
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC UBND PHƯỜNG NGỌC LÂM TUẦN 32/2021 (TỪ 09/8/2021 ĐẾN 15/8/2021) 

 
 

 
 

 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

Hai 

09/8 

S 

- Kiểm tra, xử lý các vi phạm trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn (cả tuần) 

VPUBND, 

TPHT 

- Các Tổ công tác (Theo thông báo số 

281/TB-UBND ngày 07/08/2021 của 

UBND phường) 

Lãnh đạo 

UBND phường 

Địa bàn 

-7h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch Y tế -Theo thông báo phân công Lãnh đạo 

UBND phường 

Tại địa bàn 

- 8h00: Trực, chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống 

dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của 

UBND Thành phố (Cả ngày) (thường trực 24/7) 

VPUBND -Theo thông báo phân công số 

281/TB-UBND của UBND phường 

Đ/c Hiệp CT  Tại phường 

- 8h30: Đoàn kiểm tra số 2 của Quận kiểm tra phương án 

phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn 

phường Ngọc Lâm 

 -Đ/c Tuấn BTĐU; đ/c Hiệp CTUBND  Hiện trường 

C 

-15h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch  -Theo thông báo phân công Lãnh đạo 

UBND phường 

Tại địa bàn 

- 14h00: Dự họp trực tuyến với Thường trực Quận ủy về 

công tác phòng chống dịch Covid-19 

Đ/c Tuấn VP -Đ/c Tuấn BTĐU; đ/c Hiệp 

CTUBND; đ/c Ngọc TCA 

 PH III 

- 18h00: Dự họp giao ban trực tuyến của Sở Chỉ huy 

PCD bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội (theo lịch 

Thành phố) 

Đ/c Tuấn VP -Thành phần theo thông báo của quận  PH III 

Ba 

10/8 
S 

-7h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch  Theo thông báo phân công Lãnh đạo 

UBND phường 

Tại địa bàn 

- 8h00: Trực, chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống 

dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của 

UBND Thành phố (Cả ngày) (thường trực 24/7) 

VPUBND -Theo thông báo phân công số 

281/TB-UBND của UBND phường 

Đ/c Tiến PCT  Tại phường 

- 8h30: Đoàn kiểm tra số 2 của Quận kiểm tra phương án 

phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn 

phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy 

 -Đ/c Tuấn BTĐU; đ/c Hiệp CTUBND  Hiện trường 



 

 

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận 

(Trực tuyến phần mềm Zoom) 

Đ/c Vân 

ĐCXD 

-Đ/c Hiệp CTUBND, đ/c Vân ĐCXD  Tại phòng CT 

C 
-15h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch  Theo thông báo phân công Lãnh đạo 

UBND phường 

Tại địa bàn 

Tư 

11/8 

S 

-7h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch  Theo thông báo phân công Lãnh đạo 

UBND phường 

Tại địa bàn 

- 8h00: Trực, chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống 

dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của 

UBND Thành phố (Cả ngày) (thường trực 24/7) 

VPUBND -Theo thông báo phân công số 

281/TB-UBND của UBND phường 

Đ/c Việt PCT  Tại phường 

C 

-15h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch  Theo thông báo phân công Lãnh đạo 

UBND phường 

Tại địa bàn 

- 18h00: Dự họp giao ban trực tuyến của Sở Chỉ huy 

PCD bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội (theo lịch 

Thành phố) 

 Thành phần theo thông báo của quận  PH III 

Năm 

12/8 

S 

-7h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch  Theo thông báo phân công Lãnh đạo 

UBND phường 

Tại địa bàn 

- 8h00: Trực, chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống 

dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của 

UBND Thành phố (Cả ngày) (thường trực 24/7) 

VPUBND -Theo thông báo phân công số 

281/TB-UBND của UBND phường 

Đ/c Hiệp CT Tại phường 

C 
-15h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch  Theo thông báo phân công Lãnh đạo 

UBND phường 

Tại địa bàn 

Sáu 

13/8 

S 

-7h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch  Theo thông báo phân công Lãnh đạo 

UBND phường 

Tại địa bàn 

- 8h00: Trực, chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống 

dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của 

UBND Thành phố (Cả ngày) (thường trực 24/7) 

VPUBND -Theo thông báo phân công số 

281/TB-UBND của UBND phường 

Đ/c Tiến PCT Tại phường 

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận 

(Trực tuyến phần mềm Zoom) 

Đ/c Vân 

ĐCXD 

-Đ/c Hiệp CTUBND, đ/c Vân ĐCXD  Tại phòng 

CT 

C 
-15h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch  Theo thông báo phân công Lãnh đạo 

UBND phường 

Tại địa bàn 



 

 

- 18h00: Dự họp giao ban trực tuyến của Sở Chỉ huy 

PCD bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội (theo lịch 

Thành phố) 

 Thành phần theo thông báo của quận  PH III 

Bẩy 

14/8 

S 

-7h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch  Theo thông báo phân công Lãnh đạo 

UBND phường 

Tại địa bàn 

- 8h00: Trực, chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống 

dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của 

UBND Thành phố (Cả ngày) (thường trực 24/7) 

VPUBND -Theo thông báo phân công số 

281/TB-UBND của UBND phường 

Đ/c Việt PCT Tại phường 

C 

-15h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch  Theo thông báo phân công Lãnh đạo 

UBND phường 

Tại địa bàn 

- 18h00: Dự họp giao ban trực tuyến của Sở Chỉ huy 

PCD bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội (theo lịch 

Thành phố) 

 Thành phần theo thông báo của quận  PH III 

Chủ nhật 

15/8 

S 

-7h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch  Theo thông báo phân công Lãnh đạo 

UBND phường 

Tại địa bàn 

- 8h00: Trực, chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống 

dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của 

UBND Thành phố (Cả ngày) (thường trực 24/7) 

VPUBND -Theo thông báo phân công số 

281/TB-UBND của UBND phường 

Đ/c Hiệp CT Tại phường 

C      

 

 


