
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG UỶ - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 12/2015 TỪ NGÀY 21/3 - 26/3/2015 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ  

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

21/3 

S 

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện Kết luận của Ban 

thường vụ Quận uỷ về triển khai thực hiện nhiệm vụ 

trong quý I/2016 

KT + 

TNMT+ 

GPMB 

- Đ/c Nam -PCT Đ/c Chiến P2 - UBQ 

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

- 9h00: Họp bộ phận giúp việc chuẩn bị Hội nghị đại 

biểu nhân dân và đại hội Hội LHPN phường 

VP - Các bộ phận chuyên môn UBND phường Đ/c Dung  P2-UBP 

C 

- 14h00: Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội Đại 

biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố 

 - Các đ/c Uỷ viên BCH Đảng bộ quận; Trưởng, phó các 

phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể; Bí thư, PBT thường 

trực; Chủ tịch, PCT.HĐND; Chủ tịch, PCT.UBND; Cán bộ 

tuyên giáo Đảng ủy 14 phường (Theo lịch của Quận uỷ) 

Đ/c Thắng KLC 

     

Ba 

22/3 

S 

- 8h30: Triển khai phương án cơ giới hoá thu gom 

vận chuyển rác trên địa bàn quận giai đoạn 2016 - 

2020 và các tiêu chí “Phường văn minh đô thị”, 

“Tuyến phố văn minh đô thị” 

DA + 

QLĐT + 

VHTT 

- Đ/c Toản - CT Đ/c Hà P1 - UBQ 

- 8h00: Làm việc với thanh tra Quận Địa chính -Đ/c Đoàn Thành, Hùng Đ/c Nam P2-UBP 

- 8h30: Hôi nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú 

của người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 

2016 - 2021. 

MTTQ - TTĐU-HĐND-UBND, Trưởng NĐT, Bí thư chi bộ, 

Trưởng ban CTMTTQ, Tổ trưởng các tổ dân phố, thủ 

trưởng các đơn vị có người ứng cử 

 HT-UBP 

-10h00: Triển khai kế hoạch Tổng điều tra nông thôn, 

nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016. 

VP - Chủ tịch Hội nông dân, Chủ tịch HĐQT HTX, Tổ 

trưởng, Tổ phó các tổ dân phố, cán bộ Thú y, BVTV. 

Đ/c Dung P2-UBP 

-10h30: Họp các đơn vị để chuẩn bị tổ chức Hội nghị 

đại biểu nhân dân phường năm 2016. 

VP - Thành viên Ban tổ chức (MTTQ chuẩn bị nội dung theo 

nội dung kế hoạch liên tịch) 

Đ/c Toản HT-UBP 

C 

-14h00: Kiểm tra tài chính Đảng  Đ/c An - BTĐU, đ/c Son - VP, đ/c Hằng - KTTC  VPQU 

-14h000: Hội nghị triển khai tiêu chí vị trí việc làm và 

kế hoạch xây dựng quy trình nội bộ. 

VP -TTĐU- HĐND, CTUBMTTQ, Tr.NĐT, toàn thể cán bộ, 

công chức, LĐHĐ làm việc tại cơ quan phường. 

Đ/c Toản P2-UP 

- 14h00: Làm việc với thanh tra Quận Địa chính -Đ/c Đoàn Thành, Hùng Đ/c Nam P2-UBP 

-19h30: Diễn đàn Đảng với Thanh niên, Thanh niên 

với Đảng. 
ĐTN 

- Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường, Tr.NĐT  P2-UBP 



Tư 

23/3 

S 

- 7h00: Tham gia đoàn công tác của LĐLĐ quận (cả 

ngày) 

 -Đ/c Dung - PCT, Lam - LĐTBXD, Minh - CTUBMTTQ  LĐLĐ quận 

- 8h30: Tiếp doàn Kiểm tra về công tác bầu cử tại 

phường  

UBBC -Chủ tịch, Phó chủ tịch UBBC phường Đ/c An P2-UBP 

- 8h30: Hội nghị triển khai công tác thu thuế năm 

2016 trên địa bàn phường 

TC-KT -TTHĐND, CTUBMTTQ, Tr.NĐT, Bí thư chi bộ, Tổ 

trưởng các tổ dân phố, cán bộ UNT các tổ dân phố 

Đ/c Nam PCT 

     

C 

-14h00: Họp lãnh đạo UBND phường VP - Đ/c Nam, Dung - PCT Đ/c Toản P1-UBP 

-14h00: Khảo sát hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn 

phường. 

Địa chính -Tổ trưởng các tổ dân phố, Đ/c Trọng, Luận, (Đ/c Đỗ 

Thành tham mưu gửi lịch khảo sát tới các tổ dân phố liên 

quan) 

Đ/c Nam Hiện trường 

-19h30: Hội nghị nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức 

khoẻ cho thanh niên, vị thành niên tại cộng đồng 

DS -Đoàn thanh niên phường Đ/c Dung P2-UBP 

Năm 

24/3 

S 

- 8h30: Hội thảo đóng góp ý kiến về tiêu chí chuyên 

nghiệp của đội ngũ CBCC và tiêu chuẩn vị trí việc 

làm theo Chương trình số 02-Ctr/QU của Quận uỷ về 

“Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hoá đội ngũ 

CBCC, VC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ 

quan điện tử Quận, Phường giai đoạn 2015 - 2020” 

NV - Theo Giấy mời của UBND quận (phòng Nội vụ tham 

mưu mời các thành phần liên quan) 

Đ/c Hà P1 - UBQ 

- 8h30: Kiểm điếm GPMB các hộ còn lại dự án 

GPMB tạo quỹ đất sạch ô quy hoạch C3-6/CCBVO5 

Địa chính 

(Đ/c Hùng) 

- Tổ công tác GPMB của phường, Tổ trưởng các TDP số 7, 

8, 12, 13 (Đ/c Hùng tham mưu thông báo tới thành phần 

liên quan) 

Đ/c Nam Hiện trường 

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

- 8h30: Họp BTV Đảng ủy VPĐU - Các đ/c BTV Đảng ủy Đ/c An P1- UBP 

C 

-14h00: Làm việc với các đối tượng án treo trên địa 

bàn phường 

Tư pháp -Công an khu vực tổ 5, 6, Tô trưởng tổ dân phố số 5, 6, đối 

tượng hưởng án treo (Đ/c Liên tham mưu mời đối tượng án 

treo) 

Đ/c Nam PTD 

-14h00: Hội nghị tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ cho 

Hội viên hội phụ nữ 
DS 

- Hội viên hộp LHPN phường Đ/c Dung NVH tổ 

12+13 

- 20h00: Mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hô Chí Minh ( 26/3/1931 - 26/3/2016) 

ĐTN - Lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND phường  HT-UBP 

Sáu 

25/3 
S 

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

- 8h30: Giao ban công tác quản lý TTĐT, TTXD, 

VSMT tháng 03/2016  

QLĐT - Đ/c Nam - PCT, Minh - CAP Đ/c Trình P1- UBQ 



- 8h00: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam 

(27/3/1946-27/3/2016); khen thưởng các tập thể, cá 

nhân tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao quận 

Long Biên năm 2015. 

TTTDTT - Đ/c Dung - PCT, Thảo, Uyên cán bộ VHXH Đ/c Trình NVH 

phường 

Bồ Đề 

C 

- 14h00: Giao ban công tác GPMB các dự án trên địa bàn GPMB - Đ/c Toản - CT  Đ/c Hà P1 - UBQ 

-14h00: Dự Đại hội Hội LHPN phường nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

HPN -Lãnh đạo ĐU - HĐND - UBND phường, cán bộ UBND 

phường. 

 HT - UBP 

-16h00: Giao ban công tác quản lý TTXD, TTĐT, 

VSMT trên địa bàn phường 

Địa chính -CAP, Tổ TTĐT, TTXD, VHTT, ĐTT Đ/c Nam P1-UBP 

Bẩy 

26/3 

S 

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

phường 

-8h00: Dự Đại hội Hội LHPN phường nhiệm kỳ 2016 

- 2021 

HPN -Lãnh đạo ĐU - HĐND - UBND phường, cán bộ UBND 

phường. 

 HT -UBP 

C      

 


