
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG UỶ - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 14/2015 TỪ NGÀY 04/4 - 09/4/2016 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ  

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

04/4 

S 

- 7h45: Lễ chào cờ tháng 4/2016 - Cơ quan UBND 

phường 

NV + VP - Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

Cơ quan UBND phường 

Đ/c An Sân UBND 

phường 

- 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 

- 8h30: Dự họp về phương án giải quyết vi phạm TTĐT 

trên cầu Thanh Trì 

VP -Đ/c Nam - PCT  Phường 

Thạch Bàn 

C 

- 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, Nam - PCT.  Tại phòng 

- 16h00: Họp chi bộ cơ quan CB -Toàn thể Đảng viên chi bộ cơ quan  P2-UBP 

Ba 

05/4 

S 

- 8h00: Thành phố thẩm định, đánh giá việc đề nghị 

đặt tên đường phố quận Long Biên năm 2016 

VHTT - Đ/c Toản - CT Đ/c Trình P3 - UBQ 

- 8h30: Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khoa 

giáo năm 2016 

VPĐU Đ/c Dũng - PBTTTĐU, đ/c Dung - PCT UBND; đ/c Uyên 

- CBTGĐU; đ/c Hoan - Y tế; đ/c Ngọc - CB DSKHHGĐ; 

đ/c Thảo - CB VHTT; Đ/c  Quỳ - CT NCT;  13 đồng chí 

Bí thư chi bộ tổ dân phố. 

 Hội trường 

khu liên cơ 

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

+ 9h30: Rà soát chính sách giải phóng mặt bằng khu 

LX8 phường Cự Khối 

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

BBT 

C 

-14h00: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Toản - CT  Tại phòng 

-14h00: Họp tiểu ban hậu cần, Tuyên truyền phục vị 

bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 

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

-14h00: Kiểm tra hiện trạng các vị trí đất công xen kẹt 

khu dân cư để báo cáo theo yêu cầu của quận. 

Địa chính -Thành viên tổ công tác; Đ/c Hùng, Trọng, Vấn, Hoàng 

Anh, Hằng, Tr.BTTND, Tổ trưởng các tổ dân phố liên 

quan (Đ/c Hùng thành phần mời các tổ dân phố) 

Đ/c Nam Hiện trường 

Tư 

06/4 
S 

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

-14h00: Kiểm tra hiện trạng các vị trí đất công xen kẹt 

khu dân cư để báo cáo theo yêu cầu của quận. 

Địa chính -Thành viên tổ công tác; Đ/c Hùng, Trọng, Vấn, Hoàng 

Anh, Hằng, Tr.BTTND, Tổ trưởng các tổ dân phố liên 

quan (Đ/c Hùng thành phần mời các tổ dân phố) 

Đ/c Nam Hiện trường 

- 8h30: Hội nghị hướng dẫn công tác chuẩn bị hiệp 

thương lần 3 

MTTQ Đ/c An - BTĐU; Đ/c Minh - CT MTTQ phường Đ/c Điềm P2-QU 

- 8h00: Hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với 

QS - Đ/c Dung - PCT, Cường - QS, Diện - Chủ tịch Hội Đ/c Hương Hội trường 



dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống 

Mỹ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế 
CCB, Chí - Hội Cựu TNXP, Lam. BCH QS 

C 

- 14h00: Hội nghị giao ban Quý I/2016 HĐND quận 

và phường  

VP - Đ/c An - CTHĐND, Dũng - PCTHĐND Đ/c Liêm P1- QU 

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

-14h00: Kiểm tra hiện trạng các vị trí đất công xen kẹt 

khu dân cư để báo cáo theo yêu cầu của quận. 

Địa chính -Thành viên tổ công tác; Đ/c Hùng, Trọng, Vấn, Hoàng 

Anh, Hằng, Tr.BTTND, Tổ trưởng các tổ dân phố liên 

quan (Đ/c Hùng thành phần mời các tổ dân phố) 

Đ/c Nam Hiện trường 

-14h00:  Họp BCH Hội LHPN phường; đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý 

II/2016 

Đ/c Hằng 

- Các Đ/c UB BCH Hội LHPN phường  P2-UBP 

Năm 

07/4 

S 

- 8h00: Hội nghị lần thứ 5 - BCH Đảng bộ quận lần 

thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 

 - Đ/c An - BTĐU Đ/c Hải HTQU 

- 8h30: Họp xem xét đơn kiến nghị của các hộ dân dự 

án C3-6/CCDVO5 

Địa chính -BBT, BQLDA quận, Đ/c Nam - PCT, Thành viên tổ 

công tác; Đ/c Hùng, Trọng, Tổ trưởng các tổ dân phố 11, 

12, 13, các ông, bà Tiểu ban giao đất khu vực Xuân Hạ 

cũ, đại diện các hộ dân có đơn. (địa chính tham mưu 

thành phần mời) 

Đ/c Toản P2-UBP 

- 8h30: Họp BCĐ giảm nghèo VP -TTĐU - HĐND, CTUBMTTQ, Thành viên Ban chỉ đạo 

giảm nghèo phường. 

Đ/c Dung P1-UBP 

C 

-14h00: Kiểm tra hiện trạng các vị trí đất công xen kẹt 

khu dân cư để báo cáo theo yêu cầu của quận. 

Địa chính -Thành viên tổ công tác; Đ/c Hùng, Trọng, Vấn, Hoàng 

Anh, Hằng, Tr.BTTND, Tổ trưởng các tổ dân phố liên 

quan (Đ/c Hùng thành phần mời các tổ dân phố) 

Đ/c Nam Hiện trường 

-14h00: Kỳ họp thứ 10 gắn với sơ kết công tác Mặt 

trận, công tác TTND - GSĐTCĐ quý I, triển khai 

nhiệm vụ quý II/2016 

MTTQ - Lãnh đạo UBMTTQ quận; TTĐU – TTHĐND, Đ/c Toản – 

CT, Dung - PCT; trưởng các đoàn thể; Thành viên UBMTTQ 

phường; trưởng BCT mặt trận TDP; thành viên Ban TTND - 

GSĐTCĐ;  

Đ/c Minh P2-UBP 

Sáu 

08/4 

S 

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

- 8h30: Kiểm tra hiện trạng các vị trí đất công xen kẹt 

khu dân cư để báo cáo theo yêu cầu của quận. 

Địa chính -Thành viên tổ công tác; Đ/c Hùng, Trọng, Vấn, Hoàng 

Anh, Hằng, Tr.BTTND, Tổ trưởng các tổ dân phố liên 

quan (Đ/c Hùng thành phần mời các tổ dân phố) 

Đ/c Nam Hiện trường 

-8h30: Họp BCH mở rộng, Đánh giá công tác Hội 

CCB quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2016  

CCB - Đ/c Dũng - PBTTTĐU  P2-UBP 

C 

-14h00: Kiểm tra việc chấp hành các quy định về Môi 

trường trên địa bàn phường 
Địa chính -Thành viên tổ kiểm tra (Đ/c Đỗ Thành tham mưu thành 

phần mời, chuẩn bị hồ sơ) 

Đ/c Nam Hiện 

trường 

- 14h00: giao ban BCĐ CNTT, BBT tin bài phường VPĐU + 

VPUBND 

-Thành viên BCĐ CNTT, BBT tin bài Đ/c An P2 UBP 



- 15h00: Báo cáo phương án chuyển đổi cây trồng, phương 

án nâng cao chất lượng vùng quả tại các phường; phương án 

phát triển vùng quả Cự Khối gắn với du lịch cộng đồng 

KT - Đ/c Nam - PCT Đ/c Chiến P2 - UB 

- 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 

09/4 
S 

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

phường 

Chủ 

nhật 
S 

- 8h00: Tổ chức hiến máu nhân đạo trên địa bàn phường CTĐ -Toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ làm việc tại cơ quan 

UBND phường, Hội viên các chi Hội, Nhân dân các tổ 

dân phố trên địa bàn phường. 

Đ/c Dung HT-UBP 

 


