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

Tuần 38 (Từ 19/9/2022 đến 25/9/2022) 
 

THỨ 

NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

Hai 

19/9 

S 

- 8h00: Tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối 

với công chức, viên chức năm 2022 

TTCT - Đ/c Hưng - VP, Huyền - KT, Huyền - MC, 

Dũng - ĐC, Thảo - VHTT,  (theo Giấy triệu 

tập 304-GTT/QU  ngày 14/9/2022 của Quận 

ủy) 

 HT TT 

chính trị 

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

Hùng 

Đ/c 

Minh 

PTD 

C 

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

Hùng 

Đ/c 

Minh 

PTD 

-14h00: Họp công khai lấy ý kiến phương án dự thảo đối với 

các hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án Xây dựng tuyến 

đường từ ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh trì, 

phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội 

Đ/c Sơn - Thành viên Tổ công tác GPMB, Đ/c Minh - 

PBTTTĐU, Trưởng Khối DVĐU, An - 

CTUBMTTQ, Vi Sơn - CAP, Bí thư chi bộ, 

TTTDP số 5, Đại diện các hộ gia đình liên quan 

(Đ/c Sơn tham mưu giấy mời).  

Đ/c 

Dung 

P2-UBP 

-15h00: Họp làm việc với hộ gia đình ông Phạm Bá Chăm và 

bà Phạm Thị Thu Hường về việc hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm 

thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ ngõ Hạnh Phúc đến 

đường gom cầu Thanh trì, phường Cự Khối, quận Long Biên, 

Hà Nội. 

Đ/c Sơn - Thành viên Tổ công tác GPMB, Đ/c Minh - 

PBTTTĐU, Trưởng Khối DVĐU, An - 

CTUBMTTQ, Vi Sơn - CAP, Bí thư chi bộ, 

TTTDP số 5, Đại diện các hộ gia đình liên quan 

(Đ/c Sơn tham mưu giấy mời).  

Đ/c 

Dung 

P2-UBP 

-16h00: Kiểm đếm công trình vật kiến trúc đối với 02 hộ gia 

đình cá nhân ông Đào Ngọc Hưởng; ông Đào Thế Thanh thực 

hiện dự án Xây dựng tuyến đường đê sông Hồng đến đường 

gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà 

Nội. 

Đ/c Sơn - Thành viên Tổ công tác GPMB, Đ/c Minh - 

PBTTTĐU, Trưởng Khối DVĐU, An - 

CTUBMTTQ, Vi Sơn - CAP, Bí thư chi bộ, 

TTTDP số 10, Đại diện các hộ gia đình liên quan 

(Đ/c Sơn tham mưu giấy mời). 

Đ/c 

Dung 

Hiện 

trường 



THỨ 

NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

Ba 

20/9 

S 

-8h30: Làm việc với gia đình ông Trần Đình Hợp về 

thực hiện công tác GPMB dự án tuyến đường sau đình 

Thổ Khối 

Đ/c Sơn -Thành viên tổ công tác GPMB: 

CTUBMTTQ, Đ/c Vi Sơn - CAP, Bí thư chi 

bộ, Tổ trưởng TDP số 3, đại diện gia đình ông 

Hợp 

Đ/c 

Hùng 

P2-UBP 

-10h15: Tiếp BCH Quân sự quận chinh sát thực địa xác 

định diễn tập thực binh năm 2023 

Đ/c Quyền -BCH Quân sự quận, BCH QS phường Đ/c 

Hùng 

P2-UBP 

-8h30: Kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược ngoài công 

lập trên địa bàn phường  

YT -Thành viên tổ kiểm tra (Y tế chuẩn bị hồ sơ, 

thông báo thành phần) 

Đ/c Dũng Tại cơ 

sở 

C 

-14h00: Kiểm tra công tác TTXD và thực hiện quy chế dân 

chủ trên địa bàn phường 

TTXD -Đ/c Trường, Qung, Dũng, VP, Tổ dân phố 

liên quan 

Đ/c 

Dung 

Hiện 

trường 

-14h00: Làm việc với các đơn vị về kết quả triển khai 

Kế hoạch; rà soát chúc thọ Người cao tuổi, điều tra cung 

cầu lao động và triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn phường năm 2022 

Đ/c Lam -CTUBMTTQ, Tr.NĐT, Chủ tịch, PCT Hội 

NCT, Tổ trưởng các tổ dân phố 

Đ/c 

Dũng 

P2-UBP 

Tư 

21/9 

S -8h30: Làm việc với các cá nhân, hộ gia đình tăng gia 

sản xuất nông nghiệp khu vực đất công do phường quản 

lý  

Đ/c Huyền + 

Dũng 

-Bộ phận TC-KT, Địa chính, TTXD, Tổ 

trưởng tổ dân phố liên quan, đại diện cá nhân 

hộ gia đình (Đ/c Huyền tham mưu mời hộ dân 

và tổ dân phố) 

Đ/c 

Hùng 

P2-UBP 

-8h30: Kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược ngoài công 

lập trên địa bàn phường  

YT -Thành viên tổ kiểm tra (Y tế chuẩn bị hồ sơ, 

thông báo thành phần) 

Đ/c Dũng Tại cơ 

sở 

 C -14h00: Họp Thường trực ĐU, UBND, UBMTTQ:  

+ Thông qua chương trình Hội nghị đối thoại định kỳ giữa 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các 

tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Cự 

Khối năm 2022  

+ Báo cáo chương trình ngày hội khuyến học năm 2022 

VPĐU+ 

VPUBND 

 

 

 

Đ/c Thảo 

-TTĐU, Lãnh đạo UBND, TTUBMTTQ, 

Tr.CAP 

Đ/c Toản P2-UBP 

https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbandi?vbdi=118419
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbandi?vbdi=118419
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbanden?vb=148096
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbanden?vb=148096
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbanden?vb=148096
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbanden?vb=148096


THỨ 

NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

-16h00: Kiểm tra công tác TTXD và thực hiện quy chế dân 

chủ trên địa bàn phường 

TTXD -Đ/c Trường, Qung, Dũng, VP, Tổ dân phố 

liên quan 

Đ/.c 

Dung 

Hiện 

trường 

Năm 

22/9 

S - 8h30: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Người tốt, 

việc tốt năm 2022; Tổng kết Cuộc thi “Viết về gương 

điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” trong phong trào 

thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2022; Phát động 

phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2023 

 

Nội vụ + VP 

HĐND& 

UBND 

- Đ/c Toản -  Bí thư ĐU; Hùng - CTUBND; 

An - CTUBMTTQ, Dũng - PCTUBND; Đ/c 

Tăng – TTTDP số 5, Đại – TTTDP số 11 

Đ/c Nam HT KLC 

-8h30: Làm việc với gia đình ông Dậu, Phố về thực hiện 

phương án chấm dứt chăn nuôi trong khu dân cư 

Đ/c Lan - YT -TTUBMTTQ, CT Hội CCB, HLHPN, Tổ 

trưởng tổ dân phố số 3, 5, đại diện các hộ gia 

đình 

Đ/c Dung P2-UBP 

 

C 

- 14h00: Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch 130-

KH/QU ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy 

triển khai, thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 

của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng 

lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân 

các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với 

thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị 

và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” 

VPQU+ VP 

HĐND& 

UBND 

- Đ/c Toản - BTĐU, An - CTUBMTTQ Đ/c Nam HTQU 

-16h00: Kiểm tra hiện trường công tác chuẩn bị diễn tập 

phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư 

năm 2022 

Đ/c Quyền -Đ/c Dung - PCT, BCH Công an phường, Bộ 

phận Địa chính, TTĐT, TTXD, VPUB, QS, 

Đội PCCC, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Ban vận 

động tổ dân phố số 1 

Đ/c 

Hùng 

NVH 

TDP số 

01 

-14h00: Kiểm tra chi bộ kiểm tra công tác lãnh đạo và 

chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát 

năm 2022 đối với chi bộ TDP số 5 

VPĐU -UBKT Đảng ủy; Đ/c Kiên, Thành, Diện, 

Thanh, Cấp ủy chi bộ 5 

Đ/c 

Minh 

P1-UBP 

-14h00: Hội nghị truyền thông công tác vệ sinh môi 

trường 

YT -TTUBMTTQ, Trưởng, phó NĐT, Bí thư, phó 

bí thư chi bộ, Tổ trưởng, tổ phó dân phố, 

Tr.BCTMT các tổ dân phố, đại diện BGH các 

Đ/c 

Dũng 

HT-

UBP 

https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbandi?vbdi=109962
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbandi?vbdi=109962
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbandi?vbdi=109962
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbandi?vbdi=109962
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbandi?vbdi=109962
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbandi?vbdi=109962
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbandi?vbdi=108857
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbandi?vbdi=108857


THỨ 

NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

trường học, hội viên các Hội; Hội CCB, 

HLHPN, ĐTN, đại diện các doanh nghiệp trên 

địa bàn phường 

-14h30: Dự họp Hội người cao tuổi triển khai kế hoạch 

tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi và thực 

hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 

2022 

HNCT -Đ/c Dũng - PCT, BCH hội NCT, Chi hội 

trưởng Hội NCT 

 P2-UBP 

Sáu 

23/9 

S -8h30: Giao ban UBND phường 
+ Thảo luận Báo cáo Kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 
nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 
+ Triển khai Bộ chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối 
với Ủy ban nhân dân phường thuộc quận Long Biên 
+ Báo cáo Kế hoạch tổ chức ra quân chiến dịch tổng vệ 
sinh môi trường, diệt bộ gậy phòng chống dịch sốt xuất 
huyết trên địa bàn phường. 

 
VP 

 
VP 

 
Đ/c Thảo + 

Y tế 
 

-TTĐU, Lãnh đạo UBND, Tr.CAP, 
CTUBMTTQ, Tr.NĐT, Công chức chuyên 
môn, LĐHĐ UBND phường, Y tế, DS, TTXD 
Tổ trưởng các tổ dân phố 

Đ/c 
Hùng 

P2-UBP 

     

C -14h00: Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ tại khu dân cư năm 2022 
Đ/c Quyền -Đ/c Dung - PCT, BCH CAP, Bộ phận Địa 

chính, TTĐT, TTXD, VPUB, QS, Đội PCCC, 

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Ban vận động tổ dân 

phố số 01 

Đ/c 

Hùng 

NVH TDP 

số 01 

-16h00: Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ tại khu dân cư năm 2022 
Đ/c Quyền -BCH CAQ, TTĐU, Lãnh đạo UBND, 

UBMTTQ, Tr.NĐT, BCH CAP, Bộ phận Địa 

chính, TTĐT, TTXD, VPUB, QS, YT, Đội 

PCCC, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Tr.BCTMT 

các tổ dân phố, Ban vận động tổ dân phố số 

01, lực lượng tham gia diễn tập 

Đ/c 

Hùng 

NVH TDP 

số 01 

- 14h00: Giao ban Chủ tịch Hội LHPN các phường, đánh 

giá kết quả công tác Hội 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối 

năm 2022 

HPN - Đ/c Hằng - CTHLHPN  P2-QU 

https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbandi?vbdi=108857
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbandi?vbdi=108857
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbandi?vbdi=108857
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/chitietvanbandi?vbdi=108857


THỨ 

NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 

THÀNH PHẦN MỜI CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

-Từ 14h00 - 19h00: Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 

phường tổ chức cho các đồng chí CB, CCVC, NLĐ làm 

việc tại cơ quan phường, các trường học thực hiện làm 

mã định danh điện tử trên thẻ CCCD đã gắn chip 

CAP+VPUB

+BCH các 

trường học 

-CB, CCVC, NLĐ làm việc tại cơ quan 

phường, các trường học (các đơn vị lập danh 

sách gửi về VPUBND phường) 

Đ/c 

Hùng 

Trụ sở 

CAP Cự 

Khối 

Bảy 

24/9 

S - 7h00: Ra quân chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt 

bộ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn 

phường 

Các phường + 

CQ, Đơn vị, 

Trường học 

- Cán bộ và toàn thể nhân dân trên địa bàn  

phường; lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, 

trường học trên địa bàn phường 

Đ/c 

Dũng 

Tại các 

đơn vị 

- 8h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt 

xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa 

bàn quận  

Phòng Y tế - Các Đ/c PCT UBND quận; Trưởng đoàn và 

thành viên 08 Đoàn kiểm tra theo Quyết định 

số 7804/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của 

UBND quận 

 Tại các 

đơn vị 

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

Dũng 

Tại trụ sở 

C      

 

*  Ghi chú: Đ/c Nguyễn Quốc Toản - BTĐU  phường tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị  từ ngày 13 - 20/9/2022. 


