
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 19/2017 TỪ NGÀY 08/05 ĐẾN 13/05/2017 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

08/05 

S 

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 5/2017 cơ quan phường CĐP - Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ 

quan phường 
Đ/c An Trụ sở 

UBND 

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

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

C 

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

-14h00: Họp rà soát các nội dung liên quan đến phát triển 

kinh tế nông nghiệp trên địa bàn phường 

VP+KT+

ĐC 

-CTUBMTTQ phường, CTHND, Đ/c Trọng, Đỗ Thành, 
Hùng, Đ/c Hằng, Luận,  Đ/c Hoàng Anh. 

Đ/c Nam P2-UBP 

-14h00: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Hiền - PCT  Tại phòng 

-16h000: Giao ban công tác cấp giấy chứng nhận QSD 

đất trên địa bàn phường 

Đ/c Thành 

+ Hường 

-Đ/c Toản - CT, Nam - PCT, Hiền - PCT, Đ/c An P1-UBP 

Ba 

09/05 

S 

- 10h100: Báo cáo tiến độ GPMB các dự án vốn ngân 

sách: Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến 

đường gom cầu Thanh Trì - phường Thạch Bàn, Cự Khối 

 - Đ/c Toản - CTUBND. Đ/c Hà P1 - UBQ 

- 8h30: Hội nghị giao ban công tác tháng 4, nhiệm vụ 

trọng tâm công tác tháng 5 của TTHĐND phường 

VP 
- Lãnh đạo UBND, Đ/c Dung - PCTHĐND, Thành viên 

các Ban HĐND phường. 
Đ/c An P2-UBP + Văn phòng Báo cáo phương án bố trí đại biểu HĐND 

phường trực tiếp dân tại các đơn vị bầu cử. 

+ Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri 

- 10h30: Thông báo quyết định Giám sát chi bộ Cơ quan 

phường về kết quả thực hiện chương trình 02 - CTr/QU, ngày 

15/10/2015 cảu Quận ủy Long Biên vè ‘‘Đẩy mạnh cải cách  

hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, 

viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan 

điện tử quận, phường  giai đoạn 2015 - 2020. 

VPĐU - Thành viên tổ giám sát; chi ủy chi bộ cơ quan phường Đ/c An P1-UBP 

C 

- 14h00: Họp cơ quan triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội 
công đoàn phường lần thứ 5, thảo luận quy chế chi tiêu nội 
bộ 

KT+CĐP -Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ, công chức, 
đoàn viên công đoàn cơ quan phường 

Đ/c Toản P2-UBP 

-14h00: Hội nghị tuyên truyền trồng và sử dụng cây 
thuốc Nam 

YT -Cộng tác việ y tế, Hội viên Hội người cao tuổi, Hội phụ 
nữ (mỗi ngành 15 người) 

 HT-UBP 

-16h00: UBND phường báo cáo xin ý kiến về triển khai 
kế hoạch nông nghiệp và một số tồn tại, vướng mắc liên 
quan đến giải phóng mặt bằng. 

 -Thường vụ Đảng ủy, Nam - PCT (Đ/c Nam - PCT báo 
báo) 

 P1-UBP 



Tư 

10/05 

S 

- 8h00: Dự Hội thi chung khảo Báo cáo viên giỏi cấp 

Quận năm 2017 

BTG - Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Toản - CTUBND, Dũng - 

PBTĐU, Uyên - TGĐU, Bí thư chi bộ các tổ dân phố. 

 KLC 

- 8h30: Làm việc với các ngành về địa điểm bãi tập kết 

sản phẩm nông nghiệp 
Địa chính - Chủ tịch HND, CNHTX, Tổ trưởng tổ tiêu thụ, tổ TTXD, 

Địa chính, CAP (Đ/c Trọng phối hợp Đ/c Tăng mời thành 

phần liên quan) 

Đ/c Nam P1-UBP 

-10h30: Giải quyết việc cản trở thi công liên quan đến thi 

công hạ ngầm đường điện trên địa bàn tổ 13 
Đ/c Trọng - TTMTTQ phường, CAP, Đ/c Đỗ Thành, Đoàn Thành, 

Trọng, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 13, TTXD 

(Trọng tham mưu mời hộ dân) 

Đ/c Nam P1-UBP 

- 8h30: Bốc thăm tái định cư các hộ dự án đường 25m  

(đợt 3) 
Đ/c Hùng -Tổ GPMB, lãnh đạo UBND, đại diện MTTQ, tổ trưởng tổ 

dân phố số 12, các hộ TĐC ban BTGPMB quận, Trung tâm 

PTQĐ 

Đ/c Toản P2-UBP 

C 

-15h00: Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các hộ sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn phường 

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

-14h00: Triển khai công tác ra quân vệ sinh môi trường 
vùng sản xuất theo kế hoạch liên tịch số 17/KHLT-
UBND-UBMTTQ 

MTTQ -Lãnh đạo Đảng ủy, Đ/c Nam - PCT, Trưởng các đoàn 
thể, Ban thường trực MTTQ, Bí thư chi bộ, TTDP, 
Tr.BCTMTTQ.  

Đ/c An P2 - UBP 

-16h00: Báo cáo xin ý kiến về quy mô xây dựng nhà văn 
hóa tổ 11, 13 

Đ/c Trọng 

+VP 

-Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, VHTT, Bí thư chi 
bộ, Tổ trưởng dân phố số 11, 13, Đ/c Trọng 

Đ/c Nam P2-UBP 

- 14h30: Giám sát chi bộ HTXDVNN; chi bộ Nông trại 

hữu cơ Tuệ Viên theo kế hoạch 

VPĐU; 

CB TV, 

CB HTX 

- Đ/c Dũng - PBTTTĐU, CN UBKT ĐU; Đ/c Diện; đ/c 

Tuất; đ/c Sơn; đ/c Son - UVUBKT Đảng ủy. 

Đ/c Dũng P2 UBP 

-14h00: Thường trực Hội khuyến học báo cáo thống nhất 

đăng ký danh hiệu gia đình khuyến học, dòng họ học tập 

tại các tổ dân phố năm 2017. 

VHTT -Đ/c Uyên, Thảo Đ/c Hiền Phòng PCT 

Năm 

11/05 
S 

- 8h30: Làm việc với Sở ngành Thành phố về cơ sở pháp 

lý thực hiện cấp GCN QSD đất ở khi thực hiện Kết luận 

thanh tra số 79/KLTT-STNMT ngày 15/01/2014 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.  

TNMT - Đ/c Nam - PCTUBND Đ/c Chiến P2  - UBQ 

- 8h30: Dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới   - Đ/c Dũng - PBTTTĐU; đ/c Huyền - đảng viên chi bộ 

cơ quan phường. 

 TTBDCT 

- 8h30: Tập huấn kỹ năng thuyết trình hiệu quả  - Đ/c Toản - CTUBND  TTBDCT 

-8h30: Hội nghị truyển khai kế hoạch đăng ký danh hiệu 
gia đình học tập, dòng họ học tập tổ dân phố học tập năm 
2017 

VHTT -Ban chấp hành Hội khuyến học, Tổ trưởng các tổ dân 
phố, Hiệu trưởng các trường học (VHTT tham mưu giấy 
mời) 

Đ/c Hiền P2-UBP 

-8h30: Kiểm tra ATTP, Vệ sinh môi trường tại tổ 7 Đ/c Thành -Thành viên tổ kiểm tra liên ngành, Cảnh sát khu vực, 
Tổ phó tổ dân phố số 7 

Đ/c Nam Hiện trường 



C 

- 14h00: Tập huấn kỹ năng ứng xử với cơ quan truyền 
thông 

 - Đ/c Toản -CTUBND  TTBDCT 

-14h00: Làm việc với gia đình Bà Hảo, Ông Sự, tổ 5, liên 

quán đến giải quyết tranh chấp đất đai. 

TP+ĐC - CAP, Đ/c Đoàn Thành, Trọng, Đỗ Thành, Hoàng Anh; Đ/c 

Liên, Vấn, tổ trưởng TDP số 5, đại diện gia đình liên quan 

(Đ/c Liên mời hộ gia đình) 

Đ/c Nam P1-UBP 

-15h00: Kiểm tra ATTP, Vệ sinh môi trường tại tổ 3 Đ/c Thành -Thành viên tổ kiểm tra liên ngành, Cảnh sát khu vực, 
Tổ trưởng tổ dân phố số 7 

Đ/c Nam Hiện trường 

-14h00: Triển khai phương án “Mô hình hoạt động nhà 
văn hóa tổ dân phố số 2” 

VHTT -TTUBMTTQ, Bộ phận VHTT, Ban vận động tổ dân 
phố số 2 (Đ/c Thảo phối hợp với TDP mời thành viên 
BVĐ) 

Đ/c Hiền P2-UBP 

 

Sáu 

12/05 

S 

- 8h00: Hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường 
MTTQ - Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Đ/c Hiền - PCT, 

UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể, Bí thư chi bộ, Tổ 

trưởng, tổ phó dân phố, Tr.BCTMT các tổ dân phố, Cán 

bộ hội viên các chi hội đoàn thể (mỗi hội 20). 

 HT-UBP 

-9h00: Lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc đất hộ gia 

đình bà Đào Thị Nậm ( tổ 13) thuộc dự án đường 25m, 

ông Dương Công Chừng (tổ 12) thuộc dự án G.7/CC5 

Đ/c Hùng -Đ/c Nam - PCT, Đại diện UBMTTQ phường, tổ trưởng tổ 

dân phố số 12, 13, các ông bà cao tuổi trong kh vực (Đ/c 

Hùng tham mưu giấy mời) 

Đ/c Toản P2-UBP 

C 

-14h00: Họp Thường vụ Đảng ủy phường VPĐU -Đ/c Toản-CTUBND, Dũng - PBTĐU, Minh - 
CTUBMTTQ, Tính - Tr.CAP 

Đ/c An P1-UBP 

-14h00: Kiểm tra an toàn thực phẩm lĩnh vực Y tế  YT -Thành viên đoàn kiểm tra Đ/c Hiền Tại phòng 

-14h00: Làm việc với tiểu ban quản lý di tích Thổ Khối 

liên quan đến kiến nghị của Ban 

Địa chính -Đ/c Hùng, Trọng, Thảo, Tổ trưởng TDP số 3, đại diện 

tiểu Ban QLDT 

Đ/c Nam P2-UBP 

-16h00: Họp lãnh đạo UBND phường kiểm điểm tiến độ 

công việc tuần 19, nhiệm vụ tuần 20 

VP -Lãnh đạo UBND phường Đ/c Toản P1-UBP 

Bảy 

13/05 

S 

-7h30: Ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực sản xuất 

vùng bãi 
MTTQ + 

UBND 

Lãnh đạo Đảng ủy, Đ/c Nam - PCT, Trưởng các đoàn 
thể, Ban thường trực MTTQ, Bí thư chi bộ, tổ trưởng, 
Tổ phó dân phố, Tr.BCTMTTQ các tổ dân phố, Hội viên 
các chi Hội. 

Đ/c An Hiện trường 

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

TTHC 

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

C 
     

     

 


