
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ-  HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 05/2021 TỪ NGÀY 01/02/2021 ĐẾN 07/02/2021 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

01/02 

S 

- 8h30: Thăm, tặng quà tại nhà các bà mẹ Việt Nam anh 

hùng, Người có công với cách mạng, người cao tuổi tròn 

100 tuổi:  

LĐTBXH 

+ Phường 

- UVTV Quận ủy, lãnh đạo các phòng, ban thuộc quận 

(Theo lịch phân công của Quận ủy) 
 Tại nhà 

riêng 

- 9h30: Triển khai, quán triệt một số nội dung liên quan 

đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

2VP - Đ/c Toản -  BTĐU, Thành viên BCĐ phòng chống 

dịch bệnh Covid-19, Bí thư chi bộ trực thuộc, Tổ 

trưởng các tổ dân phố, Hiệu trưởng các nhà trường 

Đ/c Nam HT-UBP 

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

C 

- 14h00: Giao ban Bí thư chi bộ, ngành đoàn thể tháng 

01/2021 

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 

- 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 

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Hương - PCT; Thành viên 

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (theo GM của 

UBND quận;  

+ Chủ tịch UBND 14 phường và các thành phần liên 

quan (do phường mời) 

 P1 - UB; 

Tại điểm cầu 

14 phường 

-14h00: Kiểm điểm tiến độ thu thuế xây dựng tháng 

1/2021 

Đ/c Huyền - Đ/c Huyền, Hà, Thế Anh, TTXD, VP Đ/c Dung P1-UBP 

Ba 

02/02 

S 

- 8h30: Triển khai, quán triệt công tác bầu cử Đại biểu 

Quốc hội và HĐND các cấp 

VP - Các đồng chí Đảng uỷ viên, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, 

Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội 

phường.Tổ dân phố: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Tổ 

trưởng, Tổ phó tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt 

trận, các chi hội trưởng chi hội đoàn thể tổ dân phố. 

(Đ/c Tổ trưởng dân phố thông báo đến các thành phần 

trong tổ) 

Đ/c Toản HT-UBP 

- 8h30: Kiểm tra công tác quản lý di tích trước tết nguyên 

đán Tân Sửu năm 2021 tại cụm di tích Hạ Trại 

Đ/c Thảo -Công an phường, Trạm y tế, Trưởng Ban BVDP, Tiểu ban 

QLDT Hạ Trại 
Đ/c  Dũng Tại di tích 

C 

- 14h00: Thường trực HĐND quận khảo sát công tác vệ 

sinh môi trường tại các trường (theo Kế hoạch số 118/KH-

HĐND ngày 15/01/2021) tại cụm 6 

VP + 

Phường 

- Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo phòng GD&ĐT, VP; 

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường Việt 

Hưng, Phúc Đồng; BGH, Chủ tịch công đoàn, cán bộ 

kế toán nhà trường (Phòng GD&ĐT thông báo lịch làm 

việc tới đơn vị) 

Đ/c Liêm Trường TH 

Phúc Đồng 



- 16h00: Gặp mặt các đồng chí Nguyên lãnh đạo qua các 

thời kỳ nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

2VP - Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng 

NĐT 

Đ/c Toản P2-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 

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Hương - PCT; Thành viên 

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (theo GM của 

UBND quận;  

+ Chủ tịch UBND 14 phường và các thành phần liên 

quan (do phường mời) 

 P1 - UB; 

Tại điểm cầu 

14 phường 

- 14h00: Kiểm tra công tác quản lý di tích trước tết 

nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Xuân Đỗ Thượng 

Đ/c Thảo -Công an phường, Trạm y tế, Trưởng Ban BVDP, Bí thư 

chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tr.BCTMT nơi có di tích 

Đ/c  Dũng Tại di tích 

Tư 

03/02 

S 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

- 8h30: Kiểm tra công tác quản lý di tích trước tết nguyên 

đán Tân Sửu năm 2021 Xuân Đỗ Hạ 

Đ/c Thảo -Công an phường, Trạm y tế, Trưởng Ban BVDP, Bí thư 

chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tr.BCTMT nơi có di tích 

Đ/c  Dũng Tại di tích 

C 

- 14h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTĐT, 

VSMT trên đia bàn quận 

VPĐU - Đ/c Dung -  PCT UBND, Đ/c Dũng - Địa chính, TTXD Đ/c Toản Hiện 

trường 

-15h00: Tập huấn, hướng dẫn vận hành hệ thống phòng 

cháy, chữa cháy tại Chùa Thổ Khối 

Đ/c Dũng 

+ Thảo 

-Công an phường, Thành viên Tiểu ban QLDT (Đ/c 

Phương thông báo tiểu ban) 
Đ/c Dung Tại chùa 

Thổ Khối 

- 14h30: Kiểm tra công tác quản lý di tích trước tết 

nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Trung Thôn 

Đ/c Thảo -Công an phường, Trạm y tế, Trưởng Ban BVDP, Bí thư 

chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tr.BCTMT nơi có di tích 
Đ/c  Dũng Tại di tích 

- 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 

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Hương - PCT; Thành viên 

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (theo GM của 

UBND quận;  

+ Chủ tịch UBND 14 phường và các thành phần liên 

quan (do phường mời) 

 P1 – UB; 

Tại điểm cầu 

14 phường 

 

Năm 

04/02 

S 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

- 8h30: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại 

phường Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối 

Phường - Đại diện Đảng ủy phường, PCT UBND phường phụ 

trách KT-ĐT, (Y tế, Lê An tham mưu chuẩn bị hồ sơ 

liên quan…) 

Đ/c Đằng Tại 

phường 

- 8h30: Kiểm tra công tác quản lý di tích trước tết nguyên 

đán Tân Sửu năm 2021 Thổ Khối 

Đ/c Thảo -Công an phường, Trạm y tế, Trưởng Ban BVDP, Bí thư 

chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tr.BCTMT nơi có di tích 
Đ/c  Dũng Tại di tích 

C 

- 14h00: Ban thường vụ Đảng uỷ làm việc với BTV 

UBMTTQ, Hội LHPN, ĐTN, Hội CCB về nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2020 (VPĐU thông báo lịch đến các 

ngành) 

VPĐU - Ban thường vụ Đảng uỷ Đ/c Toản P1-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 

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Hương - PCT; Thành viên 

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (theo GM của 

UBND quận;  

+ Chủ tịch UBND 14 phường và các thành phần liên 

quan (do phường mời) 

 P1 – UB; 

Tại điểm cầu 

14 phường 

Sáu 

05/02 

S 

-8h00: Đặt hoa đài tưởng niệm liệt sỹ phường VP -Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan 

phường 

Đ/c Toản Đài tưởng 

niệm Liệt sy 

- 8h30: Họp UBND phường VP -TTHĐND, Thành viên UBND.  Đ/c Nam 

+ 8h30: Thảo luận kế dự thảo kế hoạch thực hiện rà soát 

đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn phường (Đ/c Dung 

- PCT chỉ đạo) 

Đ/c Dũng -Công chức ĐC-XD, TC-KT, Đ/c Hùng, Lê An   

+ 9h30: Thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp 

năm 2021 (Đ/c Dung - PCT chỉ đạo) 

Đ/c Lê An -Công chức ĐC-XD, TC-KT, Đ/c Hùng, Lê An   

C 

- 14h00: Viếng nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn 2VP + 

LĐTBXH 

+ BCH QS 

+ VHTT 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, CAP, 

đại diện các gia đình. 

Đ/c Nam Tại nghĩa 

trang 

- 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 

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Hương - PCT; Thành viên 

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (theo GM của 

UBND quận;  

+ Chủ tịch UBND 14 phường và các thành phần liên 

quan (do phường mời) 

 P1 – UB; 

Tại điểm cầu 

14 phường 

Bảy 

6/02  
S 

- 7h30: Ra quân tổng vệ sinh môi trường, giải tỏa đô thị 

chào đón xuân mới 2021 

Đ/c Dũng -Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, Các NĐT, 

Tổ dân phố trên địa bàn phường 

Đ/c Dung Tại 

phường 

 

 

 

 


