
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY - UBND - UBMTQ - NĐT PHƯỜNG CỰ KHỐI 

Tuần 21 (Từ 23/5/2022 đến 28/5/2022) 

 

THỨ 

NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

 

 

 

Hai 

23/5 

S -8h30: Trực tiếp dân VP -Thành viên tổ tiêp dân Đ/c Toản 

Đ/c Hùng 

PTD 

 - 8h30: Họp lãnh đạo UBND 

+ Thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương 

trình 03-CTr/QU 

+ Báo cáo kế hoạch chi tiết các nội dung tổ chức Đại hội 

thể dục thể thao. 

+ Dự thảo kế hoạch xây dựng tổ dân phố số 4 “kiểu mẫu 

văn minh đô thị” 

+ Báo cáo kết quả rà soát trụ sở, nhà văn hóa dôi dư trên 

địa bàn phường 

VP + 

VHTT + 

ĐC 

-Lãnh đạo UBND phường, CTUBMTTQ, 

Tr.NĐT, Bộ phận Địa chính, VHTT, TC-KT 

Đ/c Hùng P2-UBP 

 

C 

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

Đ/c Hùng 

PTD 

-14h00: Kiểm đếm các hộ nằm trong phạm vi GPMB 

tuyến đường từ ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu 

Thanh Trì 

Đ/c Sơn -Ban QLDA, Thành viên tổ công tác GPMB, Tổ 

trưởng TDP số 5, đại diện các hộ gia đình (Đ/c 

Sơn thâm mưu mời hộ dân) 

Đ/c 

Dung 

Hiện 

trường 

 

Ba 

24/5 

 

S 

 

 

-8h30: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng 

chống tệ nạn xã hội  

Đ/c Lam -Đ/c Dũng - PCT, Vi Sơn - PTr.CAP, Thành 

viên đội công tác XHTN phường, Cảnh sát trật 

tự phường (Đ/c Lam tham mưu giấy mời) 

 

TTBDCT 

- 8h30: Họp giao ban công tác Trật tự đô thị, TTXD, vệ 

sinh môi trường trên địa bàn phường. 

Đ/c 

Trường, 

Dũng 

-Đ/c Dung - PCT, Hùng - CAP, Cảnh sát TTĐT, 

Tổ trật tự đô thị, TTXD, Đ/c Dũng, Khôi, Đạt -

TTXD phụ trách Địa bàn, Tổ trưởng các tổ dân 

phố 

Đ/c 

Hùng 

P2-UBP 

- 7h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTXD, 
TTĐT, VSMT 

TTXD -Tổ TTĐT, TTXD Đ/c 
Dung  

Hiện 
trường 



THỨ 

NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

C - 14h00: Báo cáo công tác quản lý hành nghề y dược 

ngoài công lập và xử lý các cơ sở hoạt động không phép 

trên địa bàn Quận. (kết hợp trực tuyến) 

YT - Đ/c Dũng - PCT, Minh - Tr.CAP, Đào - Y tế Đ/c 

Hương 

P2-UBP 

-14h00: Làm việc với các hộ, vận động hoàn thiện hồ sơ 

GPMB tuyến đường ngõ Hạnh phúc đến đường gom cầu 

Thanh Trì 

Đ/c Sơn -Ban QLDA, Thành viên tổ công tác GPMB, Tổ 

trưởng TDP, Tr.BCTMT tổ dân phố số 5, đại 

diện các hộ gia đình (Đ/c Sơn tham mưu mời hộ 

dân) 

Đ/c Dung 

P1-UBP 

-16h00: Vận động 02 hộ bàn giao mặt bằng tuyến đường 

theo quy hoạch G7/CC5 giai đoạn 2 

Đ/c Sơn -Ban QLDA, Thành viên tổ công tác GPMB, 

CTUBMTTQ, Tổ TTXD, Bí thư chi bộ, TTDP, 

Tr.BCTMT tổ dân phố số 12, đại diện các hộ gia 

đình (Đ/c Sơn thâm mưu mời hộ dân) 

Đ/c Dung P1-UBP 

Tư 

25/5 

S - 8h30: Dự lớp bồi dưỡng báo cáo viên Quý II/2022  - Đ/c Minh - PBTTTĐU, Đ/c Kiên - BTĐTN, 

Cán bộ phụ trách Tuyên giáo ĐU; Bí thư chi bộ 

các tổ dân phố 

 HT tầng 2 

Khu liên 

cơ 

- 8h30: Dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra về công 

tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội CCB phường lần thứ 

XIII nhiệm kỳ 2022-2027 

HCCB - Thường trực Hội CCB quận; Đ/c Toản - 

BTĐU; Các Đ/c Ban chấp hành khoá VII, BCH 

khoá VIII 

Đ/c 

Quảng 

P2-UBP 

-8h30: Dự lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác 

hòa giải cơ sở 

Đ/c Liên -Tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên các tổ dân 

phố (Đ/c Liên tham mưu giấy mời) 

 TTBDCT 

- 8h30: Hội nghị đóng góp ý kiến, PBXH vào dự thảo 03 

Quy chế dân chủ thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

quận Long Biên 

MTTQ - Đ/c Dung - PCTUBND, An – CTUBMTTQ, 

Mạnh - PCTUBMTTQ 

Đ/c 

Thành 

HTQU 

-8h30: Làm việc với tổ dân phố số 4 về triển khai kế 

hoạch xây dựng tổ dân phố “kiểu mẫu về VMĐT” 

Đ/c Thảo -Đ/c Dũng - PCT, Tr.NĐT, Bộ phận VHTT, Địa 

chính, TTXD, Quân dân chính tổ dân phố số 4 

(Tổ trưởng dân phố mời quân dân chính dự họp) 

Đ/c 

Hùng 

P1-UBP 

 

C 

- 14h00: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường tháng 

5/2022: Thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả phát triển KTXH, 

ANQP tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6; Thông 

VPĐU - Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

phường nhiệm kỳ 2020-2025 

Đ/c Toản P2-UBP 



THỨ 

NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

qua hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng của chi bộ tổ dân phố số 3 

-14h00: Hội nghị truyền thông chăm sóc sức khỏe cho nam 

giới tuổi trung niên 

Đ/c Ngọc -Hội viên Hội CCB Đ/c Dũng HT-UBP 

-16h00: Kiểm tra công tác quản lý TTXD, TTĐT, 
VSMT trên địa bàn phường 

Đ/c Trường 
+ Dũng 

-Thành viên tổ công tác, Tổ TTXD, TTĐT, 
Công an phường, Tổ dân phố liên quan 

Đ/c 
Dung 

Hiện 
trường 

 

 

Năm 

26/5 

 

S 
- 8h30: Dự Hội nghị toạ đàm về “Phát huy vai trò, trách 

nhiệm của cán bộ hội, hội viên, báo cáo viên Hội Cựu 

chiến binh trong tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những 

tư tưởng quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực 

thù địch; tham gia xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống 

chính trị trong sạch vững mạnh” năm 2022 

HCCB 

Quận 

- Đ/c Minh - PBTTTĐU  HT NVH 

P Việt 

Hưng 

-9h00: Làm việc với các cá nhân liên quan đến việc tăng 

gia sản xuất nông nghiệp tại các khu vực đất nông 

nghiệp, đất công tại khu vực ven sông do phường quản 

lý. 

Đ/c Dũng -Bộ phận Địa chính, Tổ dân phố liên quan, đại 

diện các hộ dân (Đ/c Dũng tham mưu mời hộ 

dân) 

Đ/c Hùng P2-UBP 

-8h30: Họp Hội đồng tư vấn thuế Đ/c 

Huyền 

-Thành viên Hội đồng tư vấn thuế, Bộ phận TC-

KT 

Đ/c Dung P1-UBP 

C - 14h30: Kiểm tra hiện trường  

+ Công tác PCTT và TKCN trên địa bàn phường, kiểm 

tra các công trình có nguy cơ sập, đổ 

+ Kiểm tra công tác phát triển kinh tế nông nghiệp, tiêu 

thoát nước, VSMT khu vực Xuân Hạ 

Đ/c Dũng 

+ Trường 

+ Lam + 

Lê An 

- Đ/c Dung - PCT, Bộ phận QS, Địa chính, 

TTXD, LĐTBXH, VP, Lê An, Thảo, tổ dân phố 

liên quan (Đ/c Lam, Trường, Dũng chuẩn bị hồ 

sơ, các công trình có nguy cơ sập, đổ, Lê An, 

Quyền; Kinh tế và tiêu thoát nước) 

Đ/c Hùng Hiện 

trường 

-16h00: Phối hợp với phòng TN và MT quận xác minh 

nội dung đơn thư theo đơn đề nghị của công dân 

Đ/c Dũng -Phòng TNMT, Bộ phận Địa chính, đại diện các 

gia đình liên quan (Đ/c Dũng tham mưu giấy 

mời thành phần dự họp) 

Đ/c Hùng P2-UBP 



THỨ 

NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

 

Sáu 

27/5 

 

S 
-7h00: Giao ban tổ TTĐT triển khai nhiệm vụ tuần  TTĐT -Đ/c Hùng - CAP, Tổ TTĐT 

Đ/c Dung 
Tại phòng 

PCT 

-8h30: Kiểm tra công tác PCCC, VSMT tại các cơ sở sản 

xuất trên địa bàn phường 

Đ/c 

Quyền + 

Dũng + 

CAP 

-Thành viên tổ kiểm tra, CAP, Tư pháp, Địa 

chính, Tổ trưởng dân phố, Văn phòng UBND 

(Đ/c Quyền, Dũng phối hợp với CAP chuẩn bị 

hồ sơ) 

Đ/c Dung Tại cơ sở 

 

 

C 

-14h00: Vận động 02 hộ dân bàn giao mặt bằng thuộc 

dự án tuyến đường 13.5m từ đường 25m đến ngõ Hòa 

Bình 

Đ/c Sơn -Ban QLDA, thành viên tổ công tác GPMB, 

CTUBMTTQ, BTCB, TTDP số 5, đại diện các 

hộ gia đình (Đ/c Sơn tham mơi giấy mời hộ dân) 

Đ/c 

Dung 

P2-UBP 

-15h30: Vận động gia đình và Nguyễn Thị Phúc có đất 

nằm trong ranh giới thực hiện GPMB xây dựng tyến 

đường từ trường THCS đến khu tái định cư 

Đ/c Sơn -Ban QLDA, thành viên tổ công tác GPMB, 

CTUBMTTQ, BTCB, TTDP số 5, (Đ/c Sơn 

tham mơi giấy mời hộ dân) 

Đ/c 

Dung 

P2-UBP 

-16h00: Tổng vệ sinh cơ quan phường VP+CĐP -Lãnh đạo, Cán bộ, công chức, LĐHĐ làm việc 

tại cơ quan phường 

 Trụ sở 

cơ quan 

phường 

Bảy 

28/5 S 

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

phường 

     

C      

 

Ghi chú: Đ/c Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng uỷ phường học lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Bí thư Đảng uỷ phường 

nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 26/5-28/5/2022. 

 


