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

Tuần 16 (Từ 18/4/2022 đến 24/4/2022) 

 

THỨ 

NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

 

 

 

Hai 

18/4 
S 

-8h30: Trực tiếp dân VP+TP -Thành viên tổ tiếp dân Đ/c Toản 
Đ/c Hùng 

PTD 

- 8h30: Kiểm tra công tác PCD, ATTP tại các trường 
học 

YT, 
VHTT 

- Trạm y tế, VHTT Đ/c Dũng Tại các 
nhà trường 

- 9h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTXD TTXD - Tổ TTXD Đ/c Dung Hiện 

trường 

C 

- 14h00: Đoàn kiểm tra liên ngành Sở Tài nguyên và 
Môi trường kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, 
chỉ đạo xử lý sau thanh tra trong công tác QLNN đối với 
việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp 
công ích và đất công trên địa bàn quận 

TNMT - Đ/c Hùng - CTUBND Đ/c Hà P1-UBQ 

-14h00: Trực tiếp dân VP+TP -Thành viên tổ tiếp dân Đ/c Toản 
 

PTD 

- 14h00: Kiểm xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối 

với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường 

TTXD - Tổ TTXD Đ/c Dung Tại cơ sở 

Ba 

19/4 
S 

-8h30: Hội ý Ban thường vụ Đảng ủy rà soát quy hoạch 

cán bộ nhiêm kỳ kế tiếp 

VPĐU -Ban thường vụ Đảng ủy Đ/c 

Toản 

P1-UBP 

- 8h30: Khảo sát tuyến ngõ, đường xuống cấp tại tổ 4 Đ/c Dũng -Bộ phận Địa chính, TTXD, VP, Tổ trưởng tổ 

dân phố số 4. 

Đ/c Dung Hiện 

trường 

-9h30: Phối hợp xác minh kiểm tra hiện trạng QSD đất 

tại tổ 10 

Đ/c Dũng -Đ/c Liên - TP, Công an khu vực, Thanh - Tổ 

trưởng TDP số 10 

Đ/c Dung Tại nhà 

-8h00: Kiểm tra công tác tiêm vắcxin phòng Covid-19 cho 

trẻ em dưới 12 tuối (lớp 6) tại trạm y tế phường 

YT -YT, TTUBMTTQ, Ban giám hiệu trường 

THCS Cự Khối 

Đ/c Dũng Tại Trạm 

YT 



THỨ 

NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

 

C 

-14h00: chi trả kinh phí hỗ trợ GPMB cho các hộ dân 

tuyến đường từ tái định cư đến trường THCS Cự Khối 

Đ/c Sơn -Thành viên tổ công tác, CAP, đại diện các hộ 

dân 

Đ/c Dung HT-UBP 

-15h30: Vận động bàn giao mặt bằng tuyến đường từ 

khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối 

Đ/c Sơn -Thành viên tổ công tác GPMB, đại diện các hộ 

dân 

Đ/c Dung P2-UBP 

Tư 

20/4 

S - 8h30: Kiểm xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối 

với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường 

Đ/c Dũng 
+ Quyền 

-Thành viên tổ kiểm tra; QS, CAP, Địa chính, 
TTXD 

Đ/c Dung Tại cơ sở 

     

 

C 

-14h00: Hội nghị tuyên truyền luật cư trú và văn bản 

hướng dẫn thi hành 

Đ/c Liên -TTUBMTTQ, Trưởng, Phó NĐT, Bí thư, phó 

bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó, Tr.BCTMT các 

tổ dân phố, nhân dân trên địa bàn phường 

Đ/c 

Dũng 

HT-UBP 

-16h00: Tuyên truyền kế hoạch thực hiện Đề án “Phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 

- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn quận Long 

Biên. 

CAP -TTUBMTTQ, Trưởng, Phó NĐT, Bí thư, phó 

bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó, Tr.BCTMT các 

tổ dân phố, nhân dân trên địa bàn phường 

Đ/c Dũng HT-UBP 

 

Năm 

21/4 

 

S 

-8h30: Làm việc với các phòng ban quận liên quan đến 

công tác GPMB tuyến đường sau đình Thổ Khối 

Đ/c Sơn -Đại diện lãnh đạo các phòng, ban quận, Thành 

viên tổ công tác GPMB phường 

Đ/c 

Hùng 

P2-UBP 

-10h00: Làm việc với đơn vị quản lý, sử dụng nhà điều 

hành cầu Thanh Trì 

Đ/c Sơn -Bộ phận Địa chính, TTXD, CAP, đơn vị quản 

lý, sử dụng nhà điều hành. 

Đ/c Hùng P2-UBP 

- 8h30: Kiểm tra công tác PCD, ATTP tại các trường 
học 

YT, 
VHTT 

- Trạm y tế, VHTT Đ/c Dũng Tại các 
nhà trường 

 

 

C 

- 14h00: Tiếp đoàn Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng 

tài chính Đảng năm 2021 đối với Đảng ủy phường Cự 

Khối  

VPĐU - Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 414-

QĐ/ĐU ngày 06/4/2022) của Quận ủy; Đ/c Toản - 

BTĐU; Đ/c Huyền - KT; Đ/c Thanh - VPĐU 

Đ/c Toản P1-UBP 

-14h00: Tiếp đoàn Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công 

tác Văn thư - Lưu trữ rà soát quy trình nội bộ; việc áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

VPĐU - Trưởng, phó NĐT phường; Đ/c Thanh - VPĐU Đ/c Minh P2-UBP 



THỨ 

NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

ISO 9001:2015 

-8h30: Kiểm tra đất công trên địa bàn phường Đ/c Dũng -Thành viên tổ công tác Đ/c 

Dung 

Hiện 

trường 

 

Sáu 

22/4 

 

S 

- 8h30: Giao ban BCĐ 197 quận: Triển khai thực hiện 

các nội dung Chủ đề Quận năm 2022 

CA + 

QLĐT + 

TTPTQĐ 

- Đ/c Hùng - CTUBND, Minh - Tr.CAP Đ/c 

Trình 

P2-QU 

- 8h30: Kiểm tra công tác PCD, ATTP tại các trường 
học 

YT, 
VHTT 

- Trạm y tế, VHTT Đ/c Dũng Tại các 
nhà trường 

-8h30: Kiểm tra công tác PCCC, bảo vệ môi trường tại 
các cơ sỏ SXKD trên địa bàn phường 

Đ/c Dũng 
+ Quyền 

-Thành viên tổ kiểm tra; QS, CAP, Địa chính, 
TTXD 

Đ/c Dung Tại cơ sở 

C -14h00: Làm việc với ông Nguyễn Đình Thiện liên quan 

đến công tác GPMB tuyến ngõ Hòa Bình đến phố Xuân 

Đỗ 

Đ/c Sơn -Thành viên tổ công tác GPMB, đại diện gia 

đình ông Thiện 

Đ/c 

Hùng 

P2-

UBP 

     

Bảy 

23/4 

S 

 

- 7h30: Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi 
trường trên địa bàn Quận năm 2022 

QLĐT -Lãnh đạo Đảng ủy - UBND - UB MTTQ, đoàn 
thể CT-XH, cán bộ, công chức, LĐHĐ cơ quan 
phường, Lãnh đạo, chi hội đoàn thể và nhân dân 
7 tổ dân phố. 

 Tại 
phường 

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

Dũng 

Tại 

phường 

Chủ 

nhật 

24/4 

S -8h00: Chung kết giải cầu lông các câu lạc bộ TDP tại 

Đại hội TDTT phường lần thứ V. 

VHTT -Lãnh đạo Đảng ủy-UBND- TT UB MTTQ, 

trưởng các đoàn thể, Bí thư chi bộ Tổ trưởng các 

TDP. Lực lượng VĐV tại các Câu lạc (Đc Thảo 

thông báo thành phần CLB) 

Đ/c 

Dũng 

Trường 

THCS 

Cự Khối 

Ghi chú: Đ/c Nguyễn Quốc Toản- BTĐU phường học lớp Cao cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung K72.B02 Thành ủy khóa 2021-2023 từ ngày 

23/4-29/4/2022  

 


