
 LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 16/2020 TỪ NGÀY 13/4 ĐẾN 19/4/2020 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

13/4 

S 

- 8h00: Trực, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 (Cả ngày) 

 - Theo lịch phân công của Ban chỉ đạo  Tại cơ 

quan 

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

- 8h30: Họp giao ban trực tuyến Thành phố về công tác 

phòng chống dịch Covid-19 (Lịch chi tiết theo thông báo 

của Thành phố) 

VP -  Thành viên Ban chỉ đạo phường  P2-UBP 

C 
- 14h00: Trực tiếp dân VP -Thành viên tổ tiếp công dân Đ/c Toản PTD 

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

Ba 

14/4 

S 

- 8h00: Trực, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 (Cả ngày) 

 - Theo lịch phân công của Ban chỉ đạo  Tại cơ 

quan 

     

C 

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

phòng 

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

sách 

Đ/c Lam -CTHLHPN, Tổ trưởng tổ vay vốn Đ/c Dung P2-UBP 

Tư 

15/4 

S 

- 8h30: Giao ban trực tuyến Bí thư Đảng ủy 14 phường về 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 

YT, Bí thư 

14 phường 

- Đ/c An - BTĐU, CTHĐND  P2-UBP 

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

phòng 

- 8h00: Trực, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 (Cả ngày) 

 - Theo lịch phân công của Ban chỉ đạo  Tại cơ 

quan 

C 

- 15h00: Họp giao ban trực tuyến Thành phố về công tác 

phòng chống dịch Covid-19 (Lịch chi tiết theo thông báo 

của Thành phố) 

YT -  Thành viên Ban chỉ đạo phường  P2-UBP 

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

phòng 

Năm 

16/4 
S 

- 8h00: Trực, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 (Cả ngày). 

 - Theo lịch phân công của Ban chỉ đạo  Tại cơ 

quan 

- 8h30: Họp Ban thường vụ Đảng ủy VPĐU -Đ/c Dũng - PBTTTĐU, Toản - CTUBND, Minh - 

Tr.CAP, Minh - CTUBMTTQ 

Đ/c An P2-UBP 

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



phòng 

-8h30: Giám sát công tác chi trả tại nhà cho các đối 

tượng người hưởng lương hưu 
VP -VPUBND, Tổ trưởng dân phố Đ/c Dung Tại cơ sở 

C 

- 14h00: Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ 

Quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 (Tiếp) 
2VP, BTC - Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Toản - CTUBND Đ/c Hải HTQU 

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

phòng 

-14h00: Họp tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ phường 

lần thứ 24 

VHTT+VPĐ

U+VPUBND 
- Thành viên Tiểu ban tuyên truyền (Theo quyết định số 

152-QĐ/ĐU ngày 03/9/2019 của Đảng ủy phường) 

Đ/c Dũng P2-UBP 

Sáu 

17/4 

S 

- 8h00: Trực, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 (Cả ngày) 

 - Theo lịch phân công của Ban chỉ đạo  Tại cơ 

quan 

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

phòng 

- 8h30: Làm việc với các đơn vị về công tác thu thuế 

PNN năm 2020 (Họp trực tuyến) 

CCT 

TCKH 

+ Đ/c Nam - PCT  P2-UBP 

C 

- 15h00: Họp giao ban trực tuyến Thành phố về công tác 

phòng chống dịch Covid-19 (Lịch chi tiết theo thông báo 

của Thành phố) 

YT -  Thành viên Ban chỉ đạo phường  P2-UBP 

-14h00: Tổng vệ sinh cơ quan VP -Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường Đ/c Toản Tại cơ 

quan 

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

phòng 

Bảy 

18/4 
CN 

- 8h00: Làm việc ngày thứ bảy trực giải quyết TTHC VP -  Bộ phận một cửa, Văn phòng Đ/c Dung 
Tại 

phường 

- 8h00: Trực, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 (Cả ngày) 

 - Theo lịch phân công của Ban chỉ đạo  Tại cơ 

quan 

Chủ 

nhật 

19/4 

CN 

- 8h00: Trực, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 (Cả ngày) 

 - Theo lịch phân công của Ban chỉ đạo  Tại cơ 

quan 

 


