
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY – UBND – UBMTTQ – NĐT PHƯỜNG CỰ KHỐI  

Tuần 11 (Từ 14/3/2022 đến 20/3/2022) 

 

THỨ 

NGÀY 

   BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN 

BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

 

 

 

Hai 

14/3 

S 

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

-8h00: Kiểm tra công tác quản lý TTXD, TTĐT, VSMT 

trên địa ban phường 

TTXD+ĐC -Tổ TTĐT, TTXD Đ/c Dung Hiện 

tường 

- 8h30: Họp Ban chấp hành rà soát quy hoạch cán bộ hội HLHPN - Ban chấp hành hội HLPN Đ/c Hằng P2-UBP 

 

C 

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

-14h30: Phối hợp làm việc với bộ phận giải quyết đơn 

thư của phòng TNMT liên quan đến đơn thư khiếu nại 

của ông Dương Công Đa thực hiện dự án xây dựng tuyến 

đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối. 

Đ/c Sơn -Tổ công tác GPMB, Ban quản lý dự án, tổ 

trưởng tổ dân phố số 11. 

Đ/c Dung Hiện 

trường 

-16h00: Kiểm tra công tác quản lý TTXD, TTĐT, VSMT 

trên địa ban phường 

TTXD+ĐC -Tổ TTĐT, TTXD Đ/c Dung Hiện 

tường 

Ba 

15/3 

S - 8h30: Họp Ban thường vụ Đảng ủy: Báo cáo công tác 

chuẩn bị tiếp đoàn khảo sát việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ Ban chỉ đạo 35 tại phường; thảo luận hướng 

dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh 

thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề 

“Tự soi, tự sửa” 

VPĐU - Ban thường vụ Đảng ủy Đ/c Toản P1-UBP 

-8h30: Kiểm tra phương án chấm dứt chăn nuôi đối với 

các hộ ngoài khu dân cư 

Đ/c Dũng -Đ/c Lê An, Trường, Dũng – ĐC, Tổ trưởng tổ 

dân phố liên quan 

Đ/c Dung Hiện 

trường 



2 
 

THỨ 

NGÀY 

   BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN 

BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

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

bàn phường 

YT -Thành viên tổ kiểm tra Đ/c Dũng Hiện 

trường 

- 8h30: Luyện tập chương trình tổ chức Đại hội đại biểu 

Hội cựu chiến binh phương Cự Khối lần thứ VIII nhiệm 

kỳ 2022-2027 

HCCB - Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, tổ kiểm phiếu, 

các ý kiến tham luận, Ban chấp hành; chi hội 

trưởng, chi hội phó hội CCB phường 

Đ/c Diện HT-UBP 

 

C 

-14h30: Họp công khai phương án dự thảo bồi thường 

hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Đào Trọng Tá thực 

hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ngõ Hòa Bình đến 

đường 25m, phường Cự Khối 

Đ/c Sơn - Tổ công tác GPMB, Ban quản lý dự án, tổ 

trưởng tổ dân phố số 10. 

Đ/c Dung P2-UBP 

     

Tư 

16/3 

S - 8h30: Dự Tiếp đoàn Khảo sát việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ Ban chỉ đạo 35 tại phường Cự Khối 

BTG - Ban thường vụ Đảng ủy; Đ/c Dũng-PCT 

UBND; Trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội; 

cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo ĐU; 

VPĐU; Đ/c Thắng - ĐTT (Thành phần theo 

thông báo số 591-TB/BCĐ, ngày 21/02/2022 của 

Ban chỉ đạo 35) 

Đ/c Thạch P2-UBP 

-8h30: Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất công (đ.c 

Dũng-ĐCXD chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm tra). 

(Cả ngày) 

Đ/c Dũng Thành viên tổ kiểm tra, tổ trưởng tổ dân phố liên 

quan 

Đ/c Dung Hiện 

trường 

C -14h30: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên 

địa bàn phường 

YT -Thành viên tổ kiểm tra Đ/c Dũng Hiện 

trường 
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THỨ 

NGÀY 

   BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN 

BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

- 14h00: Tổng duyệt chương trình Đại hội đại biểu Hội 
cựu chiến binh phương Cự Khối lần thứ VIII nhiệm kỳ 
2022-2027 

HCCB - Quận Hội; TTĐU; Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư 
ký, tổ kiểm phiếu, các ý kiến tham luận, Ban 
chấp hành; chi hội trưởng, chi hội phó hội CCB 
phường 

Đ/c Diện HT-UBP 

Năm 

17/3 

S - 8h30: Hội nghị Giao ban công tác Mặt trận quý I, triển 

khai nhiệm vụ quý II/2022; Đóng góp ý kiến vào báo cáo 

kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ 2019-2024; Đóng góp ý 

kiến vào Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 

MTTQ - Đ/c An – CTUBMTTQ, Minh - PCTUBMTTQ 

 

Đ/c Thành P2-QU 

-8h30: Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất công (đ.c 

Dũng-ĐCXD chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm tra).  

Đ/c Dũng Thành viên tổ kiểm tra, tổ trưởng tổ dân phố liên 

quan 

Đ/c Dung Hiện 

trường 

-8h30: Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 
I/2022 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 khối 
VH-XH 

VP -Công chức, LĐHĐ khối VHXH Đ/c Dũng P2-UBP 

 

C 

- 14h00: Triển khai Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt 

chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa” 

VPĐU - Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

phường; Bí thư chi bộ trực thuộc. 

Đ/c Toản P2-UBP 

     

 

Sáu 

18/3 

 

S 

-8h30: Triển khai kế hoạch thu ngân sách, các loại quỹ 

trên địa bàn phường năm 2022 

VP+TCKT -TTĐU, CTUBMTTQ, Tr.NĐT, Lãnh đạo 

UBND, Tr.CAP, Công chức chuyên môn, bí thư 

chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố 

Đ/c Hùng P2-UBP 

 - 13h30: Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh phương Cự 
Khối lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027 (phiên trù bị) 

HCCB - Quận hội; TTĐU, UBND, UBMTTQ, Tr.NĐT 
(Theo giấy mời của Hội CCB) 

Đ/c Diện HT-UBP 
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THỨ 

NGÀY 

   BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN 

BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

 

C 

-14h00: Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 
I/2022 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 khối 
KT-ĐT 

VP -Công chức, LĐHĐ khối KT-ĐT Đ/c Dung P1-UBP 

Bảy 
19/3 

S - 9h00: Báo cáo kết quả rà soát, xây dựng kế hoạch công 
tác quản lý và xử lý vi phạm về đất công, đất nông nghiệp 
năm 2022 theo Nghị quyết chuyên đề số 04 của Quận uỷ, 
Kết luận thanh tra số 316 của Sở TNMT và Chỉ thị 13-
CT/QU ngày 02/3/2022 của Thành uỷ Hà Nội (trực tuyến) 

TNMT  - Đ/c Hùng – CTUBND, Dung - PCT, Dũng - 
ĐC 

Đ/c 
Trường 

P2-UBP 

7h30: Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh phương Cự 
Khối lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027 (phiên chính 
thức) 

HCCB - Quận hội; TTĐU; lãnh đạo UBND; Trưởng các 
đoàn thể chính trị-xã hội; Hiệu trưởng các trường 
học; Công an; Quân sự; các đ/c Bí thư chi bộ; Tổ 
trưởng tổ dân phố; (Theo giấy mời của Hội CCB) 

Đ/c Diện HT-UBP 

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

 


