
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 14/2017 TỪ NGÀY 03/04 ĐẾN 08/04/2017 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

03/04 

S 

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 4/2017 cơ quan phường  VP - Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan  Đ/c An Trụ sở  

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

-8h00: Kiểm tra hiện trường và xử lý các vi phạm về trật 

tự đô thị 

CAP - Bộ phận Địa chính; Trọng, Đỗ Thành  Tại phòng 

- 8h30: Kiểm tra công tác đảm bảo VS ATTP trên địa bàn 

lĩnh vực  Y tế 

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

C 

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

- 15h00: Báo cáo, rà soát hồ sơ giải quyết đơn thư và 

thực hiện các kết luận, chỉ đạo liên quan đến công tác thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại ô quy hoạch C3-

6/LX8 phường Cự Khối. 

BQLDA + 

GPMB 

- Đ/c Nam - PCT Đ/c Chiến P2 - UBQ 

 

- 14h00: Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các dự án 

do phường làm chủ đầu tư 

TCKH + 

BQLDA 

- Đ/c Nam - PCT Đ/c Trình P3 - UBQ 

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

- 15h00: Họp Chi bộ cơ quan phường  -Đảng viên chi bộ  P2-UBP 

Ba 

04/04 

S 

- 8h30: Cưỡng chế công trình xây dựng không phép tại 

vùng bãi 

TTXD + 

ĐC + TP 

-Theo kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/3/2017 

(TTXD tham mưu giấy mời) 

Đ/c Nam Hiện trường 

- 8h30; Xác định hiện trạng các hộ trong phạm vi các ô 

QH phục vụ công tác giải thửa thực hiện các dự án 

GPMB: G7/P1, G7/P2, G7/NO1, G7/NO2. 

 - Tổ  trưởng các tổ dân phố số 10,11,12, 13, đại diện các 
hộ dân (Đ/c Hùng tham mưu mời hộ dân). 

Đ/c Toản Hiện 

trường 

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

 

-14h00: Thường trực HĐND phường giám sát UBND 

phường về công tác quản lý tài sản công trên địa bàn 

phường 

VP -Đ/c Toản - CT, Hiền - PCT, Thành viên tổ giám sát, bộ 

phận TC-KT (VP thông báo thành phần liên quan) 
Đ/c An P2-UBP 

-14h30: Làm việc với tổ giám sát cộng đồng dự án đường 

25m 

Đ/c Hùng -Thành viên tổ Giám sát cộng đồng, Địa chính; Đ/c 

Hùng, Trọng, Đỗ Thành, TTXD; Hoàng Anh, CAP, Tổ 

trưởng dân phố số 10, 11, 12, 13, đại diện đơn vị thi 

công, Ban quản lý dự án quận. 

Đ/c Nam P1-UBP 

-15h30: Xác định ranh giới dự án đường đê ông Bích giai 

đoạn 2 (đoạn đang thi công) 

Đ/c Hùng - Địa chính; Đ/c Hùng, Trọng, Đỗ Thành, TTXD; Hoàng 

Anh, CAP, Tổ trưởng dân phố số 11, 12, 13, đại diện 

đơn vị thi công, Ban quản lý dự án quận. 

Đ/c Nam Hiện trường 



Tư 

05/04 

S 

- 8h00: Giao ban lãnh đạo chủ chốt phường quý I/2017 VPQU + 

KT + YT 

+ QLĐT 

- Đ/c An - BTĐU, Toản - CT, Đ/c Hiền - PCT, Tính - 
Tr.CAP. 

Đ/c Hải HT-QU 

-8h00: Hội nghị tuyên truyền về sử dụng phân bón vi sinh 
trong sản xuất rau quả an toàn 

HND -Hội viên Hội nông dân, Hội LHPN, Hội CCB Đ/c Nam HT-UBP 

- 9h00: Gắp thăm chia lô 03 hộ tái định cư dự án đường 

25 m. 

Địa chính -Tổ công tác GPMB phường, Tổ trưởng tổ dân phố số 

13, BBT, TTQĐ quận, đại diện hộ dân (Đ/c Hùng tham 

mưu mời hộ dân) 

Đ/c Nam P2-UBP 

C 

- 14h00: Giao ban Ban Pháp chế HĐND quận, phường 
quý I/2017 

Ban PC - Đ/c Hằng - Tr.BPC Đ/c Thân P2 - QU 

- 14h00: Khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động Trung 

tâm VHTT tại phường Cự Khối. 

VHTT - Đ/c Hiền-PCT, Thảo-VHTT Đ/c Hương Tại phường 

- 14h00: Tập huấn công tác dân vận chính quyền và kỹ 

năng đối thoại với nhân dân (Bồi dưỡng theo đề án 01 - 

ĐA/QU) 

 - Đ/c An - BTĐU; đ/c Dũng - PBTTTĐu; đ/c Toản - CT 

UBND; đ/c Hiền, đ/c Nam - PCT UBND phường 

 
TTBDCT 

quận 

- 16h00: Họp kiểm điểm trách nhiệm sau kiểm tra công 

vụ TTXD trên địa bàn phường. 

VP -Đ/c Nam - PCT, CĐP, Chi bộ cơ quan, TTMTTQ, tổ 

TTXD 
Đ/c Toản P2-UBP 

-16h30: Giao ban tiến độ kế hoạch thực hiện công tác cấp 

GCN QSD đất trên địa bàn phường 

VP+Địa 

chính 

-Đ/c Toản - CT, Đ/c Nam - PCT, Hiền - PCT trưởng bộ 

phận Một cửa, Đ/c Hường - MC, Thành - Địa chính 
Đ/c An P2-UBP 

Năm 

06/04 
 Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 AL 

 

Sáu 

07/04 

S 

- 9h00: Hướng dẫn và thống nhất các nội dung trong 

công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực 

Nông nghiệp và Công thương năm 2017, triên khai 

Phương án 01 về hỗ trợ SXNN tại phường. 

VP + TC-

KT 

-Lãnh đạo phòng Kinh tế, Đ/c Nam - PCT, Bộ phận VP, 

TC-KT, CNHTX 

Đ/c Toản P1-UBP 

- 08h30: Tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 

hộ cho đội dân phòng (Ngày 07/4 và ngày 08/4) 

 - Theo giấy triệu tập số 134 ngày 27/3/2017 (Đ/c Trọng 

phối hợp với lãnh đạo công an phường viết giấy mời) 

 HT-CA 

quận 

- 8h00: Kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch 

lập hồ sơ khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn phường 
VP+YT - TTUBMTTQ, Tr.NĐT, Thành viên tổ triển khai, Tổ 

trưởng, tổ phó dân phố, cộng tác viên dân số. 
Đ/c Hiền P2-UBP 

C 

- 14h30: Hội nghị giao ban HĐND quận và HĐND các 

phường quý I/2017 

VP + Các 

Ban HĐND 

- Đ/c An - CT, Dung - PCT Đ/c Hải P2 - QU 

- 14h00: Kiểm tra công tác đảm bảo VS ATTP trên địa 

bàn lĩnh vực  Y tế 

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

- 16h00: Làm việc với Hội CTĐ phường về nhiệm vụ 

năm 2017 

VP+CTĐ -Hội CTĐ; Đ/c Trung - CT Hội CTĐ, Đô - PCT Đ/c Hiền P1-UBP 



- 14h00: Bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ lãnh 

đạo quản lý quận Long Biên năm 2017 

 đ/c Dũng - PBTTTĐU; đ/c Dung - PCT HĐND; đ/c 

Nam, đ/c Hiền - PCT UBND phường 

 TTBDCT 

quận 

- 15h00: Kiểm tra công tác đảm bảo VS ATTP trên địa 

bàn lĩnh vực  Công Thương. 

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

-16h30: Giao ban công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT TTXD+Địa 

chính+CAP 

-CAP, TTUBMTTQ, Tr.NĐT, Bộ phận ĐTT, VHTT, 

Địa chính; Đ/c Thành, Trong, Tổ TTXD, TTĐT. 

Đ/c Nam P2-UBP 

Bảy 

08/04 
S 

- 7h00: Đăng ký Nghĩa vụ Quân sự, dự bị động viên năm 

2017 
QS -Quân sự tham mưu thành phần mời Đ/c Toản HT-UBP 

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

TTHC 

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

- 8h00: Dự khai mạc giải cầu lông quận Long Biên năm 

2017 

VHTT -Đ/c Hiền - PCT, Thảo - VHTT  TTVH quận 

- 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).  Thời gian và địa điểm 

do đồng chí Ngô Văn Nam  -PCT UBND phường chỉ đạo.  

 


