
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 28/2015 TỪ NGÀY 13/7 - 17/7/2015 

THỨ 
NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ  

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ 

ĐỊA 
ĐIỂM 

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

-8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Đ.c Nam - PCT  Tại phòng S 

-8h00: Trực giải quyết TTHC VP -Đ/c Dung - PCT  Tại phòng 

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

-14h00: Trực hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp giấy 
chứng nhận QSD đất 

VP + Địa 
chính 

- Đ/c Đoàn Thành Đ/c Nam PTD 

Hai 

13/7 

C 

-14h00: Trực giải quyết TTHC VP -Đ/c Dung - PCT  Tại phòng 

- 8h30: Dự họp giao ban UBMTTQ phường. MTTQ -Đ/c Dung - PCT  P2-UBP 

-8h30: Hội nghị tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực 
phẩm nông lâm thủy sản. 

VP+YT -Phòng Kinh tế quận, Người tiêu dùng trên địa bàn 
phường 

 HT-UBP 

- 8h30: Giao ban công tác tư pháp TP -Đ/c Liên, Huyền  P.Long 
Biên 

S 

-8h30: Làm việc với tổ dân phố số 2 bàn giải pháp triển 
khai thi công tuyến đường phục vụ vùng sản xuất 

Địa chính + 
HND 

-Thành viên tổ giám sát cộng đồng khu vực tổ 2, Bí thư chi 
bộ, TTTDP, Tr.BCTMTTQ tổ 2, Chi Hội trường Hội nông 
dân tổ 2, Bộ phận Địa chính; Hùng, Trọng, Tr.BTTND 

Đ/c Nam NVH tổ 2 

-14h00: Làm việc với đoàn kiểm tra của công an quận 
về quản lý và xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố trên 
địa bàn phường 

CAP -Đoàn kiểm tra của CAP, Lãnh đạo CAP, Trưởng ban, phó 
ban bảo vệ dân phố. 

Đ/c Toản TH-CAP 

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

+14000: LĐTBXH Báo cáo việc triển khai các hoạt động 
và nội dung kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. 

LĐTBXH -Bộ phận LĐTBXH   

+ 15h00:VHTT báo cáo tổng hợp kết quả triển khai Nghị 
quyết đại biểu nhân dân. 

VHTT -Bộ phận VHXH   

Ba 

14/7 

C 

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

- 8h30: Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo 
TCVN ISO 9001:2008 

CNTT - Theo Giấy triệu tập của UBND quận  Hội trường 
KLC 

- 8h30: Hội nghị Đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện 
Đề án “Tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố  thực hiện 
công tác quản lý TTĐT trên địa bàn phường” giai đoạn 
2011 - 2015 

 - Lãnh đạo UBND quận, TTĐU - HĐND - UBND, Tr. 
NĐT, CAP, Tổ TTXD, TTĐT, TTTDP, BTCB các tổ dân 
phố 

Đ/c Toản P2-UBP 

Tư 

15/7 
S 

- 8h30: Hội nghị tuyên truyền về phòng chống tại nạn 
thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn 

TYT -Hội viên các chi hội (YT tham mưu thành phần mời) Đ/c Dung TH-UBP 



     

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy VPĐU -Ban thường vụ Đảng ủy Đ/c An P1-UBP 

C - 14h00: Dự Tổng kết hoạt động của Ban TTND - 
GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2013 - 2015. 

TTrND -Đ/c Nam - PCT  P2-UBP 

- 8h30: Làm việc với đơn vị thi công dự án đường 5B 
liên quan đến rạn nứt nhà của một số hộ gia đình. 

TP+Địa 
chính 

- Đơn vị thi công, Ban quản lý dự án đường 5B, Bộ phận 
Địa chính; Đoàn Thành, Đỗ Thành, đại diện các hộ dân, 
Tổ trưởng dân phố số 13. (TP tham mưu mời hộ dân) 

Đ/c Nam P2-UBP 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Toản - CT  Tại phòng 

- 8h30: Tham gia tổ kiểm tra của Liên đoàn lao động 
quận (Trường Mầm Non Hải Phương) 

VP -Đ/c Dung - PCT  Phường 
Giang 
Biên 

S 

- 8h30: Thống nhất khối lượng dự kiến nạo vét duy trì 
hệ thống thoát nước trên địa bàn phường 

Địa chính - Tổ kiểm tra liên ngành quận, bộ phận Địa chính  Tại 
phường 

- 14h00: Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri sau 
kỳ họp thứ 13 - HĐND Thành phố khoá XIV, nhiệm kỳ 
2011 - 2016 

VP + 
Phường 

- Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Dũng - PBTĐU, PCTHĐND, 
Minh - CTUBMTTQ, Đ/c Nam - PCT (VP tham mưu mời cửa 
tri) 

Đ/c Bảo UBND 
phường Sài 

Đồng 

-14h00: Dự hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu 
năm 2015; triển khai Chỉ thị 43 của Bộ Chính trị, ngày 
14/5/2015 về ‘‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử 
dụng ở Việt Nam 

 -Đ/c Dũng - PBTĐU  P2-QU 

-14h00: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Toản – CT.  Tại phòng 

- 14h00: Họp tổ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa 
bàn phường 

VP -Đ/c Nam - PCT  P2-UBP 

Năm 

16/7 

C 

-14h00: Trực giải quyết TTHC VP -Đ/c Dung - PCT  Tại phòng 

- 8h00: Thăm, tặng quà NCC nhân kỷ niệm 68 năm 
Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015) 

LĐTBXH - Lãnh đạo quận, Lãnh đạo ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ 
phường 

 Tại phường 

S - 8h30: Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng 
đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 

VPĐU -TTĐU-HĐND-UBND, UBMTTQ, Các đ/c BCH Đảng 
bộ; trưởng, phó UBMTTQ và các ngành, đoàn thể chính 
trị - xã hội; CT Hội NCT, CTĐ, các đ/c cấp ủy 19 chi bộ 
trực thuộc. 

Đ/c An HT-UBP 

-14h00: Họp UBND phường. VP -TTĐU-HĐND-UBND, CTUBMTTQ phường, CNHTX, 
CTHND, Thành viên UBND phường, cán bộ chuyên 
môn. 

Đ/c Toản P2-UBP 

Sáu 

17/7 

C 

+ 14h00: Văn phòng báo cáo kết quả thực hiện mô VP -Văn phòng HĐND-UBND phường   



hình cơ quan điện tử phường. 

+ 15h00: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận 
của ban thường vụ quận ủy làm việc với phường, kế 
hoạch triển khai thực hiện phương án hỗ trợ sản xuất 
nông nghiệp. 

VP Văn phòng, Các bộ phận chuyên môn   

- 8h00: Trực giải quyết TTHC VP -Bộ phận Một cửa Đ/c Dung Tại phường

S - 8h00: Trực hướng dẫn hoàn thiện hố sơ cấp giấy 
chứng nhận QSD đất 

VP -Đ/c Đoàn Thành Đ/c Nam PTD 
Bảy 

18/7 

C 
-14h00: Tổ chức các môn thi và tổng kết các hoạt 
động hè 

BCĐ hè -Thành viên BCĐ hè, Các tổ dân phố, đội thi Đ/c Dung Trưởng TH 
Cự Khối 

 

 


