
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN  44/2015 TỪ NGÀY 2/11 - 8/11/2015 

THỨ 
NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ  

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

- 7h45: Lễ chào cờ tháng 11/2015 cơ quan UBND phường 
 

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ 

quan UBND phường. 

Đ/c An KLC 

-8h00: Trực tiếp dân VP -Thành viên tổ tiếp dân Đ/c Toản PTD 

-8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Dung - PCT  Tại phòng 
S 

-8h30: Kiểm tra công tác TTXD, TTĐT, VSMT trên địa bàn 
phường 

Địa chính -TTXD, Địa chính Đ/c Nam Hiện trường 

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

Hai 

2/11 

C 
-14h00: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Dung - PCT, Nam - PCT  Tại phòng 

- 8h30: Triển khai hướng dẫn tổ chức lại hoạt động HTX 
theo Luật HTX năm 2012 

HTX - Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - Đ/c Nam - PCT; các đoàn thể; Bí thư chi 
bộ các tổ dân phố; Xã viên HTX; 

 HT-UBP 

-8h30: Tập huấn kỹ năng lập kế hoạch vận động hành lang, 
vận động bầu cử. (từ ngày 3/11 - 4.11.2015) 

 -Đ/c Dung - PCT, Minh - CTUBMTTQ, Hằng - CTHLHPN  Phường 
Phúc Lợi 

-9h30: Họp tổ giải quyết đơn thư TP+ĐC -Thành viên tổ giải quyết đơn thư (TP thông báo thành phần, Đ/c Hùng 
chuẩn bị hồ sơ) 

Đ/c Toản P1-UBP 
S 

-8h00: Tập huấn nghiệp vụ tổ trưởng tổ dân phố năm 2015 
(cả ngày) 

VP -Tổ trưởng các tổ dân phố (theo giấy triệu tập số 398/GTT-UBND)  TTBDCT 

-14h00: Họp Hội đồng tư vấn thầu VP+TC-KT -Thành viên Hội đồng tư vấn thầu Đ/c Nam P1-UBP 

-14h00: Họp ban chỉ đạo phòng chống MT-MD-HIVAIDS. Đ/c Tuân 
+CAP 

-Thành viên BCĐ, CAP (Đ/c Tuân tham mưu thành phần mời) Đ/c Dung P2-UBP 

Ba 

3/11 

C 

-16h30: Sinh hoạt chi bộ cơ quan phường  -Đảng viên chi bộ cơ quan phường Đ/c Minh P2-UBP 

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

S -8h30: Hội nghị tổ chức lấy ý kiến về phương án đổi mới 

quy trình thu gom rác. 
Địa chính 

(Đỗ Thành) 

-Công ty cổ phần đô thị Long Biên, Chủ tịch UBMTTQ, 

Tr.BTTND, Trưởng các đoàn thể, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, tổ 

phó, Tr.BCTMTTQ các tổ dân phố. 

Đ/c Nam HT-UBP 

-14h00: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường QS -TTĐU-HĐND-UBMTTQ, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự Đ/c Toản P2-UBP 

-16h00: Ký gia hạn hợp đồng  thực hiện phương án Chợ Hôm TC-KT -Đơn vị thực hiện dự án, TC-KT Đ/c Toản P1-UBP 

Tư 

4/11 

C 

-14h00: Họp giao ban công tác TTND - GSĐTCĐ TTr.ND -Thành viên TTND - GSĐTCĐ  P2 -UBP 

Năm S -8h30: Tập huấn kỹ năng lập kế hoạch vận động hành lang,  -Đ/c Lam - LĐBTXH, Liên - Tư pháp  Phường 



vận động bầu cử. (từ ngày 5/11 - 6/11.2015) Phúc Lợi 

-8h00: Tập huấn lớp bồi dưỡng kỹ năng tham mưu cho cấp ủy về 
nghiệp vụ công tác Đảng viên. 

VPĐU -Đ/c Dũng - PBTĐU, Son, Đào Hằng  HT-QU 

5/11 

C 
- 14h00: Họp Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công 
tác khai thác, quản lý chợ và công tác thu thuế ngoài quốc 
doanh tại các chợ trên địa bàn 

KT - Đ/c Nam - PCT Đ/c Chiến P1 - UBQ 

- 8h30: Giám sát chi bộ 2 về thực hiện Nghị quyết của 
Đảng ủy; các thông báo, kết luận của HĐND - UBND 
phường 

VPĐU Đ.c Dũng - PBTTTĐU - CNUBKTĐU; các thành viên 
đoàn giám sát. 

Đ/c Dũng NVH tổ 2 

-8h30: Làm việc với các hộ dân có đất nằm trong phạm 
vi GPMB dự án C3-6/CCDVO5 về nhân khẩu, lao động 
nông nghiệp. 

Địa chính 

(Đ/c Hùng) 

-Tổ trưởng tổ dân phố số 11, 12, 13, Đ/c Liên - TP, CAP; 
CSKV 

Đ/c Nam P2-UBP 
S 

- 8h30: Tập huấn công tác QLNN về vệ sinh, an toàn thực 
phẩm năm 2015 

YT + TTYT - Đ/c Dung - PCT, Thành viên BCĐ VSATTP phường  (Y Tế tham 
mưu thành phần mời) 

 HT-QU 

Sáu 

6/11 

C 

- 14h00: Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện quy chế phối hợp 

giữa TT TDP và trưởng ban công tác MT. 

-16h00: Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận tổ 

dân phố văn hóa năm 2015 

MTTQ+ 
UBND 

-TTĐU-HĐND-UBND, UBMTTQ phường, trưởng ban công tác MT, tổ 
trưởng TDP 

Đ/c Minh và 

Đ/c Toản 

P2 -UBP 

- 6h00: Tổ chức giao lưu TDTT chào mừng kỷ niệm 85 
năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam 

MTTQ + 
VHTT 

-Lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND, Tr.NĐT, Các đơn vị tham 
gia giao lưu. 

Đ.c Minh Sân UBP 

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

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

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

7/11 
S 

-8h30: Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001:2008 tại cơ quan UBND phường (cả ngày) 

VP -Đơn vị QMT, Toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ tại cơ 
quan UBND phường (thời gian tại các bộ phận theo thông 
báo của UBND phường) 

Đ/c Toản Tại phường 

 

 


