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

Tuần 23  

 

STT BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

 

 

 

Hai 

05/6 

S -7h30: Giao Ban TTĐT     

-8h00: Trực tiếp dân VP -Thành viên tổ tiếp dân Đ/c Hùng PTD 

- 8h00: Lễ chào cờ Cơ quan phường tháng 6/2022 VP - Toàn thể CBCC NLĐ Cơ quan phường Đ/c 

Toản 

HT-UBP 

     

 

C 

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

- 14h30: Giao Ban lãnh đạo UBND phường 

+ Thông qua dự toán kinh phí xây dựng TDP kiểu mẫu, 

dự toán kinh phí cải tại đường nội bộ nghĩa trang Xuân 
Hạ 

+ Báo cáo kết quả thu các loại quỹ và phân bổ kinh phí 

cho hoạt động của UBND phường 

VP + 

VHTT + 
ĐC + KT 

-Đ/c Bí thư Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, Trưởng 

công an, Chỉ hủy trưởng QS phường, các bộ 
phận chuyên môn, Y tế 

Đ/c Hùng P2-UBP 

 

Ba 

06/6 

 

S 

 

 

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

bàn phường 

TTXD -Tổ TTĐT, TTXD Đ/c Dung Hiện 

trường 

     

C -8h00: Kiểm tra công tác quản lý TTĐT, TTXD trên địa 

bàn phường 

TTXD -Tổ TTĐT, TTXD Đ/c Dung Hiện 

trường 

     



STT BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

     

Tư 

07/6 

S -8h00: Kiểm tra công tác quản lý TTĐT, TTXD trên địa 

bàn phường 

TTXD -Tổ TTĐT, TTXD Đ/c Dung Hiện 

trường 

     

 

C 

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

bàn phường 

TTXD -Tổ TTĐT, TTXD Đ/c Dung Hiện 

trường 

     

     

 

 

Năm 

08/6 

 

S 

- 8h30: Hội nghị triển khai nhiệm vụ các tổ công tác của 

UBND phường sau kiện toàn. 

+ Ra mắt Ban bảo vệ dân phố  

+ Ra mắt tổ sản xuất Phát triển kinh tế 

CAP+VP -TTĐU, CTUBMTTQ, Tr.NĐT, Lãnh đạo UB, 

BCH CAP, QS, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ 

dân phố, lực lượng Bảo vệ dân phố, thành viên 
tổ sản xuất. 

Đ/c Hùng HT-UBP 

-9hh30: Làm việc với hộ gia đình bà Mai liên quan đến 

sử dụng đất của gia đình liên quan đến dự án xây dựng 

tuyến đường từ ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu 

Thanh Trì 

Đ/c Sơn -Tổ trưởng TDP số 5, đại diện hộ gia đình liên 

quan 

Đ/c Dung P2-UBP 

-10h30: Làm việc với hộ gia đình ông Đoàn Trần 

Phương thực hiện dự án xây dựng tuyến đường ngõ Hòa 

Bình đến đường 25m 

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

Tổ TTXD, Bí thư chi bộ, TTDP, Tr.BCTMT tổ 

dân phố số 10, đại diện các hộ gia đình (Đ/c Sơn 
tham mưu mời hộ dân) 

Đ/c 

Dung 

P2-UBP 

 

C 

-14h00: Triển khai thu thuế đất phi nông nghiệp Đ/c 

Huyền 

-TTĐU, CTUBMTTQ, Tr.NĐT, bộ phận 

TCKT, Địa chính, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Dân 

phố, Ủy nhiệm thu các tổ dân phố 

Đ/c Hùng P2-UBP 



STT BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

-14h00: Hội nghị tuyên tuyên truyền công tác phòng 

cháy chữa cháy 

VP+CAP -TTUBMTTQ, Phó NĐT, Ban bảo vệ dân phố, 

Lực lượng chữa cháy cơ động, chủ cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn phường, Hội viên 
các chi hội (mỗi chi hội mời 20 người). 

Đ/c 

Dung 

HT-UBP 

 

Sáu 

09/6 

 

 

S 

- 8h30: Thông qua dự thảo quy chế quản lý nghĩa trang 

trên địa bàn phường 

Đ/c Lam 

+ Liên 

-TTĐU, CTUBMTTQ, Tr.NĐT, bộ phận 

TCKT, Địa chính, TTXD, Bí thư chi bộ, 

Tr.BCTMT, Tổ trưởng các tổ dân phố 

Đ/c 

Dũng 

P2-UBP 

-8h30: Vận động các hộ gia đình cá nhân nhận tiền và 

bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến đường từ ngõ Hạnh 

Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì 

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

Tổ TTXD, Bí thư chi bộ, TTDP, Tr.BCTMT tổ 

dân phố số 5, đại diện các hộ gia đình (Đ/c Sơn 
tham mưu mời hộ dân) 

Đ/c Dung P2-UBP 

- 8h00: Chỉ đạo triển khai nạo vét hệ thống mương vùng 

bãi 

Đ/c 

Quyền 

-Lực lượng xung kích Đ/c 

Dung 

Hiện 

trường 

C -14h00: Khai mạc huấn luyện dân quân năm 2022 QS -Thành viên Hội đồng GDQPAN, Lực lượng 

dân quân tự vệ 

Đ/c 

Dũng 

HT-UBP 

-14h00: Làm việc với phòng Kinh tế về xây dựng 

phương án phát triển kinh tế vùng bãi 

TC-KT -Đơn vị tư vấn, phòng KT quận, Bộ phận Địa 

chính, TC-KT. 

Đ/c 

Dung 

P2-UBP 

Bảy 

10/6 
S 

-7h30: Tổ chức giải kéo co tại Đại hội TDTT phường 

lẫn thứ V. 

VHTT - Lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường - MTTQ, 

Trưởng các đoàn thể; VHTT , Bí thư chi bộ, Tổ 

trưởng TDP, Vận động viên tham gia kéo co 

(Đc Thảo tham mưu mời lực lượng các vận 

động viên) 

Đ/c Dũng Khu Đền 

Cây- TDP 

số 3 

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

phường 

 


