
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY- LÃNH ĐẠO UBND –CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG NGỌC LÂM 

Tuần 34 (Từ ngày 22/8/2022 đến 28/8/2022) 

THỨ 

NGÀY 

BU

ỔI 
NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN 

BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ 
ĐỊA 

ĐIỂM 

Hai 

22/8 

S 

-8h30: Trực tiếp công dân (cả ngày) Đ/c Vân 

TPHT 

-TT Đảng ủy-TT MTTQ, Đ/c Vân TPHT Đ/c Hiệp P.Tiếp 

công dân 

-8h00: Phun thuốc phòng chống sốt xuất huyết Y tế -Trung tâm y tế, trạm y tế, tổ dân phố Đ/c Tiến TDP số 

10 

- 8h30: UBND Quận kiểm tra các điều kiện đáp ứng 

phòng chống dịch của trạm y tế phường Ngọc Lâm 

TYT - Đ/c Tiến- PCT, Trạm trưởng Trạm y tế phường  Trạm Y 

tế 

- 9h00: Luyện tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ trong khu dân cư trên địa bàn phường năm 2022 

Đ/c Đức 

QLĐT 

- Theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 27/7/2022 của 

UBND phường Ngọc Lâm 
Đ.c Việt 

Số 

8/52/2 

phố 

Ngọc 

Lâm 

-Kiểm tra, giám sát các cơ sở đủ điều kiện ATTP tuyến 

phố ATTP có kiểm soát (từ 22/8 đến 26/8) 
Y tế 

-Thành phần theo QĐ thành lập tổ giám sát (y tế, CA, 

đ/c Hoa DS, tổ trưởng các TDP số 1, 5, 13) 
Đ/c Tiến Địa bàn 

C 

-14h00: Họp thống nhất các cá nhân phải kiểm điểm theo 

Kết luận số 4415/KLKT-STNMT-TTr của Sở Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội và Kế hoạch số 347/KH-UBND 

ngày 12/8/2022 của UBND quận Long Biên 

ĐCXD - Các cá nhân phải kiểm điểm Đ/c Việt PH 1 

-14h00:Tổ chức tiêm Vắcxin Covid -19 liều nhắc lại cho 

người dân từ 18 tuổi trở lên 
Y tế - Người dân từ 18 tuổi trở lên  

Trạm y 

tế 

phường 

- 14h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTXD 

trên địa bàn 

QLTTXD-

ĐT 

- Tổ QLTTXD-ĐT Đ/c Việt Địa bàn 

-15h00: Đánh giá cán bộ, công chức khối VHXH VP -Cán bộ, công chức khối VHXH Đ/c Tiến PH 3 

Ba 

23/8 
S 

-8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTXD trên 

địa bàn phường 

TTXD -Đ/c Việt PCT; đ/c Hùng TTXD Đ/c Hiệp Địa bàn 

- 9h00: Quận kiểm tra hiện trường việc thực hiện tuyến 

phố kiểu mẫu 
CA+QLĐT - Đ/c Việt PCT, Đ/c Đức QLĐT  

Hiện 

trường 



C 

- 14h30: Tổng duyệt Phương án chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ trong khu dân cư trên địa bàn phường năm 2022 

Đ/c Đức 

QLĐT 

- Theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 27/7/2022 của 

UBND phường Ngọc Lâm 

Đ.c Việt 

Số 

8/52/2 

phố 

Ngọc 

Lâm 

-16h00: Họp thành viên UBND phường VPUB -Thành viên UBND phường. Đ/c Hiệp PH 1 

 

 

Tư 

24/8 

S 

-8h30: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

trong khu dân cư năm 2022 

PCCC -Đ/c Phan-Bí thư Đảng ủy, Theo kế hoạch, phân công của 

UBND Phường 

Đ/c Hiệp Số 14 

ngách 2, 

ngõ 52, 

Phố 

Ngọc 

Lâm 

- 8h30: Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 

4415/KL-STNMT-TTra ngày 22/6/2022 của Sở TNMT 

về xử lý, khắc phục các vi phạm theo kết luận thanh tra 

việc chấp hành pháp luật trong công tác QLNN đối với 

việc: Quản lý đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, 

đất công thuộc trách nhiệm của UBND quận Long Biên 

và UBND các phường trên địa bàn quận 

ĐCXD - Đ/c Phan- BTĐU; đ/c Hiệp- CTUB; đ/c Vân- CBĐC   P2-QU 

- 8h30: Dự Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận ĐCXD - Đ/c Việt PCT (Phường mời đại diện hộ dân bị thu hồi 

đất dự tại phường) 

 P2-UB 

Quận và 

PH1 

phường 

-8h30: Triển khai kế hoạch điều tra cung, cầu lao động 

năm 2022 

Đ/c Huệ 

CS 

-Đ/c tổ trưởng,  cộng tác viên Dân số-trẻ em 15 tổ dân phố 

trên địa bàn 
Đ/c Tiến PH 3 

C 

- 14h00: Hội nghị tuyên truyền công tác giảm nghèo, 

ASXH và các thông tin BHXH, BHYT tự nguyện nhằm 

phát triển, tăng tỷ lệ người tham gia hướng tới mục tiêu 

BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn quận Long Biên năm 

2022 

MTTQ - Đ/c Yến- CTMTTQ; đ/c Tiến PCT, đ/c Huệ CS 

- Trưởng ban CTMT Tổ dân phố 

 HT T2 

KLC 

-15h00: Họp Ban chấp hành Đảng bộ tháng 8/2022. 

+Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết Đại hội chi bộ 

nhiệm kỳ 2022-2025 (VP ĐU) 

+Báo cáo đề xuất khen thưởng tập thể trong công tác chỉ 

đạo tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025(VP ĐU) 

VP ĐU -Ban chấp hành Đảng bộ, ĐC, TP, VHTT, TTXD, TC, 

VP ĐU, VP UBND. 

Đ/c Phan Phòng 

họp 3 



+Báo cáo kết quả dự thi tìm hiểu Nghị quyết 15 của Thành 

ủy (Tuyên giáo) 

+Báo cáo kết quả hoạt động hè (ĐTN) 

+Báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 và 

chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới (UBND) 

+Báo cáo công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn 

thể (gửi đại biểu nghiên cứu) 

+Báo cáo kết quả phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an 

ninh quốc phòng tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 (gửi đại biểu 

nghiên cứu) 

-14h00:Tổ chức tiêm Vắcxin Covid -19 cho trẻ em từ 5 

đến dưới 12 tuổi  
Y tế -Học sinh trường TH Ái Mộ B  

Trạm y 

tế 

phường 

-17h00: Chúc mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống 

ngành: Văn hóa thông tin, Tư pháp, Tài chính, Văn phòng 

UBND, Lao động TBXH (28/8/1945-28/8/2022). 

VP ĐU -Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan 

phường. 

Đ/c Phan Phòng 

họp 3  

 

Năm 

25/8 

 

S 

-8h: Dự Đại hội đại biểu hội nạn nhân chất độc da 

cam/DIOXIN Quận Long Biên lần thứ III-Nhiệm kỳ 

2022-2027 

 -Đ/c Tuyết-Phó bí thư Đảng ủy  HT 

UBND 

Phường 

Việt 

Hưng 

-8h30: Tổ chức kiểm điểm theo Kết luận số 4415/KLKT-

STNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

và Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 12/8/2022 của 

UBND quận Long Biên 

VPUB 

-Mời: Đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ; Các cá nhân phải 

kiểm điểm; TT Đảng ủy- TT MTTQ, trưởng các ngành, 

đoàn thể phường; Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan 

phường. 

Đ/c Việt PH 3 

-8h30: Dự hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 và triển 

khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 ngành Giáo dục đào 

tạo quận Long Biên 

 -Đ/c Tiến-PCT UBND  
HT Tầng 

2 KLC 

- 8h30: Xử lý các vi phạm TTĐT, VSMT trên địa bàn (cả 

ngày) 
CA+QLĐT - Tổ CSTT, Tổ BVDP TH QLĐT Đ/c Việt 

Hiện 

trường 

C 

- 14h00: Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng 75, 70, 65, 60, 55 và 

50 năm đợt 02/9/2022 

VPĐU - Đ/c Phan-BTĐU; VPĐU; Đảng viên được trao tặng 

huy hiệu 75, 70, 65, 60, 55 và 50 năm tuổi Đảng 

Đ/c Nam HTT2 

KLC 

- 14h00: Họp lấy ý kiến tham vấn của các ngành về hồ sơ 

GPMB đối với 06 hộ thuộc dự án tuyến đường 40m tại 

 - Đ/c Hiệp- CTUB  Tại 

phòng 



phường Ngọc Lâm, Ngọc Thuỵ; 04 hộ thuộc dự án điều 

chỉnh nút giao cầu Thanh Trì 

- 15h00: Dự Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB 
quận 

  

ĐCXD - Đ/c Hiệp- CTUBND   Tại 

phòng 

-14h30: Họp dân lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ 
trợ và TĐC GPMB đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn 
Cừ đến hết khu TĐC phường Ngọc Thụy 

ĐCXD -Tổ công tác GPMB phường và các hộ dân liên quan Đ/c Việt PH 1 

-15h30: Vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thực hiện 
dự án Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn 
Văn Cừ đến hết khu TĐC phường Ngọc Thụy 

ĐCXD -Tổ công tác GPMB phường và các hộ dân liên quan Đ/c Việt PH 1 

Sáu  

26/8 

S 

-8h00: Dự diễn tập hoành triệt cửa khẩu qua đê và cứu 

nạn trên sông năm 2022 

Đ/c Đức 

TTĐT 

-Đ/c Hiệp-Chủ tịch UBND  Cửa 

khẩu 

Tình 

Quang 

-8h30: Dự hội nghị tuyên truyền thực thi pháp luật, triển 

khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và giải quyết các 

vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm 

 -Đ/c Tuyết-PBTTT Đảng ủy;  

- Bí thư chi bộ TDP 

 Tầng 4 

KLC 

-8h30: Họp tuyên truyền vận động kiểm đếm đối với hộ 

ông Tống Đức Cường thực hiện GPMB Dự án: Xây dựng 

trường mầm non tại ô quy hoạch A.7/NT2 

Đ/c Hưởng 

ĐCXD 

-Mời: Đại diện TTPTQĐ Quận; TT MTTQ; đ/c Hưởng- 

ĐCXD; đ/c Bách- TTĐT; đ/c Vân- TPHT; Tổ trưởng 

dân phố số 6; Hộ ông Tống Đức Cường. 

Đ/c Việt PH 1 

- 8h30: Xử lý các vi phạm TTĐT, VSMT trên địa bàn (cả 

ngày) 
CA+QLĐT - Tổ CSTT, Tổ BVDP TH QLĐT Đ/c Việt 

Hiện 

trường 

C 

 

- 14h30: UBND Quận Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 

phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (theo quyết định số 

06/QĐ-TTg của Chính phủ) 

CA - Đ/c Hiệp- CTUBND, đ/c Hà TCA (CA mời thành 

phần có liên quan) 

 PH 3 

- 14h30: Giao ban công tác quản lý TTĐT tuần 34/2022 
Đ/c Đức 

QLĐT 

- Đ/c Đức QLĐT, Tổ CSTT, Tổ BVDP TH QLĐT 

 
Đ/c Việt 

P. Tiếp 

dân 

Bẩy  

27/8 

S 
-8h00: Trực ký giải quyết hồ sơ hành chính 1 cửa -TPHT, CB 1 cửa Đ/c Việt Tại BP 1 

cửa 

C      



Chủ 

nhật 

28/8 

 

S 

-8h00: Giao lưu văn nghệ các CLB văn nghệ trên địa bàn 

phường chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và 

Quốc khánh 2/9 

Đ/c Hạnh 

VHTT 

-Bộ phận VHTT, Ban lãnh đạo các TDP, các CLB văn 

nghệ trên địa bàn phường 

Đ/c Tiến NVH 

phường 

C      

 


