
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - UBND - UBMTTQ - NĐT PHƯỜNG CỰ KHỐI 

Tuần 03 (Từ 17/01/2022 đến 23/01/2022) 
 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 
ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

17/01 

S 

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

-8h30: Trực tiếp dân VP -Thành viên tổ tiếp công dân Đ/c Toản PTD 

- 8h30: Họp lãnh đạo UBND phường VP -Các PCTUBND, Đ/c Đào - YT, Huyền - TCKT, Sơn, 

Dũng - ĐC. 

Đ/c Hùng P2-UBP 

C 

- 14h00: Trực tiếp dân VP -Thành viên tổ tiếp dân Đ/c Hùng PTD 

- 14h00: Làm việc với 02 hộ gia đình liên quan đến 

GPMB thực hiện dựa án từ trường THCS đến tái định 

cư cầu Thanh Trì. 

Đ/c Sơn -Thành viên tổ công tác; Ban QLĐTXD, UBMTTQ, Tổ 

trưởng tổ dân phố số 5, 11, đại diện các hộ dân. 

Đ/c Dung P2-UBP 

-16h00: Làm việc với các hộ có đơn thư liên quan đến 

GPMB trên địa bàn phường 

Đ/c Sơn -Thành viên tổ GPMB phường, Ban QLĐTXD Đ/c Hùng P2-UBP 

Ba 

18/01 

S 

-8h30: Họp thường vụ đảng ủy báo cáo chương trình tổ 

chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 và tổng kết phong 

trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 

2022 

VP -Thường vụ Đảng ủy, Các PCTUBND Đ/c Toản P2-UBP 

     

C 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

-14h00: Tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá cán bộ, 

công chức do Thành phố triển khai 

VP -Văn phòng UBND, Văn phòng Đảng ủy, các nhà 

trường 

 P2-UBP 

-14h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa 

bàn phường 

YT -Thành viên tổ kiểm tra Đ/c Dũng Tại phường 

Tư 

19/01 
S 

- 8h30: Làm việc với phường Cự Khối về nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2022 

VPQU + 

Phường 

- Đ/c Hà - Chủ tịch, Đ/c Đằng - UBKT, đ/c Trường - 

PCT; Trưởng đơn vị: VPQU, VP HĐND&UBND, 

QLTTXD-ĐT, Chi cục thuế;  

+ Đ/c Toản - BTĐU, Hùng - CTUBND 

Đ/c Nam P1-QU 

https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcoquan?lcq=3278&nam=2021
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcoquan?lcq=3278&nam=2021
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THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 
ĐỊA ĐIỂM 

+ Ban Thường vụ Đảng ủy, Các PCTUBND, Công 

chức Chuyên môn UBND phường 

 P2-UBP 

     

     

C 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

-14h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa 

bàn phường 

YT -Thành viên tổ kiểm tra Đ/c Dũng Tại phường 

Năm 

20/01 

 

S 

- 8h30: Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, Chủ đề 

công tác năm 2021; phát động phong trào thi đua hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ và triển khai Chủ đề công tác 

năm 2022 (trực tiếp kết hợp trực tuyến) 

VPQU + 

BTC+ NV+ 

VPUB 

- Đại biểu Thành phố; Thường trực Quận uỷ; Trưởng, 

phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể CT-XH; lãnh đạo 

các đơn vị hiệp quản; đại diện các cơ quan báo, đài; đại 

diện các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu được 

khen thưởng của TƯ, TP, Quận (CQTT TĐKT quận 

tham mưu giấy mời) 

Đ/c Nam HT Khu 

liên cơ 

+ Ban Thường vụ Quận uỷ, lãnh đạo UBND quận, Quận 

uỷ viên phụ trách, theo dõi phường; lãnh đạo Đảng uỷ, 

UBND, UBMTTQ và đoàn thể CT-XH phường; các tập 

thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng thực hiện 

Chủ đề năm công tác 2021; các TDP tiêu biểu, TDP 

xanh - sạch - đẹp - văn minh năm 2021; các cá nhân tiêu 

biểu hoàn thành tốt NV; Bí thư CB, Tổ trưởng TDP, 

Trưởng Ban CTMT. 

 P2-UBP 

- 8h30: Kiểm tra công tác PCCC, VSMT, phòng chống 

dịch các cơ sở sản xuất trên địa bàn phường. 

Đ/c Dũng -Thành viên tổ kiểm tra; CAP, QS, Địa chính, TTXD Đ/c Dung Tại cơ sở 

C 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

-14h30: Họp BCH hội LHPN phường triển khai công 

tác năm 2022. 

HLPHN -Ban chấp hành Hội LHPN, Chi hội trưởng Hội phụ 

nữ 

Đ/c Hằng P2-UBP 
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THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 
ĐỊA ĐIỂM 

-14h00: Rà soát hệ thống văn bản phục vụ công tác 

phòng chống dịch, Kiểm tra hoạt động của Trạm y tế 

lưu động, các tổ hỗ trợ phòng chống dịch. 

VP+YT -Trạm y tế lưu động, Trạm trưởng trạm y tế Đ/c Dũng Trạm y tế 

phường 

- 14h00: Kiểm tra công tác PCCC, VSMT, phòng chống 

dịch các cơ sở sản xuất trên địa bàn phường. 

Đ/c Dũng -Thành viên tổ kiểm tra; CAP, QS, Địa chính, TTXD Đ/c Dung Tại cơ sở 

Sáu 

21/01 

S 

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

-8h30: Họp rà soát đơn thư liên quan đến GPMB trên địa 

bàn phường 

Đ/c Sơn -Thành viên tổ GPMB phường, Ban QLĐTXD Đ/c 

Hùng 

P1-UBP 

-8h30: Kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn 

phường 

YT -Thành viên tổ kiểm tra Đ/c 

Dũng 

Tại phường 

C 

- 15h00: Hội nghị dân chủ CBCCVC, người lao động cơ 

quan phường năm 2021 

CĐP - Toàn thể CBCCVC, người lao động cơ quan Phường Đ/c 

Hùng 

HT-UBP 

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận 

(trực tiếp kết hợp trực tuyến ID: 3394439016, MK: 

123456) 

CQTT 

(TNMT) 

- Theo giấy mời của Ban bồi thường Đ/c 

Trường 

P2-UBP 

Bảy 

15/01 
S 

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

Dũng 

Tại 

phường 

 


