
LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG 

Tuần 10 (Từ 08/3/2021 đến 14/3/2021) 
 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 
ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

08/3 

S 

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

Đ/c Toản 

PTD 

-10h00: Rà soát tiến độ thu thuế xây dựng tuần 9 Đ/c Huyền -Bộ phận TTXD, TC-KT Đ/c 

Dung 

P1-UBP 

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

C 

-13h30: Hội nghị chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu 

theo kế hoạch 

Đ/c Quyền -Đ/c Toản – BTĐU, Ban chỉ huy quân sự phường Đ/c Nam P1-UBP 

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

Đ/c Toản 

PTD 

-15h00: Rà soát bổ sung quy hoạch theo hướng dẫn 03-

HD/QU 

VPĐU -Đ/c Nam - PBTĐU, CTUND, Minh - PBTTTĐU Đ/c Toản P1-UBP 

- 14h00: 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 

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 Ban chỉ đạo phường  P2-UBP 

Ba 

09/3 

S 

- 8h00: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười 

Một - Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 9 (theo 

Kế hoạch số 119/KH-HĐND ngày 01/3/2021 của 

Thường trực HĐND quận). 

VP - Đ/c Toản - BTĐU, Nam - CTUBND, An - CTHĐND, 

CTUBMTTQ, Tr.NĐT 

 HT tầng 2 - 

KLC 

- 8h30: Tổng duyệt Đại hội đại biểu Hội người cao 

tuổi phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

NCT -Đ/c Minh - PBTTTĐU, Dũng - PCTUBND, Hội 

người cao tuổi 

 HT-UBP 

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

C 

-14h00: Họp ban Thường vụ rà soát đề xuất các trường 

hợp đưa ra khỏi quy hoạch và dự kiến bổ sung quy 

hoạch 

VPĐU -Thường vụ Đảng ủy Đ/c Toản P1-UBP 



2 
 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 
ĐỊA ĐIỂM 

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

TTĐT, VSMT trên địa bàn phường 

Đ/c Dũng + 

TTXD 

-Bộ phận TTXD, TTĐT Đ/c 

Dung 

Hiện trường 

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

Tư 

10/3 

 

 

 

S 

- 8h30: Họp vận động đối với hộ gia đình ông Tuấn, 

tại tổ 10 thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 13,5m 

từ phố Xuân đỗ đến ngõ Hòa Bình. 

Đ/c Sơn -Tổ công tác GPMB, tổ trưởng các tổ dân phố số 10, 

Ban QLDA, Hộ gia đình ông Phạm Anh Tuấn (Đ/c Sơn 

tham mưu mời hộ dân) 

Đ/c Nam, P2-UBP 

- 8h00: Dự Đại hội đại biểu Hội người cao tuổi 

phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

NCT -TTĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, Tr.NĐT, Bí thư 

chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tr.BCTMT các tổ dân phố, 

Đại biểu Hội NCT 

 HT-UBP 

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

C 

-14h00: Họp lãnh đạo UBND phường VP -Thành viên UBND phường Đ/c Nam P2-UBP 

+14h00: Báo cáo công tác quản lý nhà nước về công 

tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường 

CAP + Ban chỉ huy công an phường, Đ/c Dũng địa chính   

+15h30: Báo cáo rà soát kế hoạch thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở thuộc trách nhiệm của UBND phường 

VP + Đ/c Huyền - TC-KT, Sơn, Dũng, Hùng - ĐC-XD, 

Trường-TTXD, Liên 

  

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

 

Năm 

11/3 

S 

-8h30: Làm việc với hộ gia đình, cá nhân về việc phúc 

tra diện tích, công trình, vật kiến trúc nằm trong ranh 

giới GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ 

ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m (giai đoạn 2) 

Đ/c Sơn -Thành viên tổ công tác GPMB, Tổ trưởng tổ dân phố 

số 12, Ban QLDA, các hộ nằm trong phạm vi GPMB 

(Đ/c Sơn tham mưu mời hộ dân). 

Đ/c Nam P2-UBP 

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

C 

-14h30: Làm việc với gia đình, cá nhân có liên quan 

đến mương thoát nước tại khu vực tổ 5. 

Đ/c Dũng -Thành viên tổ công tác GPMB, Tổ trưởng tổ dân phố 

số 5, Xí nghiệp thoát nước số 5, đại diện các cá nhân 

liên quan (Đ/c Dũng tham mưu giấy mời) 

Đ/c Nam P2-UBP 

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



3 
 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 
ĐỊA ĐIỂM 

- 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 Ban chỉ đạo phường  P1 – UB; 

Tại điểm cầu 14 

phường 

 

Sáu  

12/3 

S 

- 8h30: Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND quận 

Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

VP - Đ/c Toản - BTTĐU, Nam - CTUBND, An - 

CTHĐND, Minh - PBTTTĐU, Trưởng Ban pháp chế, 

Đ/c Dung – PCTUBND. 

Đ/c Hải HTQU 

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

C 

-14h00: Hội nghị BCH Đảng bộ phường rà soát, bổ 

sung quy hoạch 

VPĐU -Ban chấp hành Đảng bộ phường Đ/c Toản P2-UBP 

-15h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiên về danh sách 

nhân sự dự kiến bổ sung vào quy hoạch 

VPĐU -Ban chấp hành Đảng bộ phường, Tr.NĐT, Bí thư các 

chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Hiệu trưởng các trường học 

Đ/c Toản P2-UBP 

-16h00: Hội nghị BCH Đảng bộ phường rà soát, bổ 

sung quy hoạch 

VPĐU -Ban chấp hành Đảng bộ phường Đ/c Toản P2-UBP 

-14h30: Hội nghị tập huấn cấp giấy xác nhận kiến thức 

an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh trên địa bàn 

phường (lĩnh vực công thương) 

Đ/c Thảo + 

Y tế + TC-

KT 

-Phòng kinh tế quận, Thành viên BCĐ ATTP 

phường, Đại diện các hộ kinh doanh (Đ/c Thảo tham 

mưu giấy mời hộ kinh doanh) 

Đ/c 

Dung 

HT-UBP 

Bẩy 

13/3 
S 

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

Dũng 

Tại phường 

-9h30: Họp lãnh đạo UBND phường kiểm điểm công 

tác chỉ đạo, điều hành tuàn 10, nhiệm vụ trọng tâm 

tuần 11 

VP -Các đồng chí PCTUBND, Văn phòng Đ/c Nam P1-UBP 

 


