
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI 09/2021 (TỪ NGÀY 22/02 ĐẾN NGÀY 28/02/2021) 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

01/03 

S 

- 8h30: Trực tiếp dân VPUB - Thành viên tổ tiếp dân Đ/c Nam PTD 

- 7h30: Kiểm tra công tác PCDB trên địa bàn phường  (cả 

ngày) 

YT  -Thành viên đội phòng chống dịch Đ/c Dũng Tại cơ sở 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c lãnh đạo phường  Tại phòng 

-10h00: Họp giao ban công tác thu thuế xây dựng trên địa 

bàn phường 

TTXD+KT -Tổ TTXD, Kế toán Đ/c Dung P1-UBP 

C 

- 14h00: Trực tiếp dân VPUB - Thành viên tổ tiếp dân Đ/c Nam PTD 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c lãnh đạo phường  Tại 

phòng 

- 16h00: Kiểm tra công tác TTĐT, VSMT, TTXD trên 

địa bàn phường 

VPĐU - Đ/c Dung - PCT UBND, Đ/c Dũng - ĐC, tổ TTXD Đ/c Toản Hiện 

trường 

-14h00: Họp vận động bàn giao mặt bằng thực hiện dự án 

xây dựng tuyến đường từ đê Sông Hồng đến đường gom 

cầu Thanh Trì 

Đ/c Sơn -Tổ công tác GPMB, BQLDA, Tổ trưởng tổ dân phố số 

12, đại diện gia đình ông Hoàng Hữu Hài và ông Ngô 

Kim Hồi 

Đ/c Dung Tại gia 

đình 

- 16h30: Họp giao ban trực tuyến Thành phố về công tác 

phòng chống dịch Covid-19 (Lịch cụ thể theo thông báo 

của Thành phố). 

 

YT 

- Thành viên BCĐ phường  P2-UBP 

Ba 

02/03 

S 

- 8h30: Giao ban Bí thư chi bộ, ngành đoàn thể tháng 

02/2021 

VPĐU - Thường trực Đảng uỷ, HĐND, Đ/c Nam - CT UBND, 

MTTQ, Trưởng NĐT, Bí thư chi bộ trực thuộc 

Đ/c Toản P2-UBP 

- 8h30: Lấy ý kiến khu dân cư về thời điểm xây dựng 

công trình, tình trạng ăn ở và sinh sống trên địa bàn 

phường để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ phố 

Xuân Đỗ đến ngõ Hòa Bình và từ ngõ Hòa Bình đến 

đường 25m 

Đ/c Sơn -Thành viên tổ công tác GPMB, Công an phường, Tổ 

trưởng TDP số 10, Quân dân chính tổ 10 (Đ/c Tổ 

trưởng tổ 10 thông báo đến quân dân chính dự họp) 

Đ/c Dung HT-UBP 

-10h30: Họp BCĐ bầu cử, Hội nghị liên tịch thống nhất 

thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp 

trên địa bàn phường 

Đ/c Hưng -TTĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, Thành viên BCĐ 

bầu cử. 

Đ/c Toản P2-UBP 

C 

- 14h00: Hội nghị lấy ý kiến cử tri cơ quan UBND quận 

đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu 

HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 

VP + Công 

đoàn 

- Đ/c Nam - CT UBND Đ/c Hương HTQU 



- 16h00: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy (mở rộng) 

thực hiện quy trình giới thiệu lãnh đạo Quận ủy ứng cử 

đại biểu HĐND Quận khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 

VPQU - Đ/c Toản - BTĐU Đ/c Hà HTQU 

-14h30: Lấy ý kiến khu dân cư về thời điểm xây dựng 

công trình, tình trạng ăn ở và sinh sống trên đất để thực 

hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch 

G7.CC5 đến đường 25m (giai đoạn 2). 

Đ/c Sơn -Thành viên tổ công tác GPMB, Công an phường, Tổ 

trưởng TDP số 12, Quân dân chính tổ 12 (Đ/c Tổ 

trưởng tổ 12 thông báo đến quân dân chính dự họp 

Đ/c Dung HT-UBP 

-14h00: Kiểm tra công tác thực hiện chấm dứt chăn nuôi 

trên địa bàn phường 

Đ/c Lê An -Trạm thú y quận, Lãnh đạo CAP, MTTQ, Trưởng các 

NĐT, Đ/c Liên, Dũng - ĐC,  tổ trưởng TDP liên quan 

(Đ/c An thông báo các hộ dân) 

Đ/c Dung Tại cơ sở 

- 16h30: Họp giao ban trực tuyến Thành phố về công tác 

phòng chống dịch Covid-19 (Lịch cụ thể theo thông báo 

của Thành phố). 

 

YT 

- Thành viên BCĐ phường  P2-UBP 

Tư 

03/03 

S 

-8h30: Họp vận động đối với hộ gia đình ông Đào Ngọc 

Hưởng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê 

Sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì. 

Đ/c Sơn -Tổ công tác GPMB, Tổ trưởng TDP số 10, TTPTQĐ, 

TTUBMTTQ phường, ông Đào Ngọc Hưởng 

Đ/c Nam P1-UBP 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c lãnh đạo phường  Tại phòng 

-9h30: Họp tổ công tác rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành 

chính 

Đ/c Liên + 

Hường 

-Lãnh đạo UBND phường, Lãnh đạo CAP, Bộ phận Tư 

pháp, VHTT, Địa chính, TTXD, VP, TC-KT. 

Đ/c Nam P2-UBP 

C 

-14h00: Vận động 21 hộ gia đình, cá nhân có đất nằm 

trong ranh giới giải phóng mặt bằng để hoàn thiện hồ sơ 

thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch 

G.7/CC5 đến đường 25m 

Đ/c Sơn -Tổ công tác GPMB, tổ trưởng TDP số 12, BQLDA, 

các hộ nằm trong phạm vi GPMB (Đ/c Sơn tham mưu 

giới mời hộ dân). 

Đ/c Nam HT-UBP 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c lãnh đạo phường  Tại phòng 

Năm 

04/03 

S 

- 8h30: Làm việc với Ban quản lý dự án Thăng Long - Bộ 

giao thông vận tải về đất nằm trong ranh giới giải phóng 

mặt bằng để hoàn thiện hồ sơ thực hiện dự án xây dựng 

vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3. 

Đ/c Sơn -Tổ công tác GPMB, tổ trưởng tổ đân phố số 12, Ban quản 

lý dự án, Ban quản lý dự án Thăng Long 

Đ/c Nam P2-UBP 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c lãnh đạo phường  Tại phòng 

-9h30: Làm việc với ông Đào Mạnh Quốc về chăn nuôi 

lợn trong khu dân cư 

Đ/c Lê An -Trạm thú Y, CAP, Đ/c Liên, Dũng - ĐC, MTTQ, Hội 

CCB. 

Đ/c Nam P2-UBP 

C 

-14h30: Họp tổ công tác rà soát hồ sơ liên quan đến việc 

thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ ngõ 

Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì. 

Đ/c Sơn -Tổ công tác GPMB, tổ công tác tổ dân phố số 5, 

BQLDA, đại diện hộ gia đình liên quan. 

Đ/c Nam P1-UBP 



-14h00: Giao ban Ban công tác Mặt trận tháng 2/2021 MTTQ -TTUBMTTQ, Tr.BCTMT các tổ dân phố Đ/c An P2-UBP 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Lãnh đạo phường  Tại phòng 

- 16h30: Họp giao ban trực tuyến Thành phố về công tác 

phòng chống dịch Covid-19 (Lịch cụ thể theo thông báo 

của Thành phố). 

 

YT 

- Thành viên BCĐ phường  P2-UBP 

Sáu 

05/03 

S 

- 8h30: Làm việc với các đơn vị về rà soát công tác quản 

lý đất công trên địa bàn phường 

Đ/c Dũng -Bộ phận Địa chính, TC-KT, Đ/c Lê An, TTXD Đ/c Dung P1-UBP 

-8h30: Dự họp Hội LHPN phường VPĐU -Đ/c Minh - PBTTĐU  P2-UBP 

- 8h30: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c lãnh đạo phường  Tại phòng 

C 

- 14h00: Hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ 

thuộc diện BTV Thành ủy quản lý 

 - Thành phần theo GM của Quận ủy Đ/c Nam  

+ 14h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt BTC - Đ/c Toản - BTĐU, Đ/c An - CT HĐND, CT  

UBMTTQ,  Đ/c Nam - CT UBND. 

 HTQU 

-15h30: Sinh hoạt công đoàn phường, gặp mặt nữ đoàn 

viên công đoàn nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ. 

CĐP -Lãnh đạo phường, đoan viên công đoàn phường  HT-UBP 

- 16h30: Họp giao ban trực tuyến Thành phố về công tác 

phòng chống dịch Covid-19 (Lịch cụ thể theo thông báo 

của Thành phố) 

 

YT 

- Thành viên BCĐ phường  P2-UBP 

Bẩy 

06/03 
S 

- 8h30: Họp giao ban công tác cấp giấy chứng nhận QSD 

đất, kế hoạch quản lý đất công, KL 316. 

Địa chính 

+MC 
-Lãnh đạo UBND phường, Bộ phận Địa chính, Một cửa Đ/c Nam P2-UBP 

- 8h00: Trực giải quyết TTHC VP -Bộ phận Văn phòng, Một cửa Đ/c Dũng Tại 

phường 

 


