
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 03/2017 TỪ NGÀY 16/01 ĐẾN 20/01/2017 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

16/01 

S 

- 8h30: Hội nghị tổng kết chương trình 03-Ctr/QU, hoạt động 

BCĐ 197 năm 2016, triển khai kế hoạch thực hiện Năm 

trật tự xây dựng và văn minh đô thị 2017 

QLĐT + 

CA 

-Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Toản - CTUBND, Nam - 
PCT, Tính - Tr.CAP, Minh - PTr.CAP, Tuẩn - BTĐTN, 
Hằng - CTHPN, tập thể, cá nhân được khen thưởng, Tổ 
trưởng các tổ dân phố số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Đ/c Hải HT KLC 

-8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Dũng, PBT, Hiền - PCTUBND, Dung - PCTHĐND  Tại phòng 

C 

- 14hh00: Lê ̃kỷ niêṃ 87 năm ngày thành lâp̣ Đảng Côṇg 
sản Viêṭ Nam (03/02/1930 - 03/02/2017), trao huy hiêụ 
Đảng đơṭ 3/2; tổng kết trong trào thi đua năm 2016, Phát 
động phong trào thi đua năm 2017 

VPĐU + 

VPUBND 

-Lãnh đạo Quận Long Biên, Lãnh đạo phường qua các 

thời kỳ, Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, TTUBMTTQ, 

Trưởng, phó các đoàn thể, Chi ủy các chi bộ, Tổ trưởng, 

tổ phó dân phố, Tr.BCTMT các tổ dân phố, CAP, YT, 

Hiệu trưởng các trường học, các tập thể, cá nhân được 

khen thưởng, các đồng chí được tặng huy hiệu Đang đợt 

3/2. 

Đ/c An HT-UBP 

     

Ba 

17/01 

S 

- 8h30: Hội nghị chúc thọ Người cao tuổi nhân dịp tết 
Đinh Dậu 2017 

LĐTBXH 

+ NCT + 

VP + 

HNCT 

-TTĐU-HĐND, Đ/c Toản – CTUBND, Hiền - 

PCTUBND, CTUBMTTQ, Tr.NĐT, Bí thư chi bộ, Tổ 

trưởng dân phố, Tr.BCTMTTQ các tổ dân phố, Người 

cao tuổi được chúc thọ, BCH Hội NCT, Chi Hội trưởng 

HNCT. 

Đ/c An HT-UBP 

-8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Nam - PCT  Tại phòng 

C 

-14h00: Hội nghị tiếp xúc với cử tri của đại biểu HĐND p hường 

sau kỳ họp thứ 3-HĐND phường khóa III, 

VP -TTĐU-HĐND-UBND, CTUBMTTQ, Tr.NĐT, Bí thư 

chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tr.BCTMTTQ các tổ dân 

phố, đại biểu HĐND phường, đại diện cử tri (mỗi tổ dân 

phố mời 5 cử tri) 

Đ/c An HT-UBP 

-13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Hiền - PCT  Tại phòng 

Tư 

18/01 

S 

-8h30: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Toản - CT, Hiền - PCT  Tại phòng 

-8h30: Làm việc với các hộ gia đình thuộc ngõ 142, phố 
Xuân Đỗ liên quan đến kiến nghị đường tiêu thoát nước 

Địa chính 

+ TP 

-Bộ phận Địa chinh; Đ/c Hùng, Đỗ Thành, Đoàn Thành, 

TTXD, TP, đại diện các hộ dân 

Đ/c Nam P2-UBP 

C 

-13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Toản - CT,  Hiền - PCT  Tại phòng 

-14h00: Làm việc với gia đình ông Sự, bà Hảo liên quan 
đến mốc giới, quyền sử dụng đất 

Địa chính 

+TP 

-Tr.BTTr.ND, Bộ phận Địa chính; Đ/c Thành, TTXD, Tổ 

trưởng TDP số 5, cảnh sát khu vực tổ 5, đại diện các gia 

đình 

Đ/c Nam P1-UBP 

Năm S - 8h30: Lễ truy tặng mẹ Việt Nam anh hung, gặp mặt LĐTBXH -Đ/c Nguyễn Huy Thắng, PBTTT Quận ủy, đại diện các phòng, ban quận Đ/c Toản HT-UBP 



19/01 tặng quà người cao tuổi, người có công với cách mạng, 
đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo và trẻ em 
có hoàn cảnh khó khan nhân dịp tết nguyên đán Đinh Dậu 
2017 

+VP Long Biên, TTĐU-HĐND, Lãnh đạo UBND, CTUBMTTQ, Tr.NĐT, Bí thư 

chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tr.BCTMTTQ các tổ dân phố, đại diện gia đình 

mẹ Việt Nam anh hung Nguyễn Thị  Nhì, người có công, đối tượng chính 

sách, người nghèo, cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khan (LĐBTXH 

tham mưu giấy mời) 

     

C 

- 14h00: Dự tập huấn Lớp bồi dưỡng kỹ năng lập và tổ 

chức thực hiện kế hoạch công tác cho cán bộ lãnh đạo 

quản lý và công chức phường năm 2017 

TTBDCT 

+ NV 

- Đ/c An-BTĐU, Toản - CTUBND, Dũng - PBTĐU, 

Nam - PCT, Hiền - PCT 

Đ/c Hà TTBDCT 

     

 

Sáu 

20/01 

S 

- 8h30: Hội nghị sơ kết chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy, 
triển khai kế hoạch thực hiện năm 2017; triển khai 
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 
XII 

 - Đ/c An - BTĐU, Dũng - PBTĐU, Uyên - Tuyên giáo Đ/c Hải HTQU 

-8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo UBND  Tại phòng 

C 

-13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Toản - CT,  Hiền - PCT  Tại phòng 

-14h00: Làm việc với công ty nước sạch Hà Nội về kiến 

nghị đấu nối đồng hồ cho một số hộ dân thuộc tổ 13 
Địa chính -Công ty nước sạch Hà Nội, Bộ phận Địa chính; Đỗ 

Thành, Tổ trưởng TDP số 13 (Đ/c Thành tham mưu 

thành phần mời) 

Đ/c Nam P1-UBP 

Bẩy 

21/01 
S 

-8h30: Hội nghị quán triệt năm kỷ cương hành chính triển 

khai nhiệm vụ năm 2017 

VPĐU + 

VPUB 

-Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng, 

phó các đoàn thể, Hiệu trưởng các trường học, CAP, 

YT, Trưởng, phó ban bảo vệ dân phố, YT, toàn thể cán 

bộ, công chức, LĐHĐ làm việc tại cơ quan phường, Bí 

thư chi bộ, Tổ trưởng, Tổ phó dân phố, Tr.BCTMT các 

tổ dân phố 

Đ/c 

Toản 

HT-UBP 

-8h00: Trực giải quyết TTHC VP -Bộ phận Một cửa Đ/c 

Hiền 

Tại phường 

-8h00: Trực hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận QSD đất 

VP -Đ/c Đoàn Thành - Địa chính Đ/c Nam PTD 

 

 

 


