
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 19/2018 TỪ NGÀY 07/5 ĐẾN 13/5/2018 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

07/5 

S 

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 5/2018 cơ quan UBND quận  VP + NV - Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan 

UBND quận 

Đ/c Hương Hội trường 

KLC 

-9h00: Làm việc với tổ dân phố 9 liên quan đơn kiến nghị 
XD cổng chào 

Dũng ĐC Trọng, Đỗ Thành, Hoàng Anh, Thảo VH, Uyên VH, 
BLĐ tổ 9 

Đ/c Nam Tổ 9 

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

-8h00: Làm việc tai cơ quan VP -Lãnh đạo ĐU - HĐND - UBND  Tại 

phòng 

C 

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

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

- đẹp” tổ dân phố số 3 
Đ/c Uyên -Thành viên tổ kiểm tra (Đ/c Uyên thông báo tổ kiểm 

tra), Ban vận động tổ dân phố số 3. 
Đ/c Hiền Tại TDP 

-15h30: Giao ban tiến độ các nội dung chuẩn bị giám sát 
của HĐND 

Dũng ĐC Trọng, Đỗ Thành, công an phường: CSTT, CSKV, Đội 
TTĐT 

Đ/c Nam P1-UBP 

-16h00: Sinh hoạt chi bộ cơ quan CBCQ - Đảng viên chi bộ cơ quan  P2-UBP 

Ba 

08/5 

S 

- 8h30: Báo cáo tiến độ thực hiện Đề án “Quy hoạch sắp 

xếp hệ thống biển hiệu, biển chỉ dẫn, biển quảng cáo trên 

địa bàn quận” và công tác đặt tên đường phố, đánh gắn 

biển số nhà, biển ngõ công năm 2018 

VHTT + 

QLĐT 

- Đ/c Nam - PCT Đ/c Trình P1 - UBQ 

- 8h30: Lấy ý kiến các ngành, các phường về tiêu chí, kế 

hoạch thực hiện mô hình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo” 

TT 

 

 

- Đ/c Toản - CTUBND, Liên - TP Đ/c M.Hà P2 - QU 

- 8h30: Dự bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 1) 

năm 2018 

 - Đ/c Dũng – PBTTT Đảng ủy; Các đ/c đảng viên mới theo 

danh sách triệu tập 

 HT 

TTBDCT 

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

đẹp” tổ dân phố số 1+2 
Đ/c Uyên -Thành viên tổ kiểm tra (Đ/c Uyên thông báo tổ kiểm 

tra), Ban vận động tổ dân phố số 1+2 
Đ/c Hiền Tại TDP 

C 

-14h00: Thường trực HĐND phường giám sát UBND 

phường trong công tác quản lý các phương án chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường 

VP + Đ/c 

Hằng 

-Thành viên đoàn giám sát, Đ/c Nam - PCT, Cán bộ 

chuyên môn UBND phường (Văn phòng thông báo thành 

phần theo kế hoạch) 

Đ/c An P2-UBP 

- 14h00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục của 

Bộ Giáo dục& Đào tạo tại phường Thượng Thanh 

GDĐT - Đ/c Hiền - PCT, Hưng - VP, Hiệu trưởng các trường 

học. 

 UBND 

P.Thượng 

Thanh 

- Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận TTPTQĐ 

 

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ, KT Đ/c M.Hà PH 

TTPTQĐ 



+ 14h20: Thẩm định đối với 07 phương án đất NN dự án 

XD HTKT các ô quy hoạch G7/NO1; G7/NO2; G7/P1; 

G7/P2 dọc tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom 

cầu thanh trì phường Thạch Bàn, Cự Khối 

 + Đ/c Toản - CTUBND, Hùng - Địa chính   

+ 14h30: Rà soát hồ sơ cưỡng chế thi hành quyết định thu 

hồi đất đối với 03 hộ dân tại phường Cự Khối để thực hiện 

dự án Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường 

gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, Cự Khối 

 + Đ/c Toản - CT, Hùng - Địa chính   

Tư 

09/5 

S 

- 8h30: Vận động ông Nguyễn Đình Tiến tổ 10 nhận tiền 
đền bù GPMB dự án các ô quy hoạch (Vận động lần 2) 

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

diện TTPTQĐ, Đại diện Ban dân vận, Đại diện MTTQ 

phường), ông Tiến tổ 10. 

Đ/c Toản  P1-UBP 

-9h30: Lấy ý kiến sau công khai phương án dự thảo đền 

bù GPMB 06 hộ dân tại dự án các ô QH. 

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

12, 13, các hộ dân có PA dự thảo, TTPTQĐ. 

Đ/c Toản P1-UBP 

- 8h30: Kiểm tra vệ sinh môi trường, PCCC cơ sở sản xuất 

cơ khí tại tổ 10 phường Cự Khối  

Đ/c Đỗ 

Thành 

-Tổ kiểm tra liên ngành , cán bộ chuyên trách PCCC, 

công an phường. TTND và các Tổ trưởng tổ dân phố số 

10. 

Đ/c Nam Tại cơ sở 

tổ 10 

- 8h30: Giao ban BCĐ CNTT, Ban biên tập tin bài VP - Thành viên BCĐ CNTT, Ban biên tập tin bài phường Đ/c An P2-UBP 

-8h00: Dự Lớp tập huấn công tác công đoàn năm 2018 CĐP -Đ/c Dung - CTCĐP  TTBDCT 

C 

- Giao ban tiến độ GPMB các dự án và kế hoạch cưỡng 

chế tháng 5, 6/2018 

BQLDA + 

TTPTQĐ 

- Đ/c M.Hà - PCT; Lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQĐ; 

Lãnh đạo BQLDA phụ trách thi công và GPMB 

Đ/c Hà P1 - UBQ 

+ 16h15: Báo cáo kế hoạch cưỡng chế thực hiện GPMB 

trong tháng 5, 6/2018. 

 + Đ/c Toản - CT   

-14h00: Làm việc với công ty Hoài Trang về kiến nghị cử 

tri 

Dũng 

Đ/c 

Trọng, Đỗ Thành, Hoàng Anh, MTTQ, TDP số 4, Cty 

Hoài Trang 

Đ/c Nam P1-UBP 

-15h00: Khảo sát địa bàn tổ dân phố 1,2,3,4 các nội dung 
liên quan ý kiến cử tri 

Dũng ĐC -TTHĐND, Địa chính; Đ/c Dũng, Trọng, Thành, Tổ 
TTXD, tổ trưởng các TDP liên quan  

Đ/c Nam Hiện trường 

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

địa bàn phường 

YT -Thành viên tổ kiểm tra Đ/c Hiền Tại 

phường 

-16h00: Làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam 
DIOXIN 

VP -Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam DIOXIN, Đ/c 
Lam - LĐTBXH 

Đ/c Hiền Phòng PCT 

Năm 

10/5 
S 

- 8h30: Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 

2017, triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2018 

KT - Đ/c Toản - CTUBND Đ/c Hà P2 - QU 

-8h00: Làm việc tai cơ quan VP -Lãnh đạo ĐU - HĐND - UBND  Tại 

phòng 

-8h00: Kiểm tra ATTP, hành nghề y dược tư nhân trên địa 

bàn phường 

YT -Thành viên tổ kiểm tra Đ/c Hiền Tại 

phường 



-8h30: Xác định ranh giới nhà điều hành cầu T.Trì Dũng Đ/c -Đ/c Hùng, Đỗ Thành, Trọng, Hoàng Anh, đơn vị QL 

nhà điều hành 

Đ/c Nam Hiện 

trường 

-8h00: Phối hợp kiểm tra vệ sinh môi trường, PCCC các 

cơ sở sản xuất kinh doanh trên đia bàn phường theo lịch 

của Quận ( tổ 4,5,7,13 ) (cả ngày ) 

 

Đ/c Đỗ 

Thành 

Tổ kiểm tra liên ngành của UBND quận, Đ/c Toản - 

CTUBND 

Phòng 

TN&MT 

quận 

Tại các cơ 

sở 

C 

-13h00: Làm việc tai cơ quan VP -Lãnh đạo ĐU - HĐND - UBND  Tại 

phòng 

- 14h00: Ban Pháp chế tái giám sát thực hiện phương án 

phân công, khoán quản đối với lực lượng chức năng quản 

lý đô thị 

VP - Thành viên đoàn giám sát của Ban pháp chế, Đ/c Nam 

- PCT, các bộ phận chuyên môn liên quan (VP Thông 

báo thành phần) 

Đ/c Minh P2-UBP 

-14h00: Hội nghị truyền thông sàng lọc trước sinh và sơ 

sinh 

Đ/c Ngọc CTV dân số, thành viên ban dân số, hội viên hội phụ nữ Đ/c Hiền HT nhà VH 

tổ 5+6 

Sáu 

11/5 

S 

-8h30: Phối hợp với Xí nghiệp phát triển công nghệ Trắc 

địa bản đồ, triển khai thực hiện dự án xây dựng tổng thể hệ 

thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên 

địa bàn phường Cự Khối 

VP + Đoàn 

Thành 

Bí thư đảng ủy phường, chủ tịch UBND phường, Chủ 

tịch MTTQ, phó CT phụ trách KTĐT, Bí thư + tổ 

trưởng + trưởng ban công tác mặt trận 13 tổ dân phố, 

công chức ĐC-XD 

Đ/C Toản HTUBP 

- 8h30: Lễ trao huy hiệu 50, 55, 60, 65, 70 tuổi đảng đợt 

19/5 cho các đảng viên trên địa bàn Quận 

Đ/c Huế - Đ/c An – BTĐU; Đ/c Huế - CBTC; Các đ/c đảng viên 

được trao huy hiệu Đảng (Đ/c Huế tham mưu mời và 

đưa các đ/c tới dự) 

 HTQU 

- 8h30: Tổ chức lớp tập huấn cho Ban dân số phường Đ/C Ngọc Đ/c: Hiền Phó CTUBND, Hằng, Tuân , Minh , Thảo , 

Ngọc 

 HT UBND 

phường 

Đức Giang 

-8h00: Xử lý vi phạm TTĐT Dũng ĐC Tổ KT: Đỗ Thành, Trọng, Hoàng Anh, Công an 

phường, Đội TTĐT, Tổ dân phố 

Đ.c Nam Hiện trường 

C 

-14h00: Họp UBND phường VP -TTHĐND, Thành viên UBND phường, CTUBMTTQ Đ/c Toản P2-UBP 

+14h00: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, nhiệm 

vụ trọng tâm công tác tháng 5 

Đ/c Hưng +Công chức chuyên môn UBND phường, Đ/c Đỗ 

Thành, Luận, Uyên, YT, DS, TTXD, Lê An 

  

+ 15h00: Báo cáo kết qủa rà soát kiến nghị cử tri trước và 

sau kỳ họp thứ 5-HĐND phường 

Đ/c Hưng +Công chức chuyên môn UBND phường, Đ/c Đỗ 

Thành, Luận, Uyên, YT, DS, TTXD, Lê An 

  

+ 15h30: Báo cáo phương án khai thác, quản lý nhà sơ chế  Đ/c Hằng + Đ/c Tiến Dũng, Hằng, Lê An, Hoàng Anh, Liên   

+ 16h00: Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện phương án 

phát triển nông nghiệp vùng bãi đã được quận phê duyệt 

năm 2018  

Đ/c Lê An + Hằng, Lê An   

-17h00: Tổng vệ sinh cơ quan phường CĐP -Đoàn viên công đoàn phường Đ/c Toản Tạ cơ quan 

Bẩy 

12/5 
S 

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



 


