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

Tuần 15 (Từ 12/04/2021 đến 18/04/2021) 
 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 
ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

12/4 

S 

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

- 8h00: Kiểm tra công tác bầu cử, việc niêm yết danh 

sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu:  

 - Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử Đ/c Toản Tại các KV 

bỏ phiếu 

-11h00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác bầu cử, việc 

niêm yết danh sách cử tri tại phường và các khu vực 

bỏ phiếu: 

 + Đ/c Toản - BTĐU, Đ/c Nam - CTUBND, Đ/c 

Dũng - PCT UBND. 

Đ/c Đằng Tại KV bỏ 

phiếu 

C 

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

TTĐT, VSMT trên địa bàn phường 

VPĐU - Đ/c Dung- PCT UBND; Đ/c Dũng -  ĐC, Bộ 

phận TTXD 

Đ/c 

Toản 

Hiện 

trường 

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

- 14h00: 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 

-16h00: Báo cáo kết quả rà soát trụ sở, các nhà văn 

hóa dôi dư trê địa bàn phường 

VHTT+ 

TCKT 

-Đ/c Dung - PCT, Dũng - PCT, bộ phận TC-KT, 

VHTT, VP, Địa chính. 

Đ/c Nam P2-UBP 

Ba 

13/4 

S 

- 8h30: Giám sát công tác tổ chức bầu cử Đại biểu 

Quốc hội và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 

(cả ngày) 

VP + Ban 

PC 

- Đ/c An - CTHĐND, Nam - CTUBND (Theo lịch 

của đoàn giám sát) 

Đ/c Liêm Các khu vực bỏ 

phiếu 

-9h00: Làm việc với các đơn vị, bộ phận về tư vấn 

giải quyết vướng mắc trong thực hiện hợp đồng thuê 

thầu 

Đ/c Huyền -Đ/c Hường, Liên, Lê An, Bộ phận Địa chính, 

TTXD. 

Đ/c Nam P1-UBP 

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

-8h30: Phối hợp với đoàn liên ngành quận kiểm tra 

bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên địa 

bàn phường 

Đ/c Dũng -Đoàn kiểm tra quận, Đ/c Dũng - ĐC (Đ/c Dũng 

phối hợp mời các đơn vị liên quan) 

Đ/c 

Dung 

Hiện trường 

C 

- 14h00: Họp giải quyết vướng mắc dự án Xây dựng 

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

Khối 

 

BQLDA +  

phường Cự 

Khối 

- Đ/c Nam - CT Đ/c 

Trường 

PHT3 - KLC 
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-14h00: Làm việc với ông Phạm Bá Dễ liên quan đến 

sử dụng đất nông nghiệp tại khu đường Hà nội - 

Hưng Yên 

Đ/c Dũng -TTHĐND, CTUBMTTQ phường, Bộ phận Địa 

chính, TTXD, Công an phường, Tổ trưởng tổ dân 

phố số 5, ông Phạm Bá Dễ (Đ/c Dũng tham mưu 

giấy mời) 

Đ/c 

Dung 

P2-UBP 

-16h00: Làm việc với hộ ông Đào Mạnh Quốc về 

phương án chấm dứt chăn nuôi 

Đ/c Lê An -Đ/c Liên, Dũng - ĐC, Công an khu vực tổ 3, ông 

Đao Mạnh Quốc. 

  

Tư 

14/4 

 

 

 

S 

- 8h30: Giám sát công tác tổ chức bầu cử Đại biểu 

Quốc hội và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 

(cả ngày). 

VP + Ban 

PC 

- Đ/c An - CTHĐND, Nam - CTUBND (Theo lịch 

của đoàn giám sát) 

Đ/c Liêm Các khu vực bỏ 

phiếu 

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

-9h00: Làm việc với đội bắt chó thả rông về triển 

khai nhiệm vụ. 

Đ/c Lê An -Đ/c Dung - PCT, Thành viên đội bắt chó thả rông 

(Đ/c Lê An tham mưu mời thành phần) 

Đ/c Nam P2-UBP 

-7h30: Tham gia ngày hội văn hóa thể thao cho công 

nhân viên chức. 

CĐP -Đ/c Thảo, Dũng - ĐC, Thắng, Quyền  TTVHTT 

quận 

C 

-15h30: Họp lấy ý kiến đối với 02 hộ gia đình, cá 

nhân nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án: 

Xây dựng tuyến đường 13,5m từ khu tái định cư đến 

trường THCS Cự Khối. 

Đ/c Sơn -Tổ công tác GPMB, Đ/c Dung - PCT, Tổ trưởng tổ 

dân phố số 11, đại diện 02 hộ gia đình, cá nhân.(Đ/c 

Sơn tham mưu giấy mời) 

Đ/c Nam P2-UBP 

-14h00: Xác định ranh giới sử dụng đất theo đơn đề 

nghị của công dân tại tổ 1 

Đ/c Dũng -TTMTTQ, Bộ phận Địa chính, TTXD, Tổ trưởng 

TDP số 1, công an khu vực tổ 1, Đại diện các gia 

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

Đ/c 

Dung 

Hiện 

trường 

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

Năm 

15/4 
S 

- 8h30: Phối hợp kiểm tra các nhà văn hóa, trụ sở dôi 

dư trên địa bàn phường. (cả ngày). 

Đ/c Thảo + 

Huyền 

-Tổ công tác của quận, Đ/c Dũng, Thảo, Huyền, Tổ 

trưởng các tổ dân phố (Đ/c Thảo thông báo thành 

phần) 

Đ/c 

Dung 

Hiện 

trường 

- 8h30: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, 

lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại 

biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

MTTQ - Đ/c An - CTUBMTTQ Đ/c 

Thành 

P2-QU 

-14h00: Xác định mốc giới theo đề nghị của công 

dân tại tổ 1 

Đ/c Dũng -Bộ phận Địa chính, TTXD, Tổ trưởng tổ dân phố số 

1, đại diện gia đình liên quan (Đ/c Dũng mời gia đình 
Đ/c Nam Hiện trường 
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liên quan) 

C 

- 14h30: Họp lấy ý kiến sau công khai đối với 17 hộ 

gia đình, các nhân nằm trong ranh giới GPMB thực 

hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ ngõ Hòa Bình 

đến phố Xuân Đỗ. 

Đ/c Sơn -Tổ công tác GPMB, Đ/c Dung - PCT, Tổ trưởng tổ 

dân phố số 10, đại diện 17 hộ gia đình, cá nhân.(Đ/c 

Sơn tham mưu giấy mời) 

Đ/c Nam P2-UBP 

-14h00: Làm việc với Hội chữ Thập đỏ phường về 

kế hoạch tổ chức Đại Hội CTĐ phường nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

CTĐ+VP -Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ phường Đ/c Dũng P1-UBP 

- 14h30: 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 

 

Sáu  

16/4 

S 

- 8h30: Thường trực Đảng ủy Làm việc với 

UBMTTQ, các NĐT về kế hoạch thực hiện 3 chương 

trình công tác của Quận ủy và thực hiện quy trình  

nội bộ. 

VPĐU - Đ/c Nam - CTUBND, Đ/c Minh - PBTTTĐU;  Đ/c 

An -  CT HĐND, CT UBMTTQ, Trưởng, phó các 

NĐT: Hội LHPN, ĐTN, UBMTTQ, Hội CCB 

phường 

Đ/c 

Toản 

P2-UBP 

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

-8h30: Khảo sát trang trí, bố trí cơ sở vật chất phục 

vụ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu 

VP+VHTT -Đơn vị thi công, bộ phận VHTT, VP, đại diện các 

tổ bầu cử 

Đ/c 

Dũng 

Hiện trường 

C 

-14h00: Họp Ban chỉ đạo bầu cử báo cáo tiến độ, kế 

hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 

Đ/c Hưng -Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, tổ phó, thư ký các 

tổ bầu cử 

Đ/c Toản P2-UBP 

-14h00: Hôi nghị truyền thông chăm sóc sức khỏe 

sinh sản theo đề án 818. 

Đ/c Ngọc -Thành viên Ban chỉ đạo CSSK ban đầu, DSKHH 

gia đình phường, Hội viên Hội LHPN phường 

Đ/c 

Dũng 

HT-UBP 

Bảy 

17/4 
 

- 8h00: Làm việc sáng thứ bẩy VP - Bộ phận Một cửa, Văn phòng Đ/c 

Dũng 

Tại phường 

Chủ 

nhật 
S 

- 8h00: Phát động “Tháng công nhân”, Tháng hành 

động về An toàn vệ sinh lao động, Ngày hội văn hóa 

thể thao. 

LĐLĐ - Đ/c Nam - CT, Dung - PCT, đội thi của phường 

(Công đoàn phường thông báo thành phần) 

 TT05 - KĐT 

Việt Hưng 
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18/4 

 

 




