
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 27/2020 TỪ NGÀY 29/6 ĐẾN 05/7/2020 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

29/6 

S 

- 8h00: Hội nghị trực tuyến của UBND Thành phố giao 

ban kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

 -Đ/c Nam - PCT, Minh - Tr.CAP  Tại phường 

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

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

C 

- 13h30: Trực tiếp dân VP -Thành viên tổ tiếp dân Đ/c Nam PTD 

-14h00: Phối hợp xem xét thẩm định tài sản tại tổ 1 Đ/c Liên -Đ/c Liên, Dũng  Tại tổ 1 

- 14h30: Rà soát và kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự 

án trên địa bàn phường 
Địa chính -Ban quản lý dự án quận,  bộ phận Địa chính Đ/c Nam P1-UBP 

-16h00: Giao ban công tác đơn thư rà soát đơn thư tồn 

đọng. 
TP 

-Thành viên tổ tiếp dân, Địa chính, TTXD, TP Đ/c Nam 
P1-UBP 

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

phòng 

Ba 

30/6 

S 

- 8h30: Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội cơ sở 

nhiệm kỳ 2020-2025 

BTC, 

VPQU 

- Đ/c Toản - BTĐU, Minh - PBTĐU Đ/c Nam HTQU 

- 8h30: Họp Hội đồng xét duyệt hỗ trợ người gặp khó 

khăn do Covid-19, Triển khai kế hoạch điêu tra cung cầu 

lao động, Tổng điều tra nông, nghiệp nông thôn giữa kỳ, 

điều tra cơ sở kinh doanh cá thể năm 2020 

Đ/c Lam, 

Hưng 

- Đ/c Dung – PCT, MTTQ, Tr.NĐT, CAP, Đ/c Lam, 

Thảo, Ngọc, Lê An Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân 

phố, cộng tác viên Dân số. 

Đ/c Nam P2-UBP 

C 

- 14h00: Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt đánh giá kết 

quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 

VPĐU - TTĐU, HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ, các NĐT, 

Bí thư các chi bộ trực thuộc, Tổ trưởng dân phố, Tr. 

BCTMT các tổ dân phố 

Đ/c Toản HT-UBP 

- 16h00: Giám sát chi bộ 5 về thực hiện chủ đề “ Hành 

động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh 

VPĐU - Thành viên đoàn giám sát theo Quyết định số 02-

QĐ/ĐU ngày 09/6/2020, cấp ủy chi bộ 5 
Đ/c Toản P1-UBP 

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

phòng 

Tư 

01/7 
S - 8h30: Hội nghị giao ban CB chủ chốt quý II về công tác 

quản lý trật tự đô thị, công tác điều hành ngân sách 

QLĐT, 

TCKH 

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

 
Đ/c Hải HTQU 



phường 

-8h30: Bàn giao sau sáp nhập tổ dân phố nhà văn hóa tổ 3 Đ/c Thảo - TTUBMTTQ, Bộ phận VHTT, VP, TC-KT, Bí thư chi 

bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Tr.BCTMT (tổ dân phố chuẩn 

bị cơ sở vật chất để họp bàn giao) 

Đ/c 

Dung 

Nhà văn 

hóa tổ 3 

cũ 

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

C 

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

phòng 

-14h00: Làm việc với  công an phường về thống nhất 

công tác quản lý hồ sơ án treo 

Đ/c Liên -Đ/c Trưởng công an phường, Công an khu vực tổ 3, 4, 

10, 11 

Đ/c Nam P1-UBP 

-15h00: Làm việc với công ty Himlam liên quan đến thuê 

thầu đất công trên địa bàn phường 
VP -Đ/c Toản - BTĐU, Nam - CTUBND  Công ty 

Himlam 

-14h00: Bàn giao sau sáp nhập tổ dân phố nhà văn hóa tổ 

5 

Đ/c Thảo - TTUBMTTQ, Bộ phận VHTT, VP, TC-KT, Bí thư chi 

bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Tr.BCTMT (tổ dân phố chuẩn 

bị cơ sở vật chất để họp bàn giao) 

Đ/c 

Dung 

Nhà văn 

hóa tổ 7 

cũ 

Năm 

02/7 

S 

- 8h00: Kỳ họp thứ X - HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

VP - Đ/c Toản - BTĐU, An – CTHĐND, CTUBMTTQ, 

Nam - CTUBND 

Đ/c Hải HTQU 

-8h30: Bàn giao sau sáp nhập tổ dân phố nhà văn hóa tổ 

12 

Đ/c Thảo - TTUBMTTQ, Bộ phận VHTT, VP, TC-KT, Bí thư chi 

bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Tr.BCTMT (tổ dân phố chuẩn 

bị cơ sở vật chất để họp bàn giao) 

Đ/c 

Dung 

Nhà văn 

hóa tổ 12 

cũ 

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

C 

- 14h00: Kỳ họp thứ X - HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

VP - Đ/c Toản - BTĐU, An – CTHĐND, CTUBMTTQ, 

Nam - CTUBND 

Đ/c Hải HTQU 

-14h00: Bàn giao sau sáp nhập tổ dân phố nhà văn hóa tổ 

1 

Đ/c Thảo - TTUBMTTQ, Bộ phận VHTT, VP, TC-KT, Bí thư chi 

bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Tr.BCTMT (tổ dân phố chuẩn 

bị cơ sở vật chất để họp bàn giao) 

Đ/c 

Dung 

Nhà văn 

hóa tổ 2 

cũ 

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

phòng 

Sáu 

03/7 
S 

-8h30: Họp lãnh đạo UBND phường: VP -Đ/c Bí thư ĐU, TT HĐND, Lãnh đạo UBND. Đ/c Nam P2-UBP 

+ Báo cáo phương án quản lý nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập Đ/c Thảo + Đ/c Thảo, Uyên, Huyền, Dũng   



tổ dân phố 

+ Báo cáo hướng dẫn kiện toàn tiểu ban quản lý di tích trên địa 

bàn phường 

Đ/c Thảo + Đ/c Thảo, Uyên   

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

C 

     

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

phòng 

Bảy 

04/7 
S - 8h00: Làm việc ngày thứ bảy trực giải quyết TTHC VP -  Bộ phận một cửa, Văn phòng 

Đ/c 

Dung 

Tại 

phường 

 

 

 




