
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 37/2015 TỪ NGÀY 14/9 - 19/9/2015 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ  

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

- 8h30: Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Chương 
trình “Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hoá đội ngũ 
CBCC, VC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ 
quan điện tử Quận, Phường giai đoạn 2015 - 2020” 

NV + VP - Đ/c An - BTĐU, Toản - CTUBND Đ/c Hà HT-QU 

- 10h30: Kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với 
các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo 

TNMT - Đ/c Nam - PCT Đ/c Chiến P3 - UBP 
S 

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

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

- 14h00: Trực hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xét cấp 
GCN QSD đất 

VP+Địa 
chính 

-Địa chính; Đoàn Thành Đ/c Nam PTD 

Hai 

14/9 

C 

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

-8h30: Triền khai kế hoạch cưỡng chế vi phạm TTXD TTXD + 
Địa chính 

+TP 

-TTĐU-HĐND-UBMTTQ, Đ/c Nam - PCT, Tr.NĐT, 
CAP, các đon vị liên quan (TTXD Tham mưu thành phần 
mời) 

Đ/c Toản P2-UBP 

-8h00: Khám sàng lọc khiếm thính học sinh trường 
Mần non (từ 15/9 – 16/9) 

YT+DS -TTYT, Thường trực ban Dân số Đ/c Dung Tại trường 
S 

- 10h30: Làm việc với tiểu ban quản lý di tích tổ 2 về 
cải tạo, nâng cấp nhà thờ tổ của chùa Trung thôn 

VHTT+Địa 
chính 

+TTXD 

-CTUBMTTQ, bộ phận; VHTT, Địa chính; Đoàn Thành, 
TTXD, BTCB, TTTDP, Tr.BCTMTTQ tổ 2, Sư trụ trì chùa 
Trung thôn, Trưởng tiểu ban quản lý di tích tổ 2. 

Đ/c Nam P2-UBP 

-13h00: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Toản - CT  Tại phòng 

- 14h00: Họp Thường trực, Thư ký ban biên tập tin, 
bài 

Thư ký BBT -Thường trực ban biên tập; Đ/c Nam, Dung, Uyên, thư ký 
ban biên tập; Đ/c Tuân, Thắng 

Đ/c Dũng P2 -UBP 

Ba 

15/9 

C 

-14h00: Tập huấn về công tác cập nhật dữ liệu phần mềm 
PCGD 

VP -Đ/c Dung - PCT, Hiệu trưởng, Văn phòng các trường, 
Đ/c Khoa, Tùng 

 UBND 
phường Việt 

Hưng 

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện mô 
hình điểm hoạt động nhà văn hóa 

VHTT -TTĐU-HĐND-UBMTTQ, Tr.NĐT, Thành viên BCĐ thực 
hiện mô hình điểm nhà văn hóa; bộ phận VHTT, TC-KT, 
ĐTT, Văn phòng. 

Đ/c Dung P2-UBP Tư 

16/9 
S 

- 9h00: Bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường điện 
phục vụ sản xuất 

Địa chính -CTUBMTTQ, Tr.BTTND, bộ phận Địa chính; Hùng, 
Trọng, Tổ trưởng tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Đ/c Nam P2-UBP 



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

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

-14h00: Làm việc với TTTP xác minh giải quyết đơn 
thư khiếu nại của ông Dương Công Hỏa 

Địa chính -TTTP, Đ/c Hùng (Đ/c Hùng chuẩn bị hồ sơ liên quan đến 

nguồn gốc đất, PAGPMB) 

Đ/c Nam P1-UBP 

-8h00: Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm Trật tự 
xây dựng trên địa bàn phường 

TTXD 
-Thanh tra xây dựng tham mưu giấy mời thành phần liên quan Đ/c Nam Hiện trường 

S 

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

-14h00: Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện thí 
điểm mô hình hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố. 

VHTT -Đ/c Dung - PCT, bộ phận VHTT, Trưởng phó ban quản 
lý Nhà văn hóa, Ban chủ nhiệm cậu lạc bộ NVH tổ 4, 
5+6 

 TTVH Năm 

17/9 

C 
- 8h30: Hội nghị đánh gia mô hình thí điểm chuyển 
đổi cây trồng trên địa bàn phường.  

VP+HND -TTĐU-HĐND, UBMTTQ, Đ/c Nam - PCT, Tr.NĐT, các 
TDP liên quan, các hộ gia đình tham gia mô hình (Văn phòng 
phối hợp Hội nông dân tham mưu thành phần mời) 

Đ/c Toản P2- UBP 

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

- 8h30: Giám sát chi bộ trường tiểu học về việc XD quy 
chế làm việc, công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đối 
với chi ủy, đảng viên trong chi bộ. 

VPĐU -Thành viên đoàn giám sát, chi ủy các chi bộ Đ/c Dũng Tại  trường 

- 10h00: Giám sát chi bộ trường THCS về việc XD quy 
chế làm việc, công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đối 
với chi ủy, đảng viên trong chi bộ. 

VPĐU -Thành viên đoàn giám sát, chi ủy các chi bộ Đ/c Dũng Tại  trường 
S 

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

- 14h00: Hội nghị triển khai đánh giá kết quả thực 
hiện mô hình khoán quản trong quản lý Trật tự đô thị 
trên địa bàn phường 

Địa chính 
+VP 

-TTĐU-HĐND-UBND- UBMTTQ, Tr.NĐT, CAP, Bộ phận; 
Địa chính, TTXD, TTĐT, VHTT, ĐTT, TC-KT, Bí thư chi bộ, 
TTTDP, Tr.BCTMTTQ các tổ dân phố. 

Đ/c Toản HT-UBP 

Sáu 

18/9 

C 

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

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

S -8h00: Trực hướng dẫn hoàn hiện hồ sơ xét cấp GCN 
QSD đất 

VP -Đ/c Đoàn Thành Đ/c Nam Tại phường 
Bẩy 

C 
-20h00: Hội nghị tuyên truyền về trồng và sử dụng cây 
thuốc Nam tại gia đình 

TYT -Hội viên Hội NCT, phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, 
Nhân dân trên địa bàn phường 

Đ/c Dung VNH tổ 4 

 
Ghi chú: Các đồng chí tham gia đoàn kiểm tra hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn phường theo thông báo số 280/TB-UBND ngày 
14/9/2015. 


