
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 11/2018 TỪ NGÀY 12/03 ĐẾN 16/03/2018 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

 

Hai 

12/03 

S 

-8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

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

-8h30: Kiêm tra hiện trường công tác quản lý TTXD, 

TTĐT, VSMT trên địa bàn phường 

TTXD + 

Đ/c Trọng, 

Đỗ Thành 

-Tổ TTXD, TTĐT, Đ/c Trọng, Đỗ Thành Đ/c Nam Hiện trường 

C 

-14h00: Trực tiếp dân VP -Thành viên tổ tiếp dân 

- Đại biểu HĐND phường ông Lê Văn Phong 
Đ/c Toản 

Đ/c Dung 

PTD 

-14h00: Kiểm điểm tiến độ tổ chức Hội nghị đại biểu nhân 

dân phường 

VHTT -CTUBMTTQ, VHTT, các đại biểu tham luận tại Hội 

nghị, Đ/c Mạnh - PCTUBMTTQ, CTHLHPN, BTĐTN 
Đ/c Hiền P1-UBP 

-13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

-14h00: Làm việc với Bộ phận Địa chinh về kết quả giải 

quyết đơn thư;  

Đ/c Đoàn 

Thành 

-Đ/c Liên - TP, Hoàng Anh - TTXD Đ/c Nam Tại phòng 

Ba 

13/03 

S 

- 8h30: Hội nghị tuyên truyền chủ đề năm 2018 về “Nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và 

“Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” 

 
- Đ/c Dũng - PBTTTĐU; Đ/c Uyên - CB Tuyên giáo; Các 

đồng chí Bí thư Chi bộ TDP 

Đ/c 

Thạch -

TBTG 

HT tầng 

2 KLC 

Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB: 

 

TTPTQĐ 

 

- Đ/c Toản - CTUBND, Hùng - Địa chính Đ/c Trình PH 

TTPTQĐ 

+ 9h15: Rà soát chính sách thực hiện theo kết luận 168 của 

Thanh tra chính phủ. Dự án: Xây dựng HTKT phục vụ tái 

định cư tại ô quy hoạch C3-6/LX8 phường Cự Khối 

    

+ 9h45: Xin ý kiến về việc điều chỉnh ranh giới để thu hồi 

đất hộ ông Đào Thế Thanh - Nguyễn Thị Tâm. Dự án: 

Đường 25m Cự Khối 

    

-8h30: Hội nghị triển khai thực hiện duy trì mô hình kiểm 
tra cộng đồng áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia 
(PGS) trong sản xuất rau an toàn năm 2018 tại phường 

Đ/c An-VP -Lãnh đạo chi cục BVTV Hà Nội, Trạm BVTV, phòng 

KT, HTX, Hội LHPN, Tr.BCTMT các tổ dân phố, 05 

nhóm trưởng các nhóm tham gia PGS, 120 nông dân sản 

xuất RAT 

Đ/c Nam HT-UBP 

-8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

     

C 
-13h30: Làm việc tại cơ quan: Văn phòng báo cáo điều chỉnh 

phân công nhiệm vụ các bộ phận 

VP - Đ/c Toản - CT  Tại phòng 



-14h00: Làm việc với ông Hoàng Thanh Hà liên quan đến 

việc xây dựng của gia đình ông Minh. 

Đ/c Đoàn 

Thành 

-Đ/c Liên - TP, TTXD, Tiến Dũng, MTTQ, Tổ trưởng 

TDP số 3, đại diện các gia đình (Đ/c Liên tham mưu giấy 

mời) 

Đ/c Nam P1-UBP 

- 14h00: Rà soát các quy trình giải quyết công việc khối 

Đảng, đoàn thể 
VPĐU - Chủ tịch UBMTTQ; Trưởng các đoàn thể Đ/c Dũng P2-UBP 

-13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

- 14h00: Phòng Văn hóa& Thông tin báo cáo tổng hợp 

phương án tổ chức lễ hội các phường 

VHTT - Đ/c Hiền - PCT, Trưởng các ban QLDT Đ/c Hương P3 - UBQ 

 

Tư 

14/03 

S 

- 10h00: Hội nghị công bố công khai đồ án điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 tại ô quy 

hoạch CC-05A, KĐT Việt Hưng; đồ án điều chỉnh quy 

hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện đa khoa Tâm 

Anh; chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án 

kiến trúc công trình nhà ở thấp tầng tại ô quy hoạch 

A.9/CQ5 và đồ án điều chỉnh cục bộ các ô quy hoạch 

G7/CC1, G7/LX1 trong đồ án quy hoạch phân khu đô thị 

N10, tỷ lệ 1/2000 (Thiền viện Trúc lâm Sùng Phúc) 

QLĐT + 

VP 

- Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Toản - CTUBND, Minh - 

CTUBMTTQ, Bí Thư chi bộ, , Tr.BCTMT, TTTDP Tổ dân 

phố số 10 

Đ/c Hà HTQU 

-8h30: Họp Ban chỉ đạo rà soát hồ sơ hưởng chế độ người 

cao tuổi, Khuyết tật. 

Đ/c Lam -TTMTTQ, Tr.NĐT, Chủ tịch Hội NDT, Thành viên BCĐ Đ/c Hiền P1-UBP 

-8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

-10h00: Vận động hộ ông Nguyễn Đình Tiến tổ 10, nhận 

đền bù GPMB dự án: Xây dựng HTKT các ô quy hoạch 

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

Đ/c Hùng -Tổ công tác GPMB;Đ/c: Hùng, tổ trưởng tổ dân phố số 

10, đại diện MTTQ phường, đại diện TTPTQĐ. (Đ/c 

Hùng tham mưu giấy mời) 

Đ/c Nam P2-UBP 

C 

- 14h00: Thường trực HĐND quận khảo sát chất lượng 

cung cấp nước sạch trên địa bàn phường Cự Khối 

VP - Đ/c Huân - PCT.HĐND; Phó các Ban HĐND; Đại diện 

VP HĐND&UBND; Thường trực, các Ban HĐND 

phường Cự Khối; Lãnh đạo Công ty Nước sạch số 2 

Đ/c Liêm Hiện trường 

-13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

-14h00: Hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2018 VHTT -Lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND, UBMTTQ, Tr.NĐT, Bí 

thư chi bộ, TTTDP, Tr.BCTMT, đại biểu nhân dân (Văn 

phòng tham mưu giấy mời) 

Đ/c Toản HT-UBP 

-14h00: Báo cáo kế hoạch triển khai tiêm phòng vacxin 

cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2018 

Thú y -Bộ phận TC-KT, Văn phòng Đ/c Nam P1-UBP 



-15h00: Họp Hội đồng tư vấn thuế rà nguồn thu ngân sách 

năm 2018 

TC-KT -Hội đồng tư vấn thuế phường (Đ/c Luận tham mưu mời 

thành phần) 

Đ/c Nam P1-UBP 

Năm 

15/03 

S 

- 8h00: Phiên giải trình việc thực hiện Quy tắc ứng xử của 

CBCCVC, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà 

Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, 

quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố 

VHTT + 

NV + VP 

- Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Toản - CTUBND  PH trực 

tuyến 

KLC 

- 8h30: Họp giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong 

công tác đầu tư xây dựng, cải tạo chợ dân sinh trên địa bàn 

quận 

KT - Đ/c Toản - CTUBND  Đ/c Trình P3 - UBQ 

-9h00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác lễ hội quận VHTT -Lãnh đạo ĐU- HĐND, Đ/c Hiền - PCT, CTUBMTTQ, 
CAP, YT, VHTT, Trưởng tiểu ban tổ chức lễ hội các cụm 
(Đ/c Thảo tham mưu giấy mời) 

 P2-UBP 

C 

-14h00: Hội nghị triển khai kế hoạch: 

+ 14h00: Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 “Năm nâng 

cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” , “ 

Vì một Long Biên - Xanh - Sạch - Đẹp”. 

+ 15h00: Kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 

2020. (Đ/c Hiền - PCTUBND chỉ đạo) 

VPĐU 

 

 

 

LĐTBXH 

 

-Lãnh đạo ĐU- HĐND - UBND - UBMTTQ, Ban thường 

vụ các đoàn thể chính trị - xã hội, BCH Công an phường, 

Ban giám Hiệu các trường học, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng 

dân phố, Tr.BCTMT các tổ dân phố, cán bộ, công chức, 

cơ quan phường. 

Đ/c An HT-UBP 

Sáu 

16/03 

S 

- 8h30: UBND phường báo cáo BTV Đảng ủy kết quả triển 

khai thực hiện kết luận của BTV Quận ủy về nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2018 

UBND - BTV Đảng ủy; Lãnh đạo UBND phường Đ/c An P2-UBP 

-8h30: Tập huấn công tác viết tin bài, sử dụng một số ứng 

dụng CNTT vào xử lý công việc hàng ngày. 

VP -Cán bộ, công chức, LĐHĐ cơ quan phường  HT-UBP 

C 

- 14h00: Thường trực HĐND phường tái khảo sát công tác 

quản lý vệ sinh môi trường, TTĐT trên địa bàn phường 

(theo Thông báo số 02/TB-HĐND của TTHĐND phường) 

VP 

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường, Đ/c Đỗ 

Thành, Trọng, Tổ TTXD, Tổ trưởng TDP liên quan. 

(UBND phường chuẩn bị báo cáo kết quả) 

Đ/c An 
Hiện 

trường 

-14h00: Triển khai kế hoạch lập sổ bộ thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp năm 2018, phòng dại cho gia súc, gia cầm 
TC-KT+TY 

-Cán bộ UNT, Tổ trưởng các TDP, Đ.c Hùng, Lam, cán bộ 

Thú Y 
Đ/c Nam P2-UBP 

-14h00: Họp Ban Biên tập tin bài BBT -Thành viên Ban biên tập Đ/c Dũng P1-UBP 

Bảy 

17/03 
S 

- 8h00: Khai mạc Giải bóng bàn quận Long Biên năm 2018 TTVH-

TT&TT 

- Đ/c Hiền - PCT Đ/c Hương TTVH-

TT&TT 

-8h30: Làm việc thứ bẩy VP -Bộ phận Một cửa, Văn phòng Đ/c Nam Tại phường 

 
Ghi chú: Đ/c Nam - PCT nghỉ phép ngày 15/3/2018 (Thứ năm) 


