
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG UYR - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 15/2018 TỪ NGÀY 09/4 ĐẾN 14/4/2018 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

 

Hai 

09/4 

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

-8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND  Tại phòng 

C 

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

-14h00: Họp Tổ chống thất thu Đ/c Hằng -Tổ chống thất thu (Đ/c Luận chuẩn bị tài liệu họp) Đ/c Nam P1-UBP 

-14h00: Kiểm tra cơ sở hành nghề y dược tư nhân, ATTP 

trên địa bàn phường 

YT -Thành viên tổ kiểm tra Đc/ Hiền Tại 

phường 

Ba 

10/4 

S 

-8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND  Tại phòng 

-8h30: Báo cáo rà soát tiến độ triển khai chủ đề “xanh - 

sạch - đẹp” của quận thuộc khối KT-ĐT. 

Đ/c Dũng -Tr.NĐT, Đ/c Trọng, Đỗ Thành, Thảo, Hoàng Anh Đ/c Nam P1-UBP 

- 8h30: Khai mạc lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO9001:2005 

CNTT - Đ/c Hường, Liên, Lam, Thảo Đ/c Hương Hội trường 

KLC 

-8h00: Kiểm tra cơ sở hành nghề y dược tư nhân, ATTP 

trên địa bàn phường 

YT -Thành viên tổ kiểm tra Đc/ Hiền Tại 

phường 

C 

- 14h00: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ 

phường Cự Khối lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

VPĐU - Đ/c Điềm - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ quận; Đ/c 

Huân - QUV, PCT HĐND quận; Thường trực Đảng ủy, 

HĐND; Lãnh đạo UBND; Ban Thường trực UBMTTQ; 

Trưởng, phó các đoàn thể; Chi ủy các Chi bộ trực thuộc; 

Tổ trưởng các tổ dân phố 

Đ/c An HT-UBP 

-16h00: Công bố Quyết định kiểm tra việc khai thác, sử 

dụng khu nhà sơ chế rau, quả an toàn phường Cự Khối 
VP -Thành viên Tổ kiểm tra (theo Quyết định số 75/QĐ-

UBND ngày 5/2/2018 của UBND phường), 

HTXDVNN Cự Khối, Công ty Việt Liên. 

Đ/c Toản P1-UBP 

-14h00: Kiểm tra cơ sở hành nghề y dược tư nhân, ATTP 

trên địa bàn phường 

YT -Thành viên tổ kiểm tra Đc/ Hiền Tại 

phường 

 

Tư 

11/4 

S 

- 8h00: Hội nghị lần thứ 13 - Ban Chấp hành Đảng bộ quận 
khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

VPQU + 

VP 
- Đ/c An -  Bí thư Đảng uỷ  Đ/c Hải HTQU 

-8h00: Tiếp đoàn thẩm định quyết toán thu - chi ngân sách 

năm 2017 

Đ/c Hằng -Phòng TC-KT, Bộ phận TC-KT, Đ/c Toản P2-UBP 

-8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND  Tại phòng 

-8h30: Hội nghị tuyên truyền hiến máu nhân đạo năm 2018 CTĐ -Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo phường, Bí Thư chi bộ, 

Tổ trưởng dân phố, Tr.BCTMT, chi hội trưởng Hội 

CTĐ các tổ dân phố, nhân dân trên địa bàn phường. 

(CTĐ tham mưu giấy mời) 

Đ/c Hiền HT-UBP 



-8h30: Xác định ranh giới GPMB hộ ông Đào Thế Cương 

(tổ 13) dự án: Xây dựng tuyến đường 25 m từ đê sông Hồng 

đến đường gom cầu Thanh trì. 

Đ/c Hùng -Tổ công tác GPMB; đ/c, Hùng, Trọng, Tổ trưởng tổ 
dân phố số 13, đại diện TTPTQĐ, ông Đào Thế Cương 
tổ 13 (Đ/c Hùng tham mưu giấy mời) 

Đ/c Nam Hiện trường 

-10h00: Kiểm tra xác nhận nguồn gốc đất tại khu vực đỗ 
xe giáp nhà điều hành cầu thanh trì 

Đ/c 

T.Dũng 
Đ/c Hùng, Dũng, đỗ Thành, Trọng địa chính. Công an 
phường, tổ Trưởng tổ dân phố 13 và các đơn vị sử dụng 
đất có liên quan (Đ/c Dũng tham mưu giấy mời) 

Đ/c Nam P2-UBP 

- 8h00: Dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám 

sát của Đảng năm 2018 (cả ngày) 

 - Đ/c Dũng - PBTTT; Đ/c Minh - Tr.CAP; Các đồng chí 

Bí thư Chi bộ 9, 10, 11, Mầm non Hoa Phượng 

 TTBDCT 

C 

- 14h00: Họp BCĐ trợ giúp người nghèo; BCĐ thực hiện 

pháp lệnh người có công và xây dựng, quản lý Quỹ đền ơn 

đáp nghĩa 

LĐTBXH -  Đ/c Hiền - PCT.UBND phụ trách VHXH, Đ/c Lam Đ/c Hương P2 - QU 

-14h00: Làm việc với Ban quản lý dự án về việc Báo cáo 

sữa chữa Đình - Chùa Hạ Trại. 
Đ/c Dũng -Ban quản lý dự án quận, Lãnh đạo ĐU, HĐND, 

UBND, CTUBMTTQ, Tr.BTTND, Trưởng ban QLDT 
Hạ Trại, cán bộ Địa chính; Đ/c Hùng, VHTT; Thảo, 
Uyên, Bí thư chi bộ, TTDP tổ 3 (Đ/c Dũng tham mưu 
giấy mời) 

Đ/c Toản P2-UBP 

Năm 

12/4 
S 

- 8h30: UBKT Đảng ủy tổ chức giám sát Chi bộ HTX dịch 

vụ nông nghiệp. 

Chi bộ - UBKT Đảng ủy; Chi bộ HTX DVNN Đ/c Dũng P1-UBP 

Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận 

 

TTPTQĐ 

 

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, 

KT 

Đ/c M.Hà PH 

TTTPTQĐ 

+ 9h30: Thẩm tra 01 PA điều chỉnh; 01 PA công trình XD 

trên ngõ công thuộc dự án: Xây dựng đường tuyến đường 

từ đê Sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường 

Thạch Bàn, Cự Khối, quận Long Biên 

 + Đ/c Toản - CT, Hùng - Địa chính   

- 8h30: Ktra xác định mốc giới của gia đình bà Nguyễn Thị 

Ngọc   
Đ/c Liên - Đoàn Thành, Phùng Thị Bích Liên, Tổ trưởng tổ dân 

phố số 3, bà Ngọc và những hộ liền kề (Đ/c Liên tham 
mưu giấy mời) 

Đ/c Nam Hiện trường 

-10h00: Lấy ý kiến các hộ dân sau công khai phương án 

dự thảo đền bù GPMB dự án: Xây dựng HTKT các ô đất 

thuộc ô quy hoạch G7/NO1, G7/NO2, G7/P1, G7/P2 (bao 

gồm tuyến đường liền kề) dọc tuyến đường từ đê sông 

Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, 

phường Cự Khối, quận Long Biên. 

(đợt 4) 

Đ/c Hùng -Tổ công tác GPMB, Tổ trưởng tổ dân phố số 10, 11, 

12, 13, đại diện TTPTQĐ, các hộ dân có phương án dự 

thảo, (Đ/c Hùng tham mưu giấy mời) 

 

Đ/c Nam P2-UBP 

-8h30: Kiểm tra việc xây dựng “Tổ dân phố “xanh - sạch - 

đẹp” tổ dân phố số 10 
Đ/c Uyên -Thành viên tổ kiểm tra (Đ/c Uyên thông báo tổ kiểm 

tra), Ban vận động tổ dân phố số 10. 
Đ/c Hiền Tại TDP 



-8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND  Tại phòng 

C 

-13h00: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo ĐU, HĐND.  Tại phòng 

-14h00: Tập huấn công tác tiếp và cung cấp thông tin cho 

báo chí 

VP -Đ/c Toản - CT, Nam, Hiền - PCT  P2-QU 

-14h00: Kiểm tra việc xây dựng “Tổ dân phố “xanh - sạch 

- đẹp” tổ dân phố số 11 
Đ/c Uyên -Thành viên tổ kiểm tra (Đ/c Uyên thông báo tổ kiểm 

tra), Ban vận động tổ dân phố số 11. 
 Tại TDP 

 

Sáu 

13/4 

S 

-8h30: Hội nghị giao ban công tác Ban chỉ đạo 197, TTXD, 

TTĐT, VSMT, Thuế quý I, tháng 3/2018. 

(Đ/c Nam - PCT chỉ đạo) 

CAP+Hoà

ng Anh, 

Dũng, 

Luận, 

Thành 

-TTĐU-HĐND- UBMTTQ,Đ/c Nam - PCT, Tr.NĐT, 

CAP, Bộ phận; VHTT, ĐTT, TC-KT, VP, Bí thư chi bộ, 

TTDP các tổ dân phố 

Đ/c Toản P2-UBP 

- 8h30: Hội thảo về mô hình “Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả thân thiện, gần dân” 

VP + TP -  Đ/c Hiền -  PCT UBND, Đ/c Hường - MC Đ/c Hương P2 - QU 

C 

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy:  

+ UBND phường báo cáo kế hoạch tổ chức hiến máu nhân 

đạo; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày 

giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; KH triển khai 

thực hiện chỉ số cải cách hành chính 

+ UBND, UBMTTQ phường báo cáo Kế hoạch liên tịch 

vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo 

UBND 

phường 

(slide) 

- Ban Thường vụ Đảng ủy; Đ/c Hiền 

- PCT UBND phường 

Đ/c An P2-UBP 

-14h00: Kiểm tra các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế trên địa bàn phường  

Đ/c Lê An -Thành viên tổ kiểm tra, đại diện chủ phương án (Đ/c 

Lê Anh tham mưu mời đơn vị và thông báo thành viên 

tổ kiểm tra) 

Đ/c Nam Tại cơ sở 

-14h00: Thường trực HĐND phường Cự Khối khảo sát các 

phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường  

VP -Thành viên Đoàn giám sát của HĐND phường Đ/c An Hiện trường 

-16h30: Vệ sinh cơ quan phường CĐP -Đoàn viên công đoàn phường  Tại cơ quan 

phường 

Bảy 

14/4 
S 

- 8h00: Làm việc sáng thứ bẩy VP -Bộ phận Một cửa, Văn phòng Đ/c Nam Tại phường 

CN 

15/4 
S 

- 8h00: Hiến máu nhân đạo năm 2018 CTĐ -Lãnh đạo ĐU, HĐND. UBND, UBMTTQ, Tr.NĐT, 

người tình nguyện hiến máu 

Đ/c Hiền HT-UBP 

 
 


