
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 12/2017 TỪ NGÀY 20/03 ĐẾN 25/03/2017 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

20/03 

S 

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

- 8h30: Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc 

gia cầm. 

KT - Đ/c Nam - PCT 
Đ/c Chiến 

P1 - UBQ 

 

- 9h30: Triển khai kế hoạch tăng cường công tác 

VSATTP tại các chợ  

KT - Đ/c Nam - PCT  
Đ/c Chiến 

P1 - UBQ 

 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan  VP -Đ/c Hiền - PCT  Tại phòng 

C 

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

-13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Nam - PCT  Tại phòng 

-15h00: Quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch văn 

minh đô thị 2017 

Địa chính -Đ/c Nam – PCT, CAP, Tổ TTĐT, TTXD, Đ/c Trọng, 

Đỗ Thành, ĐTT, VHTT 
Đ/c  Toản P2-UBO 

-14h00: Kiểm tra công tác đảm bảm ATTP trên địa bàn 

phường 

VP -Thành viên tổ kiểm tra 
Đ/c Hiền Tại phường 

Ba 

21/03 

S 

-8h30: Giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác 

GPMB đường dự án sau Đình Thổ Khối 

Địa chính - Thành viên Tổ công tác GPMB; Đ/c Minh, Tổ trưởng tổ 

dân phố số 9, đại diện gia đình (Đ/c Hùng tham mưu mời 

gia đình) 

Đ/c Toản P1-UBP 

- 8h30: Kiểm tra chi bộ 4 theo kế hoạch  - Đ/c Diện; đ/c Tuất; đ.c Sơn; đ/c Son - UV UBKTĐảng 

ủy; chi ủy chi bộ 4. 
Đ/c Dũng 

Nhà VH tổ 

4, 

- 9h45: Kiểm tra chi bộ 10 theo kế hoạch  - Đ/c Diện; đ/c Tuất; đ.c Sơn; đ/c Son - UV UBKTĐảng 

ủy; chi ủy chi bộ 10 
Đ/c Dũng 

Nhà VH ttổ 

10 

-8h30: Giao ban ban Dân số kế hoạch hóa gia đình DS - Thành viên Ban Dân số - KHHGĐ (Theo Quyết định 

số: 19/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND phường) 
Đ/c Hiền TYT 

-8h30: Làm việc với đối tượng hưởng an treo trên địa bàn 

phường 

TP -Cảnh sát khu vực, người được phân công giúp đỡ, các 

đối tượng thi hành án (Đ/c liên tham mưu giấy mời) 
Đ/c Nam PTD 

C 

-14h00: Hội nghị quán triệt triển khai các kế hoạch  VP - TTĐU, HĐND, Đ/c Nam-PCT, Hiền PCT, TTMTTQ, 

Trưởng, phó NĐT, Bí thư chi bộ, TTTDP, Tr.BCTMTT, 

Tổ trưởng, tổ phó các tổ dân phố, các bộ phận chuyên 

môn thuộc UBND phường 

Đ/c Toản HT-UBP 

+ Kế hoạch thực hiện 6 quy chế dân chủ của quận, Các bộ 

phận 

 
  

+ Kế hoạch nắp camera an ninh trên địa bàn phường CAP    

+ Kế hoạch triển khai lập hồ sơ khám sức khỏe toàn dân YT    

+ Kế hoạch kiểm soát bữa cỗ tập trung đông người YT    

Tư S - 8h30: Giao ban với Bí thư Đảng ủy các phường về công TNMT - Đ/c An - BTĐU Đ/c Hải P2 - QU 



22/03 tác chỉ đạo cấp GCN quyền sử dụng đất 

- 8h30: Kiểm tra chi bộ 5 theo kế hoạch 

 

 - Thành viên tổ kiểm tra; các đ/c chi ủy viên chi bộ 5 
Đ/c Dũng NVH 4,5,6 

-9h00: Phối hợp với TAND thành phố Hải Dương xác 

minh tranh chấp đất đai 

Địa chính -Đ/c Hùng, Trọng, Vấn, Tổ trưởng tổ dân phố số 11 
Đ/c Nam 

Hiện 

trường 

-8h30: Xác minh nguồn gốc đất các hộ dự án G.7/CC5 Địa chính -Thành viên tổ công tác GPMB, Bí thư chi bộ, Tr.BCTMT, 

Tổ trưởng tổ dân phố số 13, đại diện các cụ cao tuổi (Đ/c 

Hùng thưm mưu giấy mời) 

Đ/c Nam P1-UBP 

- 8h30: Tập huấn về kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực y tế, an toàn thực phẩm (lớp 1) 

YT -Đ/c Toản-CT, Hiền - PCT, Thành phần theo Quyết định 

1270/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND quận 
Đ/c Hương TTBDCT 

C 

-14h00: Kiểm tra công tác đảm bảm ATTP, VSMT, 

TTXD trên địa bàn phường 

VP -Thành viên tổ kiểm tra 
Đ/c Toản Tại phường 

- 14h30: Giám sát chi bộ 6 theo kế hoạch  - Đ/c Dũng - PBTTTĐU, đ/c Diện; đ/c Sơn, Đ/c Son - 

thành viên tổ giám sát; đ/c Chiến - Bí thư chi bộ 6 
Đ/c An NVH 4,5,6 

- 15h30: Giám sát chi bộ 01 theo kế hoạch  - Đ/c Dũng - PBTTTĐU, đ/c Diện; đ/c Sơn, Đ/c Son - 

thành viên tổ giám sát; các đ/c chi ủy chi bộ 1 
Đ/c An 

NVH 

01 

-14h00: Kiểm tra chấp hành quy định về môi trường tại 

công ty Hải đồ cổ 

Đia chính -Thành viên tổ kiểm tra; CAP, Tư pháp, Đ/c Mạnh – 

TTND, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 (Đ/c Thành tham 

mưu giấy mời) 

Đ/c Nam Tại cơ sở 

-14h30: Họp triển khai về quản lý PGS vùng sản xuất rau 

Cự Khối 

HTX -Chi cục BVTV Hà Nội, Trạm BVTV quận, Phòng 

Kinh Tế quận, CNHTX 
Đ/c Nam P2-UBP 

- 14h00: Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, rút kinh 

nghiệm trong việc lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe toàn 

dân 

TTYT - Đ/c Hiền - PCT, Đào - TYT 

Đ/c Hương P3 - UBQ 

Năm 

23/03 

S 

- 10h30: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện Dự án Xây 

dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom 

GPMB - Đ/c Toản - CT 
Đ/c Hà P1-UBQ 

-8h30: Xác minh số hộ trong phạm vi các ô quy hoạch 

phục vụ công tác giải thửa thực hiện các dự án GPMB; 

G7/P1, G7/P2, G7/NO1, G7/NO2 

Địa chính -Thành viên tổ công tác GPMB, Đ/c Hùng, Trọng, Tổ 

trưởng các tổ dân phố số 10, 11, 12, 13 Đ/c Nam P1-UBP 

- 8h30: Đánh giá cán bộ,công chức khối VHXH VP -Cán bộ, công chức, LĐHĐ khối VH-XH Đ/c Hiền P2-UBP 

- 8h30: Tập huấn về kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực y tế, an toàn thực phẩm (lớp 2) 

YT Thành phần theo Quyết định 1270/QĐ-UBND ngày 

14/3/2017 của UBND quận 
Đ/c Hương TTBDCT 

C 

-15h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận: 

Thông qua 4 PA đất ở DA XD tuyến đường hành lang 

chân đê phía sau đình Thổ Khối.                             

GPMB 

 

- Đ/c Toản - CT, Hùng - Địa chính 

 Đ/c Chiến PHBBT 

-14h00: Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác vệ sinh 

đồng ruộng vùng sản xuất an toàn 

MTTQ -MTTQ quận, TTĐU, Đ/c Nam - PCT, Ban công tác 

MTT các tổ dân phố, Ban thường trực UBMTTQ 
 HT-UBP 



phường, Hội viên nòng cốt các đoàn thể, Bí thư chi bộ, 

TTTDP các tổ dân phố. 

-14h00: Làm việc với trạm y tế về kết quả thực hiện 

nhiệm vụ quý I/2017, giải pháp khắc phục tồn tại năm 

2016 và nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2017 

YT+VP -Bộ phận VHTT, Dân số, TC-KT, LĐTBXH, ĐTT, TP 

Đ/c Hiền TYT 

 

Sáu 

24/03 

S 

- 8h30: Họp Ban Chỉ đạo 197 (chuyên đề công tác 

PCCC; kết quả thực hiện kế hoạch 92/KH-UBND của 

UBND quận; phương án thu gom rác; mô hình camera 

an ninh ) 

QLĐT + 

CA + VP 

- Đ/c Toản - CT, Tính - Tr. CAP  

Đ/c Hải P2 - QU 

- 8h30: Giao ban Ban pháp chế HĐND phường BPC - Thành viên Ban pháp chế  P1-UBP 

- 8h30: Kiểm tra chi bộ trường THCS theo kế hoạch   - Đ/c Dũng - PBTTTĐU, đ/c Diện; đ/c Sơn, Đ/c Son - 

thành viên tổ giám sát; đ/c Chiến - Bí thư chi bộ 6 Đ/c An 

Phòng 

họp nhà 

trường 

C 

-14h00: Báo cáo kế hoạch tổ chức Đại Hội thể dục thể 

thao phường 

VHTT -Thường vụ Đảng ủy, Đ/c Hiền - PCT, bộ phận VHTT, 

TC-KT, Văn phòng 
Đ/c Toản P2-UBP 

-14h00: Tuyên truyền Bộ luật dân sự năm 2015 TP -Thành viên Hội đồng TTPBPL, Hội viên các chi Hội; CCB, 

HND, HLHPN, ĐTN, HNCT, Bí Thư chi bộ, Tổ trưởng, tổ 

phó tổ dân phố, Tr.BCTMT các tổ dân phố 
Đ/c Hiền HT-UBP 

-14h00: Kiểm tra công tác đảm bảm ATTP, VSMT, 

TTXD trên địa bàn phường 

VP -Thành viên tổ kiểm tra 
Đ/c Nam Tại phường 

  -16h00: Họp tổ giám sát của HĐND phường VP -Thành viên tổ giám sát Đ/c An P2-UBP 

Bảy 

25/3 
S 

- 8h00: Làm việc ngày thứ bẩy tiếp nhận và giải quyết 

TTHC 

VP - Bộ phận Văn phòng, Một cửa 
Đ/c Hiền Tại phường 

- 9h00: Kiểm điểm tiến độ triển khai kế hoạch tăng 

cường VSATTP và phòng chống dịch bệnh gia súc  

gia cầm 

KT - Đ/c Nam - PCT 

Đ/c Chiến 
P2 -UBQ 

 

 

- Lịch kiểm tra hiện trường và xử lý các vi phạm về trật tự đô thị được thực hiện vào các ngày trong tuần (Từ 7h00 đến 21h00 hàng ngày). Thành phần 

Đoàn kiểm tra theo Quyết định của UBND phường. Thời gian và địa điểm do đồng chí Nguyễn Quốc Toản -CT UBND phường chỉ đạo.  

 


