
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG UỶ - HĐND – UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 13/2016 TỪ NGÀY 28/3 - 02/4/2016 

 

THỨ 
NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ  

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

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

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

- 8h30: Giao ban công tác hoà giải quý I.2016 TP -Thành viên tổ hoà giải phường, Tổ trưởng tổ hoà giải các tổ 
dân phố 

Đ/c Dung P2-UBP S 

- 9h00: Triển khai xây dựng tiếu chuẩn vị trí việc làm, 
Chức danh CBCCVC cơ quan Đảng, đoàn thể 

VP Đảng ủy - Thường trực Đảng ủy - MTTQ, trưởng các đoàn thể Đ/c An P1 -UBP 

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

- 14h00: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường 
về xem xét xin thuê thầu 02 ha đất ven Sông Hồng làm 
bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn 
phường Cự Khối. 

Địa chính -Đ/c Nam - PCT  Sơ TN và 
MT 

- 14h00: Triển khai kế hoạch quản lý hoạt động hành 
nghề y dược tư nhân trên địa bàn phường. 

YT -Trạm y tế, Đại diện các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc 
tư nhân trên địa bàn phường 

Đ/c Dung P2-UBP 

Hai 

28/3 

C 

- 16h00: Họp lãnh đạo UBND phường VP -Lãnh đạo UBND Đ/c Toản P1-UBP 

- 8h30: Giao ban công tác cấp GCN QSD đất, cấp GCN 
cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, hành chính sự nghiệp 
và công tác môi trường 

TNMT - Đ/c Nam - PCT Đ/c Hải P1 - UBQ 

- 8h00: Hội nghị đại biểu nhân dân phường Cự Khối 
năm 2016 

VP+VHTT -TTĐU-HĐND, Lãnh đạo UBND, Trưởng NĐT, CAP, 
Hiệu trưởng các Trường học, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ 
dân phố, Trưởng ban CTMTTQ các tổ dân phố, đại diện 
các gia đình tiêu biểu, thành viên BCĐ phường. 

Đ/c Toản HT-UBP 
S 

- 8h30: Kiểm tra hiện trạng các vị trí đất công xen kẹt 
khu dân cư trên địa bàn phường (cả ngày) 

Địa chính 

(Đ/c Hùng) 

-Thành viên tổ rà soát, Tổ trưởng các tổ dân phố liên quan 
(Đ/c Hùng thông báo tới các tổ dân phố liên quan) 

Đ/c Nam Hiện 
trường 

- 14h00: Họp Ban chấp hành Đảng bộ phường VP+UBMT
TQ 

-Các đồng chí UVBCH Đảng bộ phường, Thành viên Ban 
chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử phường 

Đ/c An P2-UBP 

Ba 

29/3 

C 
- 14h00: Hôi nghị tuyên truyền sàng lọc trước sinh và 
sơ sinh 

DS+YT -Hội viên Hội phụ nữ, Thành viên ban Dân số, cộng tác viên 
Dân số, y tế, trẻ em. 

Đ/c Dung HT-UBP 

Tư S - 8h30: Hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt phường NV + - Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Toản, CTUBND, Minh - Đ/c Hải HT-QU 



quý I/2016 TCKH + 
CCT 

CTUBMTTQ 

- 8h30: Kiểm tra hiện trạng các vị trí đất công xen kẹt 
khu dân cư trên địa bàn phường (cả ngày) 

Địa chính 

(Đ/c Hùng) 

-Thành viên tổ rà soát, Tổ trưởng các tổ dân phố liên quan 
(Đ/c Hùng thông báo tới các tổ dân phố liên quan) 

Đ/c Nam Hiện 
trường 

-9h00: Họp các bộ phận chuẩn bị nội dung giao ban 
đánh giá kết quả thực hiện phương án khoán quản trật 
tự đô thị trên địa bàn phường. 

Địa chính 

(Đ/c Trọng) 

-Trưởng công an phường, Phó trưởng CAP phụ trách đô 
thị, Cảnh sát khu vực phụ trách đô thị, Tô trưởng Tổ 
TTXD phường, Đ/c Trọng, Văn phòng HĐND-UBND. 

Đ/c Nam P1-UBP 

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

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

-14h00: Làm việc với các đơn vị liên quan về duy trì, giải 
toả cầu Thanh trì Địa chính 

(Đ/c Trọng) 

-Đội TTGT, phòng QLĐT, TTXD quận, công an phường, 
BQL dự án giao thông 3, Công ty cổ phần công trình GT 
Hà Nội, Công ty khai thác điểm đỗ Hà Nội, Địa chính; Đỗ 
Thành, Trọng. 

Đ/c Nam P2-UBP 

30/3 

C 

-14h00: Hội nghị tập huấn khai tác ứng dụng công nghệ 
thông tin đối với Bí thư chi bộ, TTTDP trên địa bàn 
phường 

VPĐU+VP
UBND 

(Đ/c Tùng) 

-TTĐU-HĐND, Đ/c Dung – PCT, Các đồng chí Bí thư chi 
bộ, Tổ trưởng các Tổ dân phố. 

Đ/c An P2-UBP 

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

-8h30: Kiểm tra hiện trạng các vị trí đất công xen kẹt 
khu dân cư trên địa bàn phường (cả ngày) 

Địa chính 

(Đ/c Hùng) 

-Thành viên tổ rà soát, Tổ trưởng các tổ dân phố liên quan 
(Đ/c Hùng thông báo tới các tổ dân phố liên quan) 

Đ/c Nam Hiện 
trường 

S 

-8h00: Họp tiểu ban tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu HĐND các cấp 

Đ/c Uyên -Thành viên Tiểu ban tuyên truyền Đ/c Dung P2-UBP 

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

-14h00: Hội nghị tuyên truyền về phòng chống bệnh 
không lây nhiễm và bệnh tim mạch. 

YT -Hội viên Hội NCT, Hội CCB, Hội LHPN, Hội ND 
phường 

Đ/c Dung HT-UBP 

Năm 

31/3 

C 

-14h00: Làm việc với các đơn vị liên quan về xây dựng 
đề án phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch 
cộng đồng. 

VP+HTX -Thành viên BĐPTKT, Công ty Việt Liên, các đơn vị thực 
hiện phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn 
phường 

Đ/c Nam P2-UBP 

Sáu 

01/4 
S 

- 8h30: Kỳ họp bất thường - HĐND quận khoá II, 
nhiệm kỳ 2011-2016. 

VPUB - Đ/c Toản - CTUBND, Đại biểu HĐND quận. Đ/c Hải HT-QU 



- 8h30: Làm việc với các đơn vị về giải toả vi phạm 
hành lang thoát nước (mương thông tuấn và mương tái 
định cư tổ 7) 

Địa chính 

(Đ/c Trọng) 

Xí nghiệp thoát nước số 5, phòng QLĐT, Ban quản lý dự 
án quận, đội TTXD quận, Tổ TTXD phường, Địa chính; 
Trọng, Đỗ Thành. 

Đ/c Nam P2-UBP 

-14h00: Hội nghị gia ban đánh giá công tác quý I, nhiệm 
vụ trọng tâm công tác quý II.2016 

VPĐU + 
VPUBND+

TC-KT 

-TTĐU-HĐND, Đ/c Toản, Nam, Dung, Uỷ viên BCH 
Đảng bộ phường, Trưởng NĐT, CAP, Bí thư các chi bộ, 
Tổ trưởng TDP, Tr.BCTMTTQ các tổ dân phố, Cán bộ, 
công chức chuyên môn UBND phường; TC-KT, Địa 
chính, Thuế, LĐTBXH, VHTT, TTXD, ĐTT. 

Đ/c An HT-UBP 

C 

-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 

02/4 
S 

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

 


