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

* 

Số 36 - LLV/ĐU 

        

         Tân Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

 

 

 
 

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

(Tuần thứ 36, từ ngày 05/9 đến ngày 09/9/2022) 

----- 

     Thứ hai (05/9): 

 

            Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

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

trụ sở (Cả ngày). 

* 09 giờ 30’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) chủ trì triển khai kế hoạch 

tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu 2022.  

- Thành phần cùng dự: công chức TB&XH, Công chức VHTT, Chủ tịch 

công đoàn phường, Trưởng các đoàn thể: Nông dân, LHPN, Đoàn Thanh niên, 

Cựu, Người cao tuổi, Trưởng BĐH 5/5 khu phố. 

- Địa điểm: Phòng đ/c Mai Thành Quang - PCT.UBND phường 

(Giao đ/c Nguyễn Thị Thanh Hải, đ/c Vũ Hữu Hoạch, đ/c Lê Văn Nhuận 

chuẩn bị các nội dung liên quan). 

 

* Đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) làm việc theo chương trình sau: 

1. 14 giờ 00’: dự họp nghe Phòng TC-KH thành phố báo cáo kết quả tham 

mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và kế hoạch đầu tư 

công năm 2023. 

2. 15 giờ 00’: dự họp nghe Phòng Quản lý đô thị thành phố báo cáo khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện thi công do vướng mặt bằng công trình: 

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 647 từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường vành 

đai, phường Tân Bình. 

- Địa điểm: 02 nội dung trên tại phòng họp A-UBND thành phố. 

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự họp Ban chỉ đạo hè 

thành phố thông qua dự thảo báo cáo tổng kết tổ chức các hoạt động hè năm 

2022 và xét khen thưởng công tác hè năm 2022. 

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

* 14 giờ 30’: đ/c Phạm Văn Khởi (PCT. UBND) dự họp xét giá đất cụ thể 

làm cơ sở bồi thường công trình: Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn 

lại Khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ và công trình: Đường kết nối các Khu công 

nghiệp phía Tây Nam, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 
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- Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

      Thứ ba (06/9): 

 

            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 Phước (CT UBMTTQ) tham dự lớp cập nhật kiến 

thức Quốc phòng an ninh Đối tượng 03 (khóa 14), học tập trung đến hết ngày 

8/9/2022, tại cơ sở II/eBB736 (Truờng Quân sự cu, ấp 6, xã Tân Thành, thành 

phố Ðồng Xoài). 

* 07 giờ 30’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy), đ/c Trần Văn 

Lượng (CT. UBND), đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự lớp huấn bồi 

dưỡng, nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2022, thời gian: đến hết  ngày 

07/9/2022; theo Kế hoạch số 73-KH/BDVTU ngày 21/7/2022 của Ban Dân 

vận tỉnh ủy Bình Phước. 

- Thành phần cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền-PCT. UBMTTQ phường, 

đ/c Nguyễn Thị Thịnh-Bí thư Xuân Bình, đ/c Lương Thị Diệu -Bí thư kp Tân 

Bình, đ/c Nguyễn Văn Chuồn-Bí thư kp Tân Trà 2, đ/c Vũ Xuân Lưỡng-Bí 

thư kp Tân Trà I, đ/c Nguyễn Văn Thạnh-Phó Bí thư kp Thanh Bình, đ/c 

Nguyễn Duy Tuế -Bí thư chi bộ kp Thanh Bình, Hoàng Huy Hải-CUV Chi bộ 

kp Tân Trà 2. 

- Địa điểm: Tại hội trường lầu 8 trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh 

Bình Phước. 

(Giao các đ/c Bí thư chi bộ khu phố mời thành phần khu phố tham dự) 

* 07 giờ 30’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị 

Thanh Hải dự hội nghị tập  huấn  về  cung cầu  lao động năm 2022. 

- Thành phần cùng dự: các đ/c trưởng BĐH 5/5 khu phố. 

- Thành phần khác: Theo thông báo riêng. 

(Giao đ/c thông báo thành phần liên quan) 

 

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

thành phố báo cáo tình hình thực hiện tất toán, quyết toán dự án, công trình 

còn tồn đọng. 

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

* 14 giờ 00’: đ/c Nguyễn Viết Thanh (PCT. HĐND) dự họp đội ngũ Cộng 

tác viên DLXH thành phố (nhiệm kỳ 2020 – 2025). 

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Chính trị thành phố. 

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) chủ trì kiểm tra an toàn 

thực phẩm trên địa bàn phường nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, thời gian 

kiểm tra đến hết sáng ngày 07/9/2022. 

- Cùng tham gia: Thành viên Tổ kiểm tra ATTP phường theo Quyết định số 
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129/QĐ-UBND ngày 21/9/2019 của UBND phường. 

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

(Giao Trạm Y tế chuẩn bị nội dung và thông báo cho thành phần liên quan). 

 

      Thứ tư (07/9): 

 

           Buổi sáng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

 

  

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

trụ sở (Cả ngày). 

* 07 giờ 30’: đ/c Phạm Thị Hường (Phó BTTT Đảng ủy), đ/c Phạm Văn 

Khởi (PCT. UBND) dự lớp bồi dưỡng chuyên đề về hội nhập quốc tế năm 

2022, thời gian đến hết ngày 09/9/2022. 

- Cùng dự: đ/c Nguyễn Quang Mười, đ/c Lê Văn Nhuận, đ/c Nguyễn Thị Thu 

Lan, đ/c Võ Thị Thu Hồng, đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền; Trưởng BĐH các khu 

phố: Tân Bình, Tân Trà 1; Trưởng Ban CTMT các khu phố: Tân Trà 2, Thanh 

Bình, Tân Trà 1 và Tân Bình. 

- Địa điểm: Trung tâm Chính trị thành phố. 

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

bàn phường. 

- Cùng tham gia: đ/c Nguyễn Khắc Việt, 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. 

(Giao đ/c Học chuẩn bị hồ sơ liên quan công trình xây dựng trên địa bàn 

phường). 

 

* 16 giờ 00’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) tham gia Cùng 

đ/c Bí thư Thành ủy, PCT.UBND thành phố đi thăm dự án đường Phan Bội 

Châu nối dài (Theo lịch Thành ủy). 

- Địa điểm: tại thực địa dự án đường Phan Bội Châu nối dài. 

 

  Thứ năm (08/9): 

 

            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). 

* 07 giờ 30’: đ/c Mai Thị Hằng (UVBTVTU-Bí thư Đảng ủy) dự họp Ban chỉ 
đạo vận động, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố. 

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy. 

* 07 giờ 30’: đ/c Phạm Thị Hường (Phó BTTT Đảng ủy), đ/c Mai Thành 

Quang (PCT.UBND), đ/c Trần Văn Phước (CT UBMTTQ) dự Hội nghị trực 

tuyến tọa đàm về công tác Dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính 

trên địa bàn tỉnh. 

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

 

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

Thành Quang (PCT.UBND), đ/c Trương Tuấn Hùng (Trưởng CA phường) 

dự hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022. 

- Cùng dự: đ/c Bùi Viết Diệu 

- Địa điểm: Hội trường BCHQS thành phố. 

* 14 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì làm việc với Đoàn 

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khái nại, tố cáo, 

hòa giải và phòng, chống tham nhũng đối với UBND phường Tân Bình, theo 

Quyết định số 1292, ngày 18/7/2022 của UBND thành phố. 

- Cùng dự: đ/c Đỗ Hồng Long, đ/c Nguyễn Khắc Việt, đ/c Nguyễn Thị Hoa, 

đ/c Hoàng Thị Duyên. 

- Địa điểm: Hội trường A-UBND phường. 

(Giao đ/c Long chuẩn bị nội dung liên quan, đ/c Duyên chuẩn bị hội trường). 

* 14 giờ 00’: đ/c Mai Thành Quang (PCT.UBND) dự khai mạc hội thi lồng 

đèn mâm cỗ đẹp do Đoàn thanh niên phường tổ chức. 

- Thành phần khác: do đoàn thanh niên mời. 

- Địa điểm: Tại hội trường B-UBND phường. 

* 18 giờ 30’: Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND – UBMTTQ Việt Nam 

phường dự “Đêm hội Trăng rằm” vui Tết Trung thu năm 2022. 

- Thành phần tham dự: - Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu vì 

trẻ em phường, Toàn thể cán bộ công chức, công đoàn viên phường, Bí thư 

Chi bộ - Trưởng các khu phố, trưởng ban công tác mặt trận khu phố 

- Địa điểm: Sân UBND phường. 

(Giao Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hải, đ/c Lê Văn Nhuận, đ/c Vũ Hữu Hoạch 

chuẩn bị các nội dung liên quan). 

 

    Thứ sáu (09/9): 

                        

            Buổi sáng:    

 

 

 

 

 

            Buổi chiều: 

* 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)tham dự lớp bồi 

dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Thông báo số 

1436/TB-SNV ngày 30/8/2022 của Sở Nội vụ), thời gian: Từ ngày 09/9/2022 
đến hết ngày 11/9/2022. 

- Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.  

 

* 19 giờ 00’: đ/c Phạm Thị Hường (Phó BTTT Đảng ủy), đ/c Mai Thành 

Quang (PCT.UBND) dự “Đêm hội trăng rằm” năm 2022. Tại trung tâm hội 

nghị tiệc cưới Adela Center (số 271, Quốc lộ 14 phường Tân Thiện thành phố 

Đồng Xoài). 

   Thứ bảy (10/9):             * 08 giờ 00’: đ/c Trần Văn Lượng (CT. UBND) chủ trì phối hợp với các đơn 
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vị liên quan tổ chức vận động nhân dân hiến đất thực hiện các tuyến đường 

quy hoạch trên địa bàn phường. 

- Mời tham gia:  Phòng QLĐT, Ban QLCDA thành phố (phát hành thư mời); 

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

UBMTTQ). 

- Thành phần cùng tham gia: Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Tân Trà 1 và 

Tân trà 2 (Đoàn đi đến khu phố nào thì thành phần khu phố đó cùng tham gia). 

- Địa điểm: Tập trung tại UBND phường cùng đi. 
(Giao đ/c Việt thông báo thành phần, chuẩn bị hồ sơ liên quan và cùng tham gia) 
 

(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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