
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG UỶ - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 11/2016 TỪ NGÀY 14/3 - 18/3/2016 

THỨ 
NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ  

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

- 8h30: Họp Tại UBND quận  -Đ/c Toản - CT  UBND quận

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

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

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

-14h00: Kiểm tra công tác PCCC tại các cụm di tích VHTT -Đội PCCC quận, đại diện ban quản lý tích phường, Địa chính; 
Đ/c Trọng. 

Đ/c Nam Hiện trường 

Hai 

14/3 

C 

-16h00: Họp BCĐ bầu cử đại biểu QH và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 

VP - Thành viên Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử phường Đ/c An P2 -UBP 

- 8h00: Tổng kết hoạt động HĐND quận khoá II và 
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 
hoạt động của HĐND quận, nhiệm kỳ 2011-2016   

VP + NV - Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Toản - CTUBND, Dũng, 
PCTHĐND, Minh - CTUBMTTQ   

Đ/c Hải HT-QU 

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

-8h30: Làm việc với ông Đào Xuân Ích liên quan đến 
giải quyết đơn thư 

Tư pháp -Đ/c Liên, Đoàn Thành, Tổ trưởng tổ dân phố số 2, 
TTXD, TBTTr.ND, đội TTXD quận. 

Đ/c Nam PTD 

-9h30: Họp các hộ dân thuộc tổ dân phố số 11, 12, 13 có 
đất nằm trong dự án giải phóng mặt bằng C3-
6/CCDV05 

Địa chính 

(Đ/c Hùng) 

-Bộ phận Tư pháp; Đ/c Liên, Tổ trưởng tổ dân phố số 11, 
12, 13, đại diện các hộ dân (Đ/c Hùng tham mưu mời hộ 
dân) 

Đ/c Nam P1-UBP 
S 

-8h30: Tập huấn chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ và công tác 
LĐTB&XH" 

DS -Tổ trưởng các TDP trên địa bàn phường  HTTTBDC
T quận 

- 14h00: Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 
2020; triển khai kế hoạch tổ chức vận động ủng hộ Quỹ 
Vì Trường Sa thân yêu do Uỷ ban MTTQ quận phát động 

NV + 
MTTQ 

- Các đồng chí Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Chủ tịch 
UBMTTQ phường, Phó ban và 01 uỷ viên ban bầu cử 

Đ/c Liêm Hội trường 
KLC 

Ba 

15/3 

C 

-15h30: Phối hợp với Toà án quận định giá tài sản tại 
chỗ tại tổ 7 

Địa chính 

(Đ/c Hùng) 

-Bô phận Tư pháp, Địa chính; Đ/c Hùng, Trọng, Tổ 
trưởng TDP số 7 

Đ/c Nam Hiện 
trường 

- 8h30: Làm việc với Thanh tra quận Địa chính 
(Đ/c Đoàn Thành) 

-Thanh tra quận, bộ phận Địa chính; Đ/c Hùng, Thành Đ/c Toản P1-UBP 

- 8h00: Hội nghị hiệp thương lần 2 đại biểu HĐND 
phường Cự Khối. 

VP - Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường, Thường 
trực UBMTTQ phường, đại diện UBBC phường 

P2-UBP P2-UBP 

- 8h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội VHTT -Bộ phận VHTT, Đoàn kiểm tra của phường  Cụm di tích 

Tư 

16/3 
S 

-9h00: Triển khai lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

VP -Lãnh đạo CAP, Tổ trưởng các tổ dân phố, Cảnh sát khu 
vực, thành viên tổ rà soát, lập danh sách cử tri trên địa 

Đ/c Dung  P2-UBP 



2016 - 2021. bàn phường. 

-10h30: Họp chuyên môn giải chạy hưởng ứng 
Olympic và giải chạy báo Hà Nội mới 

VHTT -Tr.NĐT, CAP, QS, BVDP, Hiệu trưởng các Trường, Tổ 
trưởng các tổ dân phố, thành viên Ban tổ chức giải chạy 
(VHTT chuẩn bị) 

Đ/c Dung P2-UBP 

- 14h00: Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc 
phòng - an ninh, công tác tuyển quân và công tác phòng 
không nhân dân và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2016 

QS - Đ/c Toản - CT, Tính - Tr.CAP, Quyền - QS Đ/c Chiến Hội trường 
BCH QS 

- 14h00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác quản lý lễ hội 
trên địa bàn phường 

VP - Đoàn kiểm tra quận, đại diện ban chỉ đạo lễ hội phường  Cụm di tích C 

- 14h00: Họp các hộ trồng cây ăn quả ở vùng sản xuất 
rau an toàn 

VP -TTĐU-HĐND, HTX, HND, BTCB, Tổ trưởng tổ dân 
phố, Tr.BCTMTTQ, Chi hội trưởng HND tổ 2, đại diện 
các hộ gia đình, Tổ trưởng tổ dân phố số 10, 6, Đ/c Hùng 

Đ/c Nam NVH tổ 2 

-7h30: Dự khai mạc lễ hội tại các cụm ti tích VHTT+VP -Theo lịch phân công của Đảng uỷ  Cụm di tích 

S - 8h30: Dự lớp tập huấn lực lượng thực hiện công tác 
quản lý trật tự đô thị 

QLĐT - Theo Giấy triệu tập của UBND quận Đ/c Trình Hội trường 
TTBDCT 

-13h00: Làm việc tại cơ quan VP -Các đồng chí Lãnh đạo UBND phường  Tại phòng 

Năm 

17/3 

C 
     

- 8h00: Tập huấn hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn vị 
trí việc làm và xây dựng quy trình làm việc nội bộ của 
các đơn vị. 

VP + NV - Đ/c An - BTĐU, Toản - CTUBND, (Văn phòng tham 
mưu mời thành phần liên quan) 

Đ/c Hà Hội trường 
KLC 

S 

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

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

-14h00: Họp Tiểu ban hậu cần, tuyên truyền báo cáo 
kế hoạch chuẩn bị phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội 
và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

VP+VHTT -Thành viên Tiểu ban hậu cần, Tuyên truyền Đ/c Dung P2-UBP 

Sáu 

18/3 

C 

- 14h00: Dự lớp tập huấn lực lượng thực hiện công 
tác quản lý trật tự đô thị 

QLĐT - Theo Giấy triệu tập của UBND quận Đ/c Trình Hội trường 
TTBDCT 

Bảy 

19/3 
S 

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

-6h30: Giải chạy hưởng ứng Olympic và giải chạy báo 
Hà Nội mới 

VHTT+VP -Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, Tr.Phó NĐT, Hiệu 
trưởng các trường, Bí thư chi bộ, Tr.BCTMT, Tổ trưởng, 
tổ phó các tổ dân phố, vận động viên tham gia giải chạy 
(VHTT chuẩn bị các điều kiện, kiểm soát các thành phần) 

Đ/c Toản Sân trụ sở 
UBND Chủ 

nhật 

20/3 
S 

-9h00; Dự khai mạc Lễ Hội tại cụm di tích Hạ Trại VHTT -Theo lịch phân công của Đảng uỷ  Đình Hạ 



Trại 

 
 


