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

Tuần 39 (Từ 26/9/2022 đến 02/10/2022) 
 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

Hai 

26/9 

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

Hùng 

PTD 

- 8h00: Dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ 

đối với công chức, viên chức năm 2022  

TTCT - Đ/c Liên, Hường, Quyền, Sơn, Lam  Tại TT 

chính trị 

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

Hùng 

PTD 

- 14h30: Họp thường vụ Đảng uỷ phường: 

+ Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 

2022 (Slide)  

+ Báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị đối thoại năm 

2022 

VPĐU - Ban thường vụ Đảng uỷ phường; các Đ/c 

Phó Chủ tịch UBND, VPUBND 

Đ/c Toản P1-UBP 

-15h30: Làm việc với ông Độ - tổ 1 liên quan đến hòa 

giải tranh chấp đất đai 

Địa chính -Bộ phận Địa chính, Tư pháp, Tổ trưởng TDP 

số 1, ông Độ. 

Đ/c 

Dung 

P1-UBP 



THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

Ba 

27/9 

S 

 

- 8h30: Hội nghị báo cáo viên quý III năm 2022  BTG - Đ/c Kiên - CB phụ trách công tác TGĐU; 

Các đồng chí Bí thư chi bộ tổ dân phố; Đ/c 

Chiến - Cộng tác viên dư luận xã hội Quận 

(theo Giấy mời của Ban Tuyên giáo Quận uỷ) 

Đ/c 

Điềm 

HT tầng 2 

KLC 

8h30: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường tháng 

9/2022: Thảo luận Kết quả công tác lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng 

cuối năm 2022; 

Gửi tài liệu nghiên cứu 

+ Kết quả thực hiện 03 Chương trình của Quận uỷ; 10 

chương trình của Thành uỷ 

+ Báo cáo Kết quả thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, 

trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang 

đô thị” 

+ Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 585-

TB/QU ngày 21/01/2022 của Quận uỷ Long Biên về kết 

luận của Ban Thường vụ Quận ủy về nhiệm vụ trọng tâm 

công tác phường Cự Khối 9 tháng đầu năm 2022; 

+ Báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận tại Hội nghị đối 

thoại năm 2021 

VPĐU - Các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng 

bộ phường 

Đ/c Toản P2-UBP 

- 8h00: Dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ 

đối với công chức, viên chức năm 2022  

TTCT - Đ/c Liên, Hường, Quyền, Sơn, Lam  Tại TT 

chính trị 

C 
- 15h15: Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn 

PCT HĐND Quận (Hội nghị cán bộ chủ chốt Quận) 

BTC - Đ/c Toản -  BTĐU, Minh – PBTTTĐU, 

Hùng - CTUBND 

Đ/c  

Nam 

HTQU 



THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

- 14h00: Tuyên truyền vận động thực hiện tang văn 

minh tiến bộ; Tập huấn thành lập câu lạc bộ liên thế hệ 

tự giúp nhau; Phát động tháng hành động vì người cao 

tuổi và tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn quận Long Biên 

MTTQ + 

Ban đại 

diện Hội 

NCT quận 

- Đ/c Mạnh – CTHNCT, Trữ - PCTHNCT; 

Chi hội trưởng Chi hội NCT TDP; Đại diện 

các hộ gia đình được tặng quà (theo GM của 

Ban đại diện Hội NCT quận) 

Đ/c 

Thành 

HT tầng 2 

KLC 

-14h00: Làm việc với với ông Thường - tổ 3 liên quan 

đến kiến nghị của công dân trong công tác TTXD 

Đ/c Trường -Bộ phận Địa chính, TTXD, Tổ trưởng TDP 

số 3, đại diện các hộ dân (Đ/c Trường mời hộ 

dân) 

Đ/c 

Dung 

P1-UBP 

-14h00: Họp Ban chấp hành Hội khuyến học phường 

triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội khuyên học và 

hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 

VHTT -Thành viên BCH hội khuyến học phường; 

Hiệu trưởng các nhà trường, Tổ trưởng các Tổ 

dân phố. 

Đ/c 

Dũng 

P2-UBP 

Tư 

28/9 

S - 8h30: Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực hiện các mô 

hình điểm Dân vận khéo trong chỉnh trang đô thị 

BDV - Đ/c Toản - BTĐU, Hùng - CTUBND (Thành 

phần theo Giấy mời của Quận ủy)    

Đ/c 

Điềm 

P2QU 

-8h30: Dự lợp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Luật 

Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn 

 -Đ/c Dung - PCT, bộ phận Địa chính, Tổ 

trưởng các tổ dân phố 

 TTBDCT 

quận 

-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: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 - 

Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 - Quận Long 

Biên 

VP HĐND 

& UBND + 

Phường 

Thượng 

Thanh 

- Đ/c Toản - BTĐU, Hùng - CTUBND, An - 

CTUBMTTQ, Đại diện cử tri  

 UBND 

phường 

Thượng 

Thanh 

-14h00: Làm việc với với bà Nguyễn Thị Hà về đơn kiến 

nghị liên quan đến mốc giới sử dụng đất tại tổ 4 

Đ/c Trường -Bộ phận Địa chính, TTXD, Tổ trưởng TDP 

số 4, đại diện các hộ dân (Đ/c Trường mời hộ 

dân) 

Đ/c 

Dung 

P1-UBP 

-14h00: 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 



THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

Năm 

29/9 

S - 8h30: Giao Ban BCĐ 197 quận: Trọng tâm chuyên đề 

công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận 

CA + QLĐT - Đ/c Hùng - CTUBND, Minh - Tr.CAP Đ/c 

Trình 

P2-QU 

-8h30: Làm việc với các đơn vị, cá nhân về công tác 

GPMB các dự án trên địa bàn phường 

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

CTUBMTTQ, Tr.NĐT, CAP, Bộ phận Địa 

chính, TTXD (Đ/c Sơn chuẩn bị nội dung) 

Đ/c 

Dung 

P2-UBP 

+ Kế hoạch kiểm đếm bắt buộc dự án GPMB từ ngõ 

hạnh phúc đến cầu Thanh Trì 

    

 

C 

- 14h00: Hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu 

cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức CT-XH và 

Nhân dân phường Cự Khối năm 2022 

VPĐU + 

VPUBND 

Đồng chí Phạm Bạch Đằng-UVTV, Chủ 

nhiệm UBKT Quận ủy Long Biên; Đồng chí 

QUV theo dõi phường; Đại diện Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Quận; Đại diện lãnh đạo 

Ban Dân vận Quận ủy; Đại diện lãnh đạo Văn 

phòng Quận uỷ;  Ban Thường vụ Đảng ủy; 

Lãnh đạo UBND phường; Các đồng chí Uỷ 

viên Ban chấp hành Đảng bộ phường; TT 

UBMTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị 

- xã hội phường; cán bộ phụ trách công tác 

Tuyên giáo Đảng ủy; Đại diện Công an 

phường; Cán bộ công chức chuyên môn thuộc 

UBND phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc; 

Tổ trưởng Tổ Dân vận; Tổ trưởng, tổ phó, 

Trưởng ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố, 

chi hội trưởng các chi hội đoàn thể ở tổ dân 

phố; Đại biểu nhân dân: Mỗi tổ dân phố mời 

05 đại biểu dự (Theo giấy mời của Đảng uỷ) 

 HT-UBP  

     



THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

Sáu 

30/9 

S - 8h30: Giao ban Cụm cơ sở Đảng quý III/2022Cụm số 

3: Long Biên - Thạch Bàn - Cự Khối 

Các TCCS 

Đảng 

+ Đ/c Toản - BTĐU, Minh - PBTTTĐU, 

Hùng - CTUBND 

Đ/c 

Đằng 

Tại 

phường 

Thạch 

Bàn 

-8h30: Dự Hội nghị gặp mặt truyền thống kỷ niệm ngày 

Quốc tế người cao tuổi và phát động “Tháng hành động 

vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 

HNCT -Đ/c An - CTUBMTTQ, Dũng - PCT, 

Tr.NĐT, Bí thư chi bộ, TTDP, Tr.BCTMT 

các tổ dân phố, BCH Hội NCT phường, Hội 

viên Hội NCT 

 HT-

UBP 

-8h30: Giao ban Hội đồng tư vấn thuế phường Đ.c Huyền -CTUBMTTQ, Tr.CAP, Chi cục thuế quận, 

Thành viên hội đồng tư vấn thuế (Đ/c Huyền 

tham mưu giấy mời) 

Đ/c 

Dung 

P2-UBP 

-8h30: Kiểm tra công vụ quý IV khối Văn hóa xã hội VP -Thành viên tổ kiểm tra Đ/c 

Dũng 

Tại các 

bộ phận 

 

C 

- 14h00: Họp thống nhất kế hoạch hoạt động quý IV 

năm 2022 của Tổ Đại biểu HĐND quận đơn vị bầu cử 

số 6 với lãnh đạo 03 phường: Cự Khối, Long Biên, 

Thạch Bàn 

 - Tổ Đại biểu HĐND quận đơn vị bầu cử số 6; 

Lãnh đạo phường Cự Khối, Long Biên, Thạch 

Bàn 

Đ/c 

Điềm 

Phường 

Long Biên 

- 14h00: Họp Hội đồng kỷ luật đối với các cá nhân có 

liên quan thuộc Bồ Đề, Cự Khối, Long Biên, Đức Giang 

theo Kết luận 69/KL-UBND 

NV -  Thành viên của HĐKL (theo Quyết định 

thành lập HĐKL); Lãnh đạo phòng Nội vụ; 

các cá nhân phải kiểm điểm (Phòng NV thông 

báo mời) 

Đ/c 

Trường 

P3-UB 

- 15h30: Họp Hội đồng kỷ luật đối với các cá nhân có 

liên quan thuộc Bồ Đề, Cự Khối, Long Biên, Đức Giang 

theo Kết luận 4415/KLKT-STNMT-TTr 

NV - Thành viên của 04 HĐKL (theo Quyết định 

thành lập HĐKL); Lãnh đạo phòng Nội vụ; 

các Cá nhân phải kiểm điểm thuộc UBND 

phường: Bồ Đề, Cự Khối, Đức Giang, Long 

Biên (Phòng NV thông báo mời) 

Đ/c 

Trường 

P3-UB 



THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 

ĐỊA 

ĐIỂM 

-14h30: 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  
 

UBKTĐU 
CB5 

- Các đồng chí thành viên UBKT Đảng ủy; 
Đ/c Kiên, Thành, Diện, Thanh, Cấp ủy chi bộ 
5 (Đ/c Bí thư chi bộ 5 thông báo tới thành 
phần cấp uỷ) 
 

Đ/c 

Minh 

P1-UBP 

-14h00: Kiểm tra công tác PCCC, VSMT, TTĐT trên 
địa bàn phường 

Đ/c Quyền 
+ CAP 

-Thành viên tổ kiểm tra; Đ/c Ngọc Sơn - CAP, 
Tổ TTĐT, Tổ trưởng tổ dân phố liên quan 

Đ/c 

Dung 

Hiện 

trường 

-14h00: Kiểm tra công vụ quý IV khối Văn hóa xã hội VP -Thành viên tổ kiểm tra Đ/c 

Dũng 

Tại các 

bộ phận 

Bảy 

01/10 

S - 7h30: Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên địa 

bàn Phường (Theo Kế hoạch số 211-KH/QU, ngày 

25/12/2019 của Quận ủy) 

QLĐT - Lãnh đạo Đảng ủy - UBND - UB MTTQ, 

đoàn thể CT-XH phường 

 Tại hiện 

trường 

C      

Chủ 

nhật 

02/10 

S -8h00: Ngày hội khuyên học và hưởng ứng tuần lễ học 

tập suốt đời năm 2022 

KHH -Lãnh đạo Quận hội, Lãnh đạo ĐU, UBND, 

UBMTTQ, Tr.NĐT BCH CAP, Ban giám 

hiệu các trường học, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng 

dân phố, Tr.BCTMT các tổ dân phố, chi hội 

trưởng hội khuyến học, cán bộ, công chức cơ 

quan phường, các cá nhân, tập thể, phụ huynh 

học sinh được khen thưởng 

Đ/c 

Dũng 

HT-UBP 

 

C 

     

     

 

 Ghi chú: Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - BTĐU phường nghỉ phép ngày 30/9/2022 

https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcoquan?lcq=6108&nam=2022
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcoquan?lcq=6861&nam=2022
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcoquan?lcq=6861&nam=2022
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcoquan?lcq=6861&nam=2022

