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(Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)
Địa điểm
tổ chức
- Hội ý TT UBND phường (8h)
- Phòng CT UBND
Sáng
- Họp cơ quan tuần 43 (9h)
- HT (B) phường
Thứ 2
- Họp ban thường vụ Đảng ủy (14h) - Phòng Bí thư
26/10
Chiều - Dự họp BCĐ phòng chống dịch - HT UBQ
Covid-19 thành phố (16h30)
- Dự đại hội CLB TTKC Quận (8h) - NTN Q9
- Ra quân xử lý điểm kinh doanh - Hiện trạng
gia cầm sống ở đường Nguyễn Duy
Sáng Trinh (08h30)
Thứ 3
- Tiếp xúc tranh chấp ông Nguyễn - Phòng 12
27/10
Mạnh Cường - bà Đào Thị Mỹ
Dung (15h)
- Chủ tịch UBND phường kiểm tra - Kp2,3, Khu BK
Chiều
địa bàn
- Lịch tiếp công dân của Thường - VPUB
trực UBND phường
- Dự tập huấn công tác Tuyên giáo - HTQU
(chuyên đề 2)
- Phối hợp Trung tâm đo đạc bản - Hiện trạng
Sáng
đồ đi đo vẽ khu ông Trương Hữu
Tùng (8h30)
Thứ 4
- HN tổng kết phong trào thi đua - P. Long Trường
28/10
yêu nước “CCB gương mẫu” cụm
thi đua 4
Thời gian

Chiều

Thứ 5
29/10

Sáng

Nội dung công việc

- Họp hội đồng NVQS 2 cấp (14h)

- HT UBQ (1.101)

- Họp giao ban các tổ khu phố về
công tác triển khai Đề án thu gom
rác và đơn giá thu gom. (14h30)
- Dự thi Vòng chung kết đội tuyển
hội thi tuyên truyền về học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh năm 2020
- Họp làm việc với Công ty Gia
Cường và những hộ dân phản ánh
về ô nhiễm môi trường (08h30)
- Tiếp xúc tranh chấp ông Dương
Thành Tài - bà Đoàn Thị Thành (9h)
- Họp BCH đột xuất thông qua HS
phát triển đảng và chuyển đảng
chính thức (10h)

- HT (A) phường

Đơn vị/ Cán
bộ chuẩn bị
- VPUB
- VPUB
- VPĐU

Thành phần
- TT UBND;
- CB-CC;
- 4 TT
- HT UBQ

- TT ĐU;
- CBKT, Tổ - Theo KH;
TTĐT phường
- CC ĐC

- PCT KT;

- CT UBND;
- Đ/c Quang

- CT HĐND;
- Theo TM;

- ĐC – XD

- PCT KT;
- PBT ĐU;

- CB kinh tế

- NTN Q9

- Bí thư, Chủ
tịch Ủy ban;
- PCT KT,
Theo TM;
- Theo TM;

- HT (B) phường

- CB Kinh tế - - PCT KT,
Môi trường
Theo TM;

- Phòng 12

- CCĐC

- PCT KT;

- HT (B) phường

- VPĐU

- BCH ĐB;

Địa điểm
tổ chức
- Tổng kết hội thi Chính trị viên - Ban CHQS Quận
giỏi và ký kết quy chế phối hợp
giữa đảng ủy Quân sự quận và đảng
ủy 13 phường (13h30)
- Làm việc với công ty Hưng Phú - Phòng CT UB
về kiến nghị người dân duy tu theo
Chiều
hiện trạng hẻm 147, Kp2
- Họp tổ công tác về xây dựng - HT (B) phường
đảng, đoàn thể trong các đơn vị
kinh tế tư nhân trên địa bàn phường
(14h)
- Họp tổ 104 về TTXD (15h)
- HT (B) phường
- Lịch tiếp công dân định kỳ của - Phòng Bí thư
đồng chí Bí thư Đảng ủy phường
- Dự HN tổng kết 20 năm thực hiện - HT UBQ
Sáng phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai
Thứ 6
đoạn 2010 – 2020.
30/10
- Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến - HT (A) phường
thức QP-AN năm 2020 (cả ngày)
- Dự giao ban DLXH (14h)
- HTQU (lầu 3)
Chiều - Hội nghị thành lập tổ tình nguyện - HT (B) phường
về ANTT trong khu chung cư
- Giải quyết hành chính
- VPUB
- Tiếp xúc gặp gỡ BQT, chủ đầu tư, - HT (B) phường
Thứ 7 Sáng BQL các chung cư và KDC trên địa
bàn phường để thảo luận những
31/10
thuận lợi, khó khăn trong công tác
QLNN tại các Khu chung cư, KDC.
- Lễ ra mắt chi bộ ngoài nhà nước - HT (B) phường
CN
Sáng
trực thuộc Đảng bộ phường (8h)
01/11
Thời gian

Nội dung công việc

Nơi nhận:
- VPQU Quận 9,
- Đ/c Trang Viết Thanh – UV.BTV – Trưởng CAQ,
- Đ/c Nguyễn Xuân Tùng – QUV, Chánh án TAND Quận,
- Đ/c Nguyễn Văn Minh – PCN.UBKT Quận ủy,
- TT. ĐU - TT. HĐND - TT.UBND Phường,
- VPĐU, VP UBND phường,
- MTTQ và các ban ngành, đoàn thể,
- Lưu VPĐU.

Đơn vị/ Cán
bộ chuẩn bị

Thành phần
- Theo TM;

- CC ĐC – XD

- CT UBND;

- VPĐU

- Theo TM;

- CC ĐC - XD
- VPĐU

- Theo TM;
- BT Đảng ủy;
- Theo TM;

- Ban CHQS P

- Theo TM;

- CAP

- Theo TM;
- Theo TM;

- BP Tiếp dân
- CC Tư pháp

- CT UBND;

- VPĐU

- Theo TM;

- ĐU, HĐND,
CAP, Bí thư các
KP, trưởng các
KP, MTTQ –
ĐT, Theo TM;

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

