LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY - HĐND - UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM
(Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)
Thời
gian

Buổi

Thứ 4
(Ngày 08/12)

Sáng

Chiều

- Làm việc với Chi bộ Ban Tổ
- Làm việc tại cơ quan
chức.

- DK: làm việc với BCĐ
Chương trình số 03,04 của
Quận ủy.

- Dự triển khai vận hành trạm
- Kỳ họp thứ 3 HĐND
- DK: làm việc với BCĐ
y tế lưu động tại trường mầm
Sáng
Thành phố nhiệm kỳ 2021- Chương trình số 01, 06 của
non Tây Tựu B
2026.
Quận ủy
- Hội ý Thường trực Quận ủy

Chiều

Sáng
CT
UBND
Lưu
Ngọc
Hà

Thứ 3
(Ngày 07/12)

- Dự triển khai vận hành trạm
- Kỳ họp thứ 3 HĐND
- DK: làm việc với BCĐ
y tế lưu động tại trường mầm
Thành phố nhiệm kỳ 2021- Chương trình số 01, 06 của
non Tây Tựu B
2026.
Quận ủy
- Hội ý Thường trực Quận ủy

Bí thư
QU
Vũ Hà

CT
HĐND
Nguyễn
Hữu
Tuyên

Thứ 2
(Ngày 06/12)

- Hội ý Thường trực HĐND
Quận

- Làm việc tại cơ quan

- DK: làm việc với BCĐ
Chương trình số 03,04 của
Quận ủy.

Thứ 5
(Ngày 09/12)

Thứ 6
(Ngày 10/12)

Thứ 7
(Ngày 11/12)

- Làm việc tại cơ quan

-DK: Giao ban công tác Nội
chính, CCTP, PCTN, tiếp - DK: Kiểm điểm tập thể
dân, giải quyết đơn thư quý lãnh đạo UBND Quận
IV/2021.

- Họp BTV QU
- Họp BCĐ phòng chống
dịch của Quận ủy.

- DK: họp Đảng ủy Quận sự
để ra nghị quyết lãnh đạo
- Làm việc tại cơ quan
năm 2022.

- Làm việc tại cơ quan

-DK: Giao ban công tác Nội
chính, CCTP, PCTN, tiếp - DK: Kiểm điểm tập thể
dân, giải quyết đơn thư quý lãnh đạo UBND Quận
IV/2021.

- Họp BTV QU
- Họp BCĐ phòng chống
dịch của Quận ủy.

- Làm việc tại cơ quan

- Dự triển khai vận hành trạm
- Kỳ họp thứ 3 HĐND
- Kỳ họp thứ 3 HĐND
y tế lưu động tại trường mầm
- Kỳ họp thứ 3 HĐND Thành
Thành phố nhiệm kỳ 2021Thành phố nhiệm kỳ 2021non Tây Tựu B
phố nhiệm kỳ 2021-2026.
2026.
2026.
- Hội ý Thường trực Quận ủy

- Họp lãnh đạo UBND Quận
thống nhất chỉ đạo 1 số nội
dung thực hiện kế hoạch
- Kỳ họp thứ 3 HĐND
- Kỳ họp thứ 3 HĐND
- Kỳ họp thứ 3 HĐND Thành
Thành phố nhiệm kỳ 2021Chiều KTXH do các ngành đề xuất Thành phố nhiệm kỳ 2021phố nhiệm kỳ 2021-2026.
- Trực SCH phòng chống dịch 2026.
2026.
Covid-19 của Quận

Chủ nhật
(Ngày 12/12)

- Làm việc tại cơ quan

- DK: Kiểm điểm tập thể
- Kiểm tra công tác
- Kỳ họp thứ 3 HĐND
lãnh đạo UBND Quận
phòng chống dịch
Thành phố nhiệm kỳ 2021- - Trực SCH phòng chống
covid -19, công tác
2026.
dịch Covid-19 của Quận
đảm bảo ANTT

- Kiểm tra công tác
- Kỳ họp thứ 3 HĐND
- Trực SCH phòng chống
PCD covid -19, công
Thành phố nhiệm kỳ 2021- dịch Covid-19 của Quận
tác đảm bảo ANTT
2026.

Thời
gian

PCT
HĐND
Nguyễn
Thị Thủy

PCT
UBND
Lê Thị
Thu
Hương

Buổi

Thứ 3
(Ngày 07/12)

Thứ 4
(Ngày 08/12)

Thứ 5
(Ngày 09/12)

Thứ 6
(Ngày 10/12)

Thứ 7
(Ngày 11/12)

Sáng

- Kỳ họp thứ 3 HĐND
- Giám sát công tác PCD
Thành phố nhiệm kỳ 2021- covid -19
- Hội ý Thường trực Quận ủy
2026.

- Làm việc tại cơ quan

- DK: Giao ban công tác
Nội chính, CCTP, PCTN, - DK: Kiểm điểm tập thể
tiếp dân, giải quyết đơn thư lãnh đạo UBND Quận
quý IV/2021.

Chiều

- Hội ý Thường trực HĐND
Quận

- Họp BTV QU
- Họp BCĐ phòng chống
dịch của Quận ủy.

- Làm việc tại cơ quan

Sáng

- Đôn đốc tiến độ giải
- Dự triển khai vận hành trạm
quyết khó khăn vướng
y tế lưu động tại trường mầm
- Kiểm tra tiến độ chuẩn bị
mắc về di tích và xây dựng
non Tây Tựu B
đầu tư một số dự án
quy chế quản lý Trung tâm
- Hội ý Thường trực Quận ủy
VH, nhà văn hóa

- Họp lãnh đạo UBND Quận
thống nhất chỉ đạo 1 số nội
Chiều
dung thực hiện kế hoạch
KTXH do các ngành đề xuất

Sáng

PCT
UBND
Nguyễn
Thường
Sơn

Thứ 2
(Ngày 06/12)

- Kiểm tra cơ sở của đoàn
- Làm việc tại cơ quan
kiểm tra số 6 của Quận ủy.

- Họp GPMB
- Đôn đốc rà soát quy
- DK: làm việc với BCĐ
hoạch lĩnh vực văn hóa xã Chương trình số 03,04 của
hội
Quận ủy.

- Dự triển khai vận hành trạm
- Kỳ họp thứ 3 HĐND
y tế lưu động tại trường mầm
- Dự kiểm điểm tại UBND
Thành phố nhiệm kỳ 2021non Tây Tựu B
phường Thượng Cát
2026.
- Hội ý Thường trực Quận ủy

- Họp lãnh đạo UBND Quận
thống nhất chỉ đạo 1 số nội
Chiều
dung thực hiện kế hoạch
KTXH do các ngành đề xuất

- Họp rà soát chuẩn bị cho
công tác thu hồi đất phục
vụ dự án XD trụ sở công
an phường MK + kiểm
điểm tiến độ GPMB khu
- Dự kiểm điểm tại UBND
đất xây dựng trạm biến áp
phường Thượng Cát
110kv Tây Hồ Tây và
nhánh rẽ nằm trong dự án
Xây dựng Bảo tàng lịch sử
Quốc gia và Công viên
Hữu nghị

Chủ nhật
(Ngày 12/12)

- Làm việc tại cơ quan

- DK: Giao ban công tác
- Đôn đốc tiến độ giải quyết Nội chính, CCTP, PCTN,
- DK: Kiểm điểm tập thể
đơn thư (Ban tiếp công dân tiếp dân, giải quyết đơn thư
lãnh đạo UBND Quận
chuẩn bị)
quý IV/2021.

- Kiểm tra công tác
PCD covid -19, công
tác đảm bảo ANTT

- Họp BTV QU
- Họp BCĐ phòng chống
dịch của Quận ủy.

- Họp chủ trương đầu tư
- Trực SCH phòng chống
dịch Covid-19 của Quận

- Kiểm tra công tác PCD
covid -19, công tác đảm
bảo ANTT

- Kiểm tra công tác
PCD covid -19, công
tác đảm bảo ANTT

- Trực SCH phòng chống
dịch Covid-19 của Quận
- Kiểm điểm tiến độ Dự án
XDHTKT Khu ĐH Mỏ- địa
chất

- DK: Giao ban công tác
Nội chính, CCTP, PCTN, - DK: Kiểm điểm tập thể
tiếp dân, giải quyết đơn thư lãnh đạo UBND Quận
quý IV/2021.

- Kiểm tra công tác
PCD covid -19, công
tác đảm bảo ANTT

- Kiểm tra công tác PCD
- Kiểm tra công tác phòng
covid -19, công tác đảm
chống dịch, chỉ đạo liên
bảo ANTT
quan Cụm CN, chợ đầu mối

- Kiểm tra công tác
PCD covid -19, công
tác đảm bảo ANTT

- Họp BTV QU
- Trực SCH phòng chống
dịch Covid-19 của Quận
- Họp BCĐ phòng chống
dịch của Quận ủy.

Thời
gian

Buổi

Sáng
PCT
UBND
Ngô
Ngọc
Vân

Thứ 2
(Ngày 06/12)

Thứ 3
(Ngày 07/12)

Thứ 4
(Ngày 08/12)

- Dự triển khai vận hành trạm
- Kỳ họp thứ 3 HĐND
y tế lưu động tại trường mầm
Thành phố nhiệm kỳ 2021- - Họp chỉ dạo đất dịch vụ
non Tây Tựu B
2026.
- Hội ý Thường trực Quận ủy

- Họp lãnh đạo UBND Quận
thống nhất chỉ đạo 1 số nội
Chiều
dung thực hiện kế hoạch
KTXH do các ngành đề xuất

- Họp GPMB

- Họp đôn đốc dự án CT4

Thứ 5
(Ngày 09/12)

- Làm việc với UBND các
phường

- Họp BTV QU
- Họp BCĐ phòng chống
dịch của Quận ủy.

Thứ 6
(Ngày 10/12)

Thứ 7
(Ngày 11/12)

Chủ nhật
(Ngày 12/12)

-DK: Giao ban công tác Nội
chính, CCTP, PCTN, tiếp - DK: Kiểm điểm tập thể
dân, giải quyết đơn thư quý lãnh đạo UBND Quận
IV/2021.

- Trực SCH phòng
chống dịch Covid-19
của Quận

- Kiểm tra công tác PCD
covid -19, công tác đảm
bảo ANTT

- Kiểm tra công tác
PCD covid -19, công
tác đảm bảo ANTT

- Họp GPMB

