
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND, CÁC NĐT PHƯỜNG CỰ KHỐI 

Tuần 22 (Từ 31/5/2021 đến 06/6/2021) 
 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 
ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

31/5 

S 

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

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

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác phòng chống 

dịch bệnh, Vệ sinh môi trường 

Đ/c Đào + 

Thảo 

-Thành viên tổ cơ động Đ/c 

Dũng 

Hiện trường 

C 

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

- 13h30: Làm việc tại cơ quan VP - Lãnh đạo phường   Tai phòng 

-15h00: Làm việc với các bộ phận về công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn phường. 

VP+YT -Bộ phận Văn phòng, VHTT, Y tế Đ/c 

Dũng 

Phòng PCT 

Ba 

01/6 

S 

- 8h30: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường: 

Thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 

5/2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021. 

Lấy ý kiến về nhân sự bổ nhiệm chức danh lãnh đạo 

UBND phường 

VPĐU - Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

phường khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đ/c Toản P2-UBP 

- 9h00: Xác định mốc giới theo đơn đề nghị của công 

dân 

Đ/c Dũng - Tổ công tác; Địa chính, TTXD, Tổ trưởng tổ dân 

phố số 1, TrBTTr.ND, đại diện các hộ dân 

Đ/c 

Dung 

Tai phòng 

C 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan VP - Lãnh đạo phường   Tai phòng 

-14h00: Làm việc với các đơn vị báo cáo công tác 

thu thuế trên địa bàn phường 

Đ/c Huyền -Tổ TTXD, bộ phận Tài chính - Kế toàn, VP Đ/c 

Dung 

P1-UBP 

-16h00: Làm việc với hộ gia đình và Vũ Thị Khả, 

Nguyễn Đĩnh Soái vó đất nằm trong ranh giới GPMB 

thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường 

25m đến ngõ Hòa Bình. 

Đ/c Sơn -Thành viên Tổ công tác GPMB, Bí thư chi bộ, tổ 

phó TDP số 10, Ban quản lý dự án, đại diện hộ dân 

(Đ/c Sơn tham mưu mời hộ dân) 

Đ/c 

Dung 

P1-UBP 

Tư 

02/6 
S 

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

tháng 5/2021 

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

UBND; MTTQ, Trưởng NĐT, Bí thư chi bộ trực 

thuộc 

Đ/c Toản HT-UBP 

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác phòng chống 

dịch bệnh, Vệ sinh môi trường 

Đ/c Đào + 

Thảo 

-Thành viên tổ cơ động Đ/c 

Dũng 

Hiện trường 



2 
 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 
ĐỊA ĐIỂM 

- 8h30: Kiểm đểm công trình vật kiến trúc, cây trồng 

trên đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ 

ngõ Hạnh Phúc đến đường gom Cầu Thanh trì.  

Đ/c Sơn -Thành viên tổ công tác GPMB, đại diện các hộ dân 

(Đ/c Sơn tham mưu giấy mời). 

Đ/c 

Dung 

Hiện trường 

C 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan VP - Lãnh đạo phường   Tai phòng 

- 14h00: Làm việc với công ty Gia Lâm về sử dụng 

mặt bằng được giao quản lý, sử dụng.  

Đ/c Huyền -Bộ phận Địa chính, Kế toán, TTXD Đ/c Nam P1-UBP 

-14h00: Họp xét duyệt hồ sở vay vốn ngân hàng 

chính sách 

Đ/c Lam + 

HCCB+ 

HPN 

-Thành viên Hội đồng xét duyệt Đ/c 

Dũng 

P2-UBP 

-14h00: Kiểm tra hiện trạng các hộ dân có đường 

dây điện đi ngầm qua hệ thống thoát nước tại tổ 5 

Đ/c Dũng -Điện lực Long Biên, Xí nghiệp thoát nước số 5, tổ 

dân phố số 5, đại diện các hộ dân 

Đ/c 

Dung 

Hiện trường 

Năm 

03/6 

S 

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

- 8h30: Làm việc với tiểu ban quản lý di tích Xuân 

Đỗ Hạ liên quan đến thi công tuyến đường 13,5m từ 

tái định cư đến trường THCS. 

Đ/c Sơn -Phòng VHTT, Tổ công tác GPMB, Ban QLDA, 

TTUBMTTQ, Bí thư chi bộ, TTTDP tổ 11, 12, đơn 

vị thi công. 

Đ/c Nam P2-UBP 

- 10h00: Họp rà soát tiến độ giải quyết đơn thư công 

dân 

Đ/c Liên -Thành viên tổ tiếp công dân, Bộ phận Địa chính, 

TTXD 

Đ/c Nam P2-UBP 

- 8h30: Nghiệm thu dự án cải tạo đài truyền thanh 

phường 

Đ/c Huyền -Bộ phận VHTT, Tr.BTTr.ND Đ/c 

Dũng 

Hiện trường 

- 8h30: Kiểm đểm công trình vật kiến trúc, cây trồng 

trên đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ 

ngõ Hạnh Phúc đến đường gom Cầu Thanh trì. 

Đ/c Sơn -Thành viên tổ công tác GPMB, đại diện các hộ dân 

(Đ/c Sơn tham mưu giấy mời). 

Đ/c 

Dung 

Hiện trường 

C 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan VP - Lãnh đạo phường   Tai phòng 

-14h00: Làm việc với các hộ gia đình, cá nhân có đất 

thuộc trường hợp phải thu hồi toàn bộ diện tích theo 

quy định nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án 

xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7CC5 đến 

đường 25m (Giai đoạn 2). 

Đ/c Sơn -Tổ công tác GPMB, Ban QLDA, tổ trưởng tổ dân 

phố số 12, đại diện các hộ dân 

Đ/c Nam P2-UBP 
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THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 
ĐỊA ĐIỂM 

-15h00: Làm việc với các hộ gia đình, cá nhân có đất 

thuộc trường hợp phải thu hồi toàn bộ diện tích theo 

quy định nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án 

Xây dựng tuyến đường từ đường 25m đến ngõ Hòa 

Bình 

Đ/c Sơn -Tổ công tác GPMB, Ban QLDA, tổ trưởng tổ dân 

phố số 10, đại diện các hộ dân 

Đ/c Nam P2-UBP 

- 14h00: Kiểm tra hiện trường công tác phòng chống 

dịch bệnh, Vệ sinh môi trường 

Đ/c Đào + 

Thảo 

-Thành viên tổ cơ động Đ/c 

Dũng 

Hiện trường 

-14h00: Giao ban công tác MTTQ tháng 5 MTTQ -Ban thường trực UBMTTQ, Tr.BCTMT các tổ dân 

phố 

Đ/c An P2-UBP 

 

Sáu  

04/6 

S 

-8h30: Họp UBND phường: 

+ Thảo luận báo cáo kinh tế - xã hội - ANQP 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

+ Thảo Luận quy chế làm việc của UBND phường  

VP -TTĐU - HĐND, Thành viên UBND, Công chức 

chuyên môn, Đ/c Lê An, Đào, Ngọc. 

Đ/c 

Nam 

P2-UBP 

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

C 

-14h00: Họp kiểm điểm công tác quản lý đất công 

trên địa bàn phường 

Đ/c Dũng -Đ/c Dung - PCT, Bộ phận Địa chính, TTXD, Tài 

chính - Kế toán, VP 

Đ/c Nam P2-UBP 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan VP - Lãnh đạo phường   Tai phòng 

-16h30: Tổng vệ sinh cơ quan phòng chống dịch bệnh VP -Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, Toàn thể cán bộ, 

công chức, LĐHĐ cơ quan phường 

Đ/c Nam Tại trụ sở 

Bảy 

05/6 

S -8h00: Làm việc tại cơ quan trực giải quyết TTHC VP -Bộ phận Một cửa, Văn phòng Đ/c Dũng Tại phường 

C      

 




