
LỊCH CÔNG TÁC UBND PHƯỜNG NGỌC LÂM TUẦN 11/2020 TỪ NGÀY 09/3 ĐẾN 15/3/2020 

 

THỨ 

NGÀY 
 NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

Hai 

09/3 

S 

- 8h00: Trực tiếp công dân. BP Tư pháp  Đ/c Việt PCT 
P. Tiếp 

dân 

- 8h00: Trực ký giải quyết hồ sơ hành chính ( cả ngày) BP một cửa  Đ/c Tiến PCT  

- 8h30: UBND quận kiểm tra hiện trường công tác GPMB 

và thi công dự án tại phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy. 
 - Đ/c Tuấn BT; Đ/c Hiệp CT  

Hiện 

trường 

- Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh trên 

địa bàn phường ( cả tuần). 
Y tế 

- Đ/c Sơn Y tế; Đ/c Cúc Y tế; Đ/c 

Nga Y tế. 
Đ/c Tiến PCT Địa bàn 

C 

- 14h00: Trực tiếp công dân. BP Tư pháp  Đ/c Hiệp CT 
P. Tiếp 

dân 

- 14h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTXD 
Đ/c Tiệp 

QLTTXD-ĐT 
- Tổ QLTTXD-ĐT Đ/c Việt PCT 

Hiện 

trường 

- 16h00: Dự giao ban công tác phòng chống dịch bệnh.  - Đ/c Hiệp CT.  Tại quận 

Ba  

10/3 

S 

- 8h00: Trực ký giải quyết hồ sơ hành chính ( cả ngày) BP một cửa  Đ/c Tiến PCT  

- 8h30: UBND phường báo cáo UBND quận về nhà nổi mới 

phát sinh 
 - Đ/c Hiệp CT  P3 - UB 

- 8h30: Xử lý các vi phạm TTĐT, VSMT tại các tuyến 

đường, tuyến phố VMĐT (cả ngày) 
CA+QLĐT 

- Đ/c Đức MT; Đ/c Đức phó CAP; 

Tổ CSTT; Tổ BVDP TH QLĐT. 
Đ/c Việt PCT 

Hiện 

trường 

C 

- 14h00: Triển khai quyết định số 886/QĐ-UBND, ngày 

27/2/2020 của UBND Thành phố về việc sáp nhập, đặt tên, 

đổi tên thuộc 11 quận huyện của Thành phố và phương án 

sáp nhập các chi bộ tổ dân phố. 

 

- Ban chấp hành Đảng bộ phường; 

TT HĐND; Thành viên UBND; TT 

UBMTTQ và trưởng các đoàn thể 

CT-XH phường; 

- Cấp ủy các chi bộ tổ dân phố; Tổ 

trưởng, TBCTMT các tổ dân phố 

Đ/c Tuấn BT 
NVH 

phường 

- 15h30: Làm việc với ấp ủy chi bộ 10 và cấp ủy chi bộ 11 

về nhân sự cấp ủy tổ dân phố sau sáp nhập 
 

- Các đồng chí Ban thường vụ Đảng 

ủy. Đ/c ĐUV theo dõi chi bộ. 
 PH ĐU 

- 16h30: Làm việc với cấp ủy chi bộ 12 và chi bộ 13 về 

nhân sự cấp ủy tổ dân phố sau sáp nhập 
 

- Các đồng chí Ban thường vụ Đảng 

ủy. Đ/c ĐUV theo dõi chi bộ. 
 PH ĐU 

 S - 8h00: Trực ký giải quyết hồ sơ hành chính ( cả ngày)   Đ/c Tiến PCT  



 

 

Tư 

11/3 

 

- 8h30: Báo cáo chủ trương đầu tư, quy mô các dự án đầu tư 

XDCB trên địa bàn (các dự án trường học, di tích) 
 - Đ/c Hiệp CT  P1 UB 

- 8h30: Làm việc với cấp ủy chi bộ tổ dân phố số 1 và số 5 

về nhân sự cấp ủy tổ dân phố sau sáp nhập 
 

- Các đồng chí Ban thường vụ Đảng 

ủy. Đ/c ĐUV theo dõi chi bộ. 
 PH ĐU 

- 9h30: Làm việc với cấp ủy chi bộ tổ dân phố số 2 và số 3 

về nhân sự cấp ủy tổ dân phố sau sáp nhập 
 

- Các đồng chí Ban thường vụ Đảng 

ủy. Đ/c ĐUV theo dõi chi bộ. 
 PH ĐU 

- 10h30: Làm việc với cấp ủy chi bộ tổ dân phố số 8, số 8A 

và số 9 về nhân sự cấp ủy tổ dân phố sau sáp nhập 
 

- Các đồng chí Ban thường vụ Đảng 

ủy. Đ/c ĐUV theo dõi chi bộ. 
 PH ĐU 

- 8h30: Xử lý các vi phạm TTĐT, VSMT tại tuyến phố Ngô 

Gia Khảm 
CA+QLĐT 

- Đ/c Đức MT; Đ/c Đức phó CAP; 

Tổ CSTT; Tổ BVDP TH QLĐT. 
Đ/c Việt PCT 

Hiện 

trường 

C 

- 14h00: Kiểm tra hiện trường công tác TTĐT, VSMT các 

tuyến phố. 

Đ/c Tiệp 

QLTTXD-ĐT 
- Tổ QLTTXD-ĐT Đ/c Hiệp CT 

Hiện 

trường 

- 14h00: Xử lý các vi phạm TTĐT, VSMT tại tuyến phố 

Long Biên I, Long Biên II 
CA+QLĐT 

- Đ/c Đức MT; Đ/c Đức phó CAP; 

Tổ CSTT; Tổ BVDP TH QLĐT. 
Đ/c Việt PCT 

Hiện 

trường 

- 16h00: Dự giao ban công tác phòng chống dịch bệnh.  - Đ/c Hiệp CT.  Tại quận 

 

Năm  

12/3 

S 

- 8h00: Trực ký giải quyết hồ sơ hành chính (cả ngày)   Đ/c Tiến PCT  

- 8h30: Đảng ủy - Hội CCB phường tổ chức buổi thông tin 

tình hình trong nước và quốc tế quý I/2020 
 

- Mời dự: Đại diện lãnh đạo BTG 

quận ủy; 

- Ban chấp hành Đảng bộ phường; 

- Toàn thể đảng viên trong toàn Đảng 

bộ; 

- Hội viên Hội CCB phường. 

 

NVH 

phường 

 và 

PH III 

- 8h30: BCN Chương trình 03-CTr/QU kiểm tra các tuyến 

đường, phố theo tiêu chí VMĐT. 
 

- Đ/c Cường PCT HĐND; Đ/c Việt 

PCT. 
 Địa bàn 

- 9h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa 

bàn. 
Y tế 

- Đ/c Tiến PCT; Đ/c Cúc Y tế; Đ/c 

Nga Y tế 
Đ/c Hiệp CT Địa bàn 

C 

- 14h00: Dự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận  -   - Đ/c Hiệp CT  PHT3 KLC 

- 14h00: Họp Hội đồng tư vấn thuế phường Đ/c Bảo KT 

- Thành viên HĐTV thuế. Mời: Đ/c 

Tuấn BTĐU, Đ/c Tuyến PCT MTTQ, 

CB thuế địa bàn. 

Đ/c Việt PCT PH II 

 

Sáu 

13/3 

S 

- 8h00: Trực ký giải quyết hồ sơ hành chính  BP một cửa  Đ/c Việt PCT  

- 8h30: Dự họp BCĐ trợ giúp người nghèo; triển khai các 

phương án thoát nghèo năm 2020 
 - Đ/c Tiến PCT; Đ/c Huệ CS  P1-UB 



- 8h30: Làm việc với cấp ủy chi bộ 4, 14 và cấp ủy chi bộ 

26 về nhân sự cấp ủy tổ dân phố sau sáp nhập 
 

- Các đồng chí Ban thường vụ Đảng 

ủy. Đ/c ĐUV theo dõi chi bộ. 
 PH ĐU 

- 9h30: Làm việc với cấp ủy chi bộ 6 và cấp ủy chi bộ 7 về 

nhân sự cấp ủy tổ dân phố sau sáp nhập 
 

- Các đồng chí Ban thường vụ Đảng 

ủy. Đ/c ĐUV theo dõi chi bộ. 
 PH ĐU 

- 10h30: Làm việc với cấp ủy chi bộ 14 và cấp ủy chi bộ 25 

về nhân sự cấp ủy tổ dân phố sau sáp nhập 
 

- Các đồng chí Ban thường vụ Đảng 

ủy. Đ/c ĐUV theo dõi chi bộ. 
 PH ĐU 

- 8h30: Giao ban công tác quản lý TTĐT tuần 11/2020 
Đ/c Tiệp 

QLTTXD-ĐT 

- Đ/c Hiệp CT dự. 

- Đ/c Đức phó CAP; Tổ CSTT; Tổ 

BVDP TH QLĐT. 

Đ/c Việt PCT 
P. Tiếp 

dân 

C 

- 13h30: Trực ký giải quyết hồ sơ hành chính  BP một cửa  Đ/c Tiến PCT  

- 14h00: Giao ban BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 

mở rộng. 
Đ/c Minh VP 

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch 

phường; 

- Mời: Hiệu trưởng các nhà trường; 

Các chủ trường, chủ nhóm lớp mầm 

non. 

Đ/c Hiệp CT PH III 

- 15h00: Làm việc với cấp ủy chi bộ 15,16,17 và cấp ủy chi 

bộ 18 về nhân sự cấp ủy tổ dân phố sau sáp nhập 
 

- Các đồng chí Ban thường vụ Đảng 

ủy. Đ/c ĐUV theo dõi chi bộ. 
 PH ĐU 

- 16h00: Làm việc với cấp ủy chi bộ 16,18 và cấp ủy chi bộ 

19 về nhân sự cấp ủy tổ dân phố sau sáp nhập 
 

- Các đồng chí Ban thường vụ Đảng 

ủy. Đ/c ĐUV theo dõi chi bộ. 
 PH ĐU 

- 14h00: Duy trì đảm bảo TTĐT, ATGT tại tuyến phố Ngô 

Gia Khảm. 
CA+QLĐT 

- Đ/c Đức phó CAP, Tổ CSTT, Tổ 

BVDP TH QLĐT 
Đ/c Việt PCT 

Hiện 

trường 

- 15h00: Dự tổng duyệt diễn tập điểm công tác phòng 

chống dịch Covid 19 tại phường Phúc Lợi 
 - Đ/c Tiến PCT; Đ/c Sơn Y tế.  

Tại  UBND 

phường 

Phúc Lợi 

- 16h00: Dự giao ban công tác phòng chống dịch bệnh.  - Đ/c Hiệp CT.  Tại quận 

- 17h00: Tổng vệ sinh trụ sở cơ quan phường. CĐ+VP 
- Theo thông báo phân công của 

UBND phường. 
Đ/c Việt PCT  

Bảy 

14/3 
S 

- 8h00: Trực ký giải quyết hồ sơ hành chính. BP một cửa  Đ/c Tiến PCT  

- 8h30: Kiểm tra, giám sát công tác tổng vệ sinh môi trường 

phòng chống dịch bệnh đợt 7 tại các trường học, nhóm lớp 

trước khi đi học trở lại. 

Đ/c Minh VP 
- Thành viên BCĐ phường (theo 

phân công của BCĐ phường) 
Đ/c Hiệp CT 

Tại các 

nhà 

trường 



 

- 9h30: Làm việc với cấp ủy chi bộ 19,20 và cấp ủy chi bộ 

21 về nhân sự cấp ủy tổ dân phố sau sáp nhập 
 

- Các đồng chí Ban thường vụ Đảng 

ủy. Đ/c ĐUV theo dõi chi bộ. 
 PH ĐU 

- 10h30: Làm việc với cấp ủy chi bộ 23,24 và cấp ủy chi bộ 

28 về nhân sự cấp ủy tổ dân phố sau sáp nhập 
 

- Các đồng chí Ban thường vụ Đảng 

ủy. Đ/c ĐUV theo dõi chi bộ. 
 PH ĐU 

C      

Chủ 

nhật 

15/3 

S      

C      

Ghi chú:  

 


