
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC UBND PHƯỜNG NGỌC LÂM TUẦN 34/2021 (TỪ 23/8/2021 ĐẾN 29/8/2021) 

 
 

 
 

 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

Hai 

23/8 

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 

285/TB-UBND ngày 22/08/2021 của 

UBND phường) 

Lãnh đạo 

UBND phường 

Địa bàn 

-Tiêm Vắcxin Covid-19 cho người dân trên địa bàn 

phường (theo kế hoạch) 

Đ/c Sơn Y tế -Thành phần theo giấy mời của Trạm 

Y tế 

Đ/c Tiến PCT Tại NVH 

phường 

-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 

285/TB-UBND của UBND phường 

Đ/c Việt PCT  Tại phường 

C 

- 14h00: Dự Giao ban trực tuyến về công tác phòng 

chống dịch Covid-19 

Đ/c Tuấn VP -Đ/c Tuấn BTĐU; đ/c Tuyết PBTTT 

Đảng ủy; đ/c Hiệp CTUBND; đ/c 

Ngọc TCA 

 PH III 

-15h00: Chuyển chế độ hỗ trợ đối tượng Điều 1 Nghị 

quyết 15/HĐND của thành phố Hà Nội về các tổ dân phố 

Đ/c Huệ CS -Ban lãnh đạo TDP liên quan Đ/c Tiến PCT Phòng chính 

sách 

- 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 

24/8 
S 

-7h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch  - Các Tổ công tác (Theo thông báo số 

285/TB-UBND ngày 22/08/2021 của 

UBND phường) 

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 

285/TB-UBND của UBND phường 

Đ/c Hiệp CT  Tại phường 

-8h30: Giao ban công tác phòng chống dịch Covid-19 VP UBND, 

VP Đảng ủy 

-Các đồng chí Ban thường vụ Đảng 

ủy; Thành viên UBND phường; Đ/c 

Sơn Trạm ytế;  

 PH III  

- 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  - Các Tổ công tác (Theo thông báo số 

285/TB-UBND ngày 22/08/2021 của 

UBND phường) 

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) 

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

Tư 

25/8 

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 

285/TB-UBND của UBND phường 

Đ/c Tiến PCT  Tại phường 

- 8h30: Quận kiểm tra công tác PCD Covid-19 trên địa 

bàn  

Đ/c Sơn y tế -Thành viên Đoàn kiểm tra theo theo 

Quyết định 4221/QĐ-UBND ngày 

26/7/2021 của UBND quận  

 Tại phường 

C 

-14h00: Họp hội đồng xét duyệt hỗ trợ người lao động tự 

do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Đ/c Huệ 

CSXH 

-Các đồng chí thành viên HĐXD; Tổ 

trưởng, trưởng Ban công tác mặt trận 

TDP liên quan 

Đ/c Hiệp CT PH III 

-15h30: Kiểm tra địa bàn công tác phòng chống dịch  - Các Tổ công tác (Theo thông báo số 

285/TB-UBND ngày 22/08/2021 của 

UBND phường) 

Lãnh đạo 

UBND phường 

Tại địa bàn 

- 16h00: Dự họp tập thể UBND quận: Báo cáo kết quả 

bước đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính 

quyền đô thị tại quận Long Biên từ 01/7/2021, nhiệm vụ 

trọng tâm trong thời gian tới (theo KH số 193/KH-UBND 

ngày 22/04/2021) 

Đ/c Tuấn VP -Đ/c Tuấn BTĐU; đ/c Hiệp CTUBND  PH III 

Năm 

26/8 

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 

285/TB-UBND của UBND phường 

Đ/c Việt PCT Tại phường 

 

- 14h00: MTTQ quận Giám sát thực hiện tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và 

Nghị quyết 15 của HĐND Thành phố tại phường Ngọc 

Lâm 

Đ/c Huệ CS -Đoàn giám sát theo QĐ 42/QĐ-

UBMTTQ quận; Đại diện Hội đồng 

xét duyệt hồ sơ phường  

 PH III 



 

 

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) 

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

Sáu 

27/8 

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 

285/TB-UBND của UBND phường 

Đ/c Hiệp CT Tại phường 

- 8h30: Quận kiểm tra công tác PCD Covid-19 trên địa 

bàn  

Đ/c Sơn y tế -Thành viên Đoàn kiểm tra theo theo 

Quyết định 4221/QĐ-UBND ngày 

26/7/2021 của UBND quận  

 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 

-14h00: Họp hội đồng xét duyệt phường hỗ trợ người lao 

động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Đ/c Huệ 

CSXH 

-Các đồng chí thành viên HĐXD; Tổ 

trưởng, trưởng Ban công tác mặt trận 

TDP liên quan 

Đ/c Hiệp CT PH III 

-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 

28/8 

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 

285/TB-UBND của UBND phường 

Đ/c Tiến 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 

29/8 
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 

285/TB-UBND của UBND phường 

Đ/c Việt PCT Tại phường 

C      

 

Ghi chú: - Các đ/c cán bộ, công chức, người lao động chủ động thực hiện tự đánh giá, xếp loại tháng 8/2021 trên Điều hành tác 

nghiệp và gửi báo cáo tháng 8 về VPUBND  trước 15h00 ngày 23/8/2021 để tổng hợp báo cáo Đảng ủy phường. 

 


