
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 29/2018 TỪ NGÀY 16/7 ĐẾN 22/7/2018 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

16/7 

 

S 

- 8h30: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-

NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng khóa X về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh 

niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 

BDV + 

Quận 

Đoàn 

- Đ/c An - Bí thư Đảng ủy ; Đ/c Tuân - BT ĐTN Đ/c Thắng HTQU 

- 8h30: Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2018: Thông tin 

tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 trên địa 

bàn quận 

 - Đ/c Uyên - CBTGĐU; Bí thư chi bộ TDP Đ/c Thạch KLC 

- 8h00: Luyện tập hội nghị diễn tập chiến đấu phòng thủ 

phường năm 2018 

 - BCH Đảng bộ, Cán bộ chuyên môn liên quan (Theo 

lịch diễn tập)  

Đ/c An HTUB 

C 

- 14h00: Luyện tập hội nghị diễn tập chiến đấu phòng thủ 

phường năm 2018 

 - BCH Đảng bộ, Cán bộ chuyên môn liên quan (Theo 

lịch diễn tập) 

Đ/c An HTUB 

- 15h00: Tổng duyệt chương trình thi quy tắc văn hóa 

ứng xử cấp quận 

Đ/c Thảo -Đ/c Hiền - PCT, Đội thi Văn hóa ứng xử phươg (Đ/c thảo 

mời thành phần) 

Đ/c Hiền HT-QU 

- 19h00: Dự Hội thi thiếu niên tuyên truyền, giới thiệu sách 

hè quận Long Biên năm 2018 

TTVH-

TT&TT 

- Đ/c Hiền - PCT UBND phường Đ/c Hương TTTM 

Savico 

Ba 

17/7 

 

S 

- 8h30: Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp thứ 6 - HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-

2021; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề “Việc thực hiện quy 

định pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên 

địa bàn quận Long Biên” 

VP - Đ/c An -  Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch HĐND; Đ/c Toản - 

Chủ tịch UBND; Đ/c Minh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 

(VPHĐND&UBND tham mưu mời 03 cử tri và đại diện 

các TDP trên địa bàn) 

Đ/c Hải HTQU 

- 8h00: Dự lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình (lớp 2) VP -Đ/c Toản - CTUBND, Nam - PCTUBND  TTBDCT 

-8h30: Làm việc với các đối tượng án treo  Đ/c Liên -CAP, người được phân công, hướng dẫn, các đối 

tượng chấp hành án treo (Đ/c Liên tham mưu giấy mời) 

 P1-UBP 

C 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan: Kiểm tra hiện trường khu 

vực chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ phường năm 

2018 

QS - Thường trực Đảng ủy  Tại phường 

- 13h30: Dự lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình (lớp 2) VP -Đ/c Toản - CTUBND, Nam - PCTUBND  TTBDCT 

- 14h00: Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại trong 

công tác quản lý chợ; tồn tại phương án chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế trên địa bàn quận theo kết luận của Thường 

trực Quận ủy 

KT - Đ/c Nam - PCT UBND phường Đ/c M.Hà P1 - UBQ 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan  - Đ/c Hương - PCT  Tại phòng 



Tư 

18/7 

 

S 

- 8h00: Tổng duyệt hội nghị diễn tập chiến đấu phòng thủ 

phường năm 2018  

 - BCH Đảng bộ, Cán bộ chuyên môn liên quan (Theo 

lịch diễn tập) 

Đ/c An HTUB 

- 8h00: Dự lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình (lớp 2) VP -Đ/c Toản - CTUBND, Nam - PCTUBND  TTBDCT 

- 8h00: Tập huấn nghiệp vụ tổ trưởng TDP năm 2018 VP -Tổ trưởng các tổ dân phố  TTBDCT 

- 8h00: Chung khảo Hội thi “Cán bộ thường trực dân số 

tuyên truyền dân số - KHHGĐ giỏi năm 2018” 

TTDS -  Đ/c Dũng – PBTTTĐU; Lãnh đạo UBND, đại diện 

BCĐ DS-KHHGĐ phường  

Đ/c Hương Hội trường 

KLC 

C 

- 14h00: Tổng duyệt hội nghị diễn tập chiến đấu phòng thủ 

phường năm 2018  

 - BCH Đảng bộ, Cán bộ chuyên môn liên quan (Theo 

lịch diễn tập) 

Đ/c An HT-UBP 

- 13h30: Dự lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình (lớp 2) VP -Đ/c Toản - CTUBND, Nam - PCTUBND  TTBDCT 

Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận 

+ 14h00: Thẩm định 05 PA điều chỉnh dự án Xây dựng 

đường tuyến đường từ đê Sông Hồng đến đường gom cầu 

Thanh Trì, phường Thạch Bàn, Cự Khối 

 + Đ/c Nam - PCT, Hùng - Địa chính Đ/c M.Hà Phòng họp 

TTPTQĐ 

- 14h00: Hội nghị triển khai Kế hoạch phòng chống 

HIV/AIDS thực hiện mục tiêu 90.90.90 vào năm 2020 

TTYT -  Đ/c Hiền - PCT UBND; Đ/c Minh - Tr.CAP; Đ/c 

Đào - TYT; Đ/c Tuân - CSMT 

Đ/c Hương TTYT quận 

Năm 

19/7 

 

S 
- 8h00: Dự lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình (lớp 2) VP -Đ/c Toản - CTUBND, Nam - PCTUBND  TTBDCT 

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

C 

-13h30: Làm việc tại cơ quan VP - Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND phường  Tại phòng 

- 13h30: Dự lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình (lớp 2) VP -Đ/c Toản - CTUBND, Nam - PCTUBND  TTBDCT 

-14h30: Dự hội nghị thành lập nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên 

truyền pháp luật 

HPN - Đ/c Dũng - PBTTTĐU;   P2-UBP 

Sáu 

20/7 

 

S 
- 8h00: Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường 

năm 2018 

QS - BCH Đảng bộ, Cán bộ chuyên môn liên quan (Theo 

lịch diễn tập) 

Đ/c An Tại phường 

C 
- 13h30: Chương trình diễn tập chiến đấu phòng thủ 

phường năm 2018 

QS - BCH Đảng bộ, Cán bộ chuyên môn liên quan (Theo 

lịch diễn tập) 

Đ/c An Tại phường 

Bảy 

21/7 

S 

- 8h00: Chương trình diễn tập chiến đấu phòng thủ phường 

năm 2018 

QS - BCH Đảng bộ, Cán bộ chuyên môn liên quan (Theo 

lịch diễn tập) 

Đ/c An Tại phường 

-8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Bộ phận Một cửa, Văn phòng Đ/c Hiền Tại 

phường 

C 
- 13h30: Chương trình diễn tập chiến đấu phòng thủ 

phường năm 2018 

QS - BCH Đảng bộ, Cán bộ chuyên môn liên quan (Theo 

lịch diễn tập) 

Đ/c An Tại phường 

CN 

22/7 
S 

     

 


