
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 29/2015 TỪ NGÀY 20/7 - 25/7/2015 

THỨ 
NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ  

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ 

ĐỊA 
ĐIỂM 

- 8h30: Tập huấn công tác tiếp dân. TP - Đ/c Toản - CT, Nam - PCT, Minh - CTUBMTTQ, Tư pháp, Địa 
chính 

 TTBDCT 

-8h00: Bàn giao nhiêm vụ của của các tổ dân phố số 
4, 2, 12 

VHTT -Bộ phận VHTT, TC-KT, Thuế (VHTT chuẩn bị) Đ/c Dung Các TDP S 

-8h30: Trực giải quyết TTHC VP -Đ/c Dung - PCT  Tại phòng 

- 14h00: Tập huấn công tác tiếp dân. TP - Đ/c Toản - CT, Nam - PCT, Minh - CTUBMTTQ, Tư pháp, Địa 
chính 

 TTBDCT 

Hai 

20/7 

C 

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

- 8h00: Hội nghị lần thứ 2 - BCH Đảng bộ quận khoá 
III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

 - Theo lịch của Quận uỷ Đ/c Bảo HTQU 

- 8h00: Dự hội nghị triển khai công tác hộ đê, phòng, 
chống lụt, bão tới các xã, phường, thị trấn ven đê năm 2015 

 - Đ/c An - BTĐU, Đ/c Toản - CT UBND, Đ/c Uyên - 
CBTGĐU, cán bộ giao thông thủy lợi 

 Hà 
Đông 

S 

- 8h30: Tập huấn cung cầu lao động LĐTBXH - Đ/c Lam, Trung, Tổ trưởng các tổ dân phố  TTBDCT 

-14h00: Văn phòng hướng dẫn quy trình cập nhật 
trang thông tin điện tử phường. 

VP - Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các NĐT, các bộ phận 
chuyên môn 

 P2-UBP 

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

-15h00: Kiểm tra tiến độ chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 68 
năm Ngày thương binh - Liệt sỹ 

VP+LĐTB
XH 

- Lãnh đạo ĐU-HĐND, MTTQ, các bộ phận giúp việc. Đ/c Dung Tại phường 

Ba 

21/7 

C 

-19h30: Dự Hội thi kể chuyện sách hè quận Long 
Biên 

 -Đ/c Dung - PCT  Phường 
Long Biên 

S 

- 8h00: Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt 
sỹ 27/7, Truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam Anh Hùng. 

 - Lãnh đạo quận, TTĐU-HĐND-UBND phường, 
Tr.NĐT, Bí Thư chi bộ, TTTDP, Tr.BCTMTTQ các tổ 
dân phố, người có công trên địa bàn phường (Đ/c Lam 
tham mưu giấy mời người có công, thân nhân mẹ Việt 
Nam Anh Hùng) các bộ phận phục vụ có mặt trước 7h00 

Đ/c Toản HT-UBP 

- 14h00: Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2015. 

 Đ/C An - BTĐU, đ/c Dũng - CNUBKTĐU  HT-QU 

-14h00: Tham gia đoàn kiểm tra liên đoàn lao động 
quận (Trường Well sping). 

 -Đ/c Dung - PCT   

Tư 

22/7 

C 

-16h00: Văn hóa thông tin báo cáo quy mô xây dựng VHTT -Lãnh đạo ĐU-HĐND, Đ/c Nam - PCT, Dung - PCT, Đ/c Toản P2-UBP 



tường rào, tam quan chùa Xuân Hạ CTUBMTTQ, Bộ phận Văn hóa tông tin, Văn phòng, 
TTXD, Địa chính; Đ/c Đoàn Thành. 

- 8h30: Hội nghi sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng 
đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 
 

 -Đ/c Dũng - PBTTTĐU, đ/c Uyên - CBTG  P2-QU 

-8h30: Làm việc với tổ dân phố số 11, 12, 13 giao ban 
tiến độ và triển khai thi công các tuyến đường phục vụ 
sản xuất. 

Địa chính 
(Đ/c Hùng) 

-CTUBMTTQ, Tr.BTTND, CTHND, Địa chính; Đ.c 
Hùng, Trọng, Bí Thư chi bộ, TTTDP, Tr.BCTMTTQ tổ 
dân phố số 11, 12, 13. 

Đ/c Nam NVH tổ 
12, 13 

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

S 

-8h30: Làm việc với Trạm y tế, bộ phận ĐTT về kết quả 
khắc phục sau thanh tra công vụ 

VP - Bộ phận ĐTT, Đ/c Hoàn, Hoa, Lâm Đ/c Dung P1-UBP 

-14h00: Dự họp triển khai hội thi “Văn hóa công sở 
trong cán bộ, công chức” 

 - Đ/c Dung - PCT  P2-QU 

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

Năm 

23/7 

C 

-14h00: Họp tổ công tác kiểm tra hoạt động các bãi tập 
vật liệu xây dựng 

Địa chính 
(Đoàn Thành) 

-Thành viên tổ kiểm tra; Văn phòng thông báo thành phần 
mời 

Đ/c Nam P1-UBP 

-8h30: Thường trực Đảng ủy làm việc với các ngành 
đoàn thể về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 2015 

Đ/c An - Đ/c Dũng - PBTTTĐU, đ/c Toản - PBTĐU - CTUBND; 
Ban thường vụ đoàn thể chính trị - xã hội, CTĐ, NCT 

 P2 - UBP 

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

- 8h00: Khai mạc Chung kết giải TDNĐ hè 2015 TTTDTT - Đ/c Dung - PCT Đ/c Hà Trường 
THCS ĐT 
Việt Hưng 

S 

-8h30: Kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án nhà 
văn hóa tổ dân phố số 4 

VHTT -CTUBMTTQ, bộ phận VHTT, BTCB, TTTDP, 
Tr.BCTMTTQ, chủ nhiệm 2 câu lạc bộ tổ dân phố số 4. 
(VHTT chuẩn bị nội dung làm việc) 

Đ/c Dung NVH tổ 4 

-14h00: Họp ban chỉ đạo Quy chế dân chủ 
VPĐU 

-Thành viên Ban chỉ đạo; VPĐU tham mưu mời thành 
phần 

Đ/c An P1-UBP 

Sáu 

24/7 

C 
-16h00: Viếng nghĩa trang liệt sỹ Kim sơn VPĐU -Lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND, CTUBMTTQ, Tr.NĐT, đại 

diện gia đình chính sách (Đ/c Lam Tham mưu giấy mời) 
 Nghĩa trang 

Kim Sơn 

- 8h30: Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư - lưu trữ 
năm 2015 

NV + VP - (Theo Giấy triệu tập của UBND quận). Đ/c Hà Hội trường 
TTBDCT 

Bảy 

25/7 
S 

-8h00: Họp Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, Ban biên 
tập tin bài. 

VPUBND
+VPĐU 

-TTĐU-HĐND-UBND, CTUBMTQ, Tr.NĐT, Thành 
viên Ban biên tập tin bài 

Đ/c Toản HT-UBP 



-8h00: Nghiệm thu kết quả cập nhật lên trang thông tin 
điện tử phường. 

 - Các bộ phận chuyên môn, Tr.NĐT   

-9h00: Thông qua điều chỉnh kế hoạch, quy chế hoạt 
động ứng dụng CNTT tại phường 

 -VPUBND   

- 10h00: Báo cáo kết quả hoạt động của ban biên tập tin 
bài 

 -ĐTT+Văn phòng ĐU+ Văn phòng UBND   

 

  
 


