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

Tuần 21 (Từ 24/5/2021 đến 30/5/2021) 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

 

Hai 

24/5 

S 

- 6h00: Tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  

NV+VP + 

Tổ bầu cử 

- Ban Chỉ đạo bầu cử, UBBC quận, phường; Tổ phục 

vụ bầu cử (theo Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 

29/4/2021) 

Đ/c Nam HTQU, 

UBND 14 

phường, 

các KV bỏ 

phiếu 

C 

-14h00: Tiếp dân VP+TP -Thành viên tổ tiếp công dân Đ/c Toản 

Đ/c Nam 

PTD 

-15h00: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch 

Covid-19 

VP -Thành viên Ban chỉ đạo phường Đ/c Nam P2-UBP 

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

Ba 

25/5 

S 

- 8h30: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư Đ/c Sơn -Nam - PCT, Sơn - Địa chính  Phòng 

Họp BBT 

- 8h00: Kiểm tra công tác đảm bảo TTĐT, VSMT trên 

địa bàn phường 

Địa chính 

+ TTXD 

-Tổ TTXD, TTĐT Đ/c Dung  Hiện 

trường 

C 

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

-14h00: Kiểm tra, vận động các hộ chấm dứt chăn nuôi 

trên địa bàn phường 

Đ/c Lê An -TTUBMTTQ, Tr.NĐT, các tổ dân phố liên quan Đ/c Dung Tại tổ dân 

phố 

Tư 

26/5 

S 

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

-8h30: Kiểm tra, vận động các hộ chấm dứt chăn nuôi 

trên địa bàn phường 

Đ/c Lê An -TTUBMTTQ, Tr.NĐT, các tổ dân phố liên quan Đ/c Dung Tại tổ dân 

phố 

C 

- 14h00: Họp Tiểu ban chỉ huy, phòng chống thiên tai khu 

vực Thạch Bàn năm 2021 

Kinh tế + 

Hạt QL đê 

số 5 

- Đ/c Nam - CTUBND, Minh - Tr.CAP   Phường 

Long Biên 

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

-14h00: Kiểm tra, vận động các hộ chấm dứt chăn nuôi 

trên địa bàn phường 

Đ/c Lê An -TTUBMTTQ, Tr.NĐT, các tổ dân phố liên quan Đ/c Dung Tại tổ dân 

phố 



Năm 

27/5 

S 

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

-8h30: Hòa giải tranh chấp đất đai theo đơn đề nghị của 

công dân tại tổ 1 

Đ/c Dũng 

+ Liên 

-TTUBMTTQ, Tr.NĐT, TTr.ND, Tổ trưởng tổ dân phố 

số 01, đại diện các gia đình liên quan 

Đ/c Dung P2-UBP 

- 8h30: Kiểm tra công tác PCDB trên địa bàn  YT - Thành viên tổ kiểm tra Đ/c Dũng Tại cơ sở 

C 

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

- 14h00: Giao ban với Phó Bí thư Đảng ủy 14 phường 

về kết quả thực hiện chủ đề công tác năm của Quận 

BDV - Đ/c Minh - PBTTĐU Đ/c Điềm P2-QU 

-14h00: Chi trả tiền dự án đường 13,5m từ phố Xuân Đỗ 

đến ngõ Hòa Bình 

Đ/c Sơn -Ban quản lý dự án, Tổ trưởng tổ dân phố số 10, Địa 

chính, Công an khu vực tổ 10. 

Đ/c Dung PTD 

Sáu  

28/5 

S 

- 8h30: Giao ban với Bí thư Đảng ủy 14 phường về kết 

quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU của Quận ủy 

gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của Quận. 

TNMT - Đ/c Toản - CTUBND Đ/c Nam P2-QU 

- 8h30: Kiểm tra công tác PCDB trên địa bàn phường  YT - Tổ công tác phòng chống dịch Đ/c Dũng Tại cơ sở 

-8h30: Hòa giải tranh chấp đất đai theo đơn đề nghị của 

công dân tại tổ 1 

Đ/c Dũng 

+ Liên 

-TTUBMTTQ, Tr.NĐT, TTr.ND, Tổ trưởng tổ dân phố 

số 01, đại diện các gia đình liên quan 

Đ/c Dung P2-UBP 

C 

 

-14h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy VPĐU -Thường vụ Đảng ủy phường Đ/c Toản P1-UBP 

-14h00: Phúc tra hộ gia đình ông Nguyễn Cao Giáp dự án 

xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường 

THCS 

    

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

Bẩy 

29/5 
S 

-8h30: Làm việc ngày thứ bẩy giải quyết TTHC VP -Bộ phận Văn phòng, Một cửa Đ/c Dũng Tại 

phường 

     

 




