao đ/c Vũ Hữu Hoạch chuẩn bị biên bản làm việc với các khu phố). 

 

* 13 giờ 30’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì họp giao đầu tháng 

9/2022, nội dung: nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 

8/2022; phương hướng tháng 9/2022. 

- 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). 

* 15 giờ 30’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) chủ trì Lễ trao 

tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đ/c Nguyễn Khắc Hoàng, đảng viên chi 

bộ khu phố Xuân Bình. 

- Thành phần dự: các đ/c Đảng ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và toàn thể 

đảng viên chi bộ khu phố Xuân Bình (Giao Bí thư cho bộ mời đảng viên được 

nhận HH 45 năm tuổi đảng và đảng viên chi bộ dự). 
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- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

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

 

      Thứ tư (31/8): 

 

           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 40’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy), đ/c Phạm Thị 

Hường (Phó BTTT Đảng ủy), đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND), đ/c Mai 

Thành Quang (PCT.UBND) dự Lễ dâng hương nhân kỷ niệm 77 năm ngày 

Quốc khánh 02/9 (2/9/1945-2/9/2022). 

- Địa điểm: Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài”. 

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

công tác tôn giáo thông qua “dự thảo” báo cáo tổng kết 11 năm thực hiện chỉ 

thị 11-CT/TU ngày 24/10/2011 của Tỉnh ủy về giải quyết tình hình hoạt động 

của một số “tà đạo”, “đạo lạ” trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

- Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy. 

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

TN&MT báo cáo việc tham mưu nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại 

Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 12/8/2022. 

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

* 09 giờ 00’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự họp nghe Tổ 1887 báo 

cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Đình 

Vạn tại dự án đường Nguyễn Chánh. 

- Cùng dự: đ/c Nguyễn Khắc Việt 

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

* 09 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì  làm việc nội dung về 

công tác hiến đất thực hiện các tuyến đường quy hoạch trên địa bàn phường. 

- Cùng tham gia: Ban QLCDA thành phố, đ/c Nguyễn Khắc Việt, Trưởng 

BĐH các khu phố có dự án (đoàn tới khu phố nào sẽ thông báo cho khu phố 

đó). 

 

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

Thường vụ Thành ủy 

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

* 14 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) đi kiểm tra TTXD trren địa 

bàn phường. 

- Cùng tham gia: đ/c Phạm Văn Học, đ/c Bùi Thanh Việt, Ban CHQS bố trí 

lục lượng cùng tham gia. 

- Địa điểm: Tập trung tại UBND phường cùng đi. 
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     Thứ hai (05/9): * 07 giờ 30’: các đ/c Ban Thường vụ Đảng ủy, PCT. HĐND-UBND dự Lễ 

khai giảng năm học mới 2022-2023, tại các trường THCS, TH, MN trên địa 

bàn phường, cụ thể như sau: 

1. Đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự tại trường THTB.B 

- Cùng dự: Đ/c Lê Văn Nhuận 

2. Đ/c Phạm Thị Hường (Phó BTTT Đảng ủy) đ/c Mai Thành Quang 

(PCT.UBND) dự tại trường MN Thanh Tâm. 

3. Đ/c Trần Văn Phước (CT UBMTTQ) dự tại Trường MNHH 

- Cùng dự: đ/c Bùi Viết Diệu. 

4. Đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND), đ/c Nguyễn Viết Thanh (PCT. 

HĐND) dự tại trường THCS Tân Bình. 

5. Đ/c Trương Tuấn Hùng (Trưởng CA phường) dự tại Trường THTB. 

(Giao VP. UBND phường chuẩn bị hoa tươi chúc mừng). 

 

Thứ năm (01/9) và Thứ sáu (02/9): Toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên 

trách ghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 (02/9/1945-02/9/2022). 

 

(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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