
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG UỶ - HĐND – UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 15/2016 TỪ NGÀY 11/4 - 16/4/2016 

THỨ 
NGÀY 

BUỔI NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ  

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

- 8h30: Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, 
kế hoạch phát động thi đua trong lĩnh vực đảm bảo 
ATTP và tổ chức Tháng hành động vì chất lượng 
ATTP năm 2016 

YT - Đ/c Dung - PCT, Hoan - YT, Thảo -VHTT, Mến - Thú 
y 

Đ/c Hà P2 - QU 

- 10h00: Họp BCĐ phòng chống ma tuý, mại dâm và 
HIV, AIDS 

CA + 
LĐTBXH 

+ YT 

- Đ/c Dung - PCT, Tính - Tr.CAP Đ/c Hà P2 - QU 

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác xử lý vi phạm 
hành lang thoát nước 

QLĐT + 
DA 

- Đ/c Nam - PCT Đ/c Trình Hiện trường 

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

S 

-9h00: Hội nghị triển khai nhiệm vụ bầu cử đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đến các ban 
bầu cử, tổ bầu cử. 

VP -TTĐU – HĐND - UBND, UBMTTQ, Thành viên BCĐ, 
Uỷ ban bầu cử, Thành viên các ban bầu cử, Tổ bầu cử, 
Tiểu ban hậu cần, Đơn thư, An ninh, Tuyên truyền. 

Đ/c An HT-UBP 

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

-14h00: Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất chi 
nhánh quận Long Biên về ranh giới dự án đường sau đình 
Thổ Khối và dự án cải tạo trường Tiểu học Cự Khối 

Địa chính -TPTQĐ chi nhánh quận Long Biên, Địa chính Đ/c Nam P1-UBP 

Hai 

11/4 

C 

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

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

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý bến bãi, 
công trình đê điều trên địa bàn quận 

KT - Đ/c Nam - PCT Đ/c Chiến Hiện trường 

- 9h00: Giải toả thu dọn, di dời các công trình vi phạm 
dưới gầm cầu Thanh Trì 

Địa chính 

(Trọng) 

-Đội TTXD, Thanh tra GTVT quận Long Biên, Công an 
phường, Tổ TTĐT, TTXD, Địa chính, Tư pháp. 

Đ/c Nam Hiện trường S 

- 8h30: Hội nghị duyệt danh sách vay vốn của Hội Phụ 
nữ 

 - Hội đồng xét duyệt; Trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ 
LĐTBXH 

Đ/c Dung P2 -UBP 

-14h00: Họp giải quyết vướng mắc, tồn tại của dự án 
C3-6/LX8 

Địa chính -Đ/c Toản - CT  Ban BT 

-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 

Ba 

12/4 

C 

- 14h00: Họp BCĐ, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2021 

VP - Thành viên BCĐ, UBBC phường,  Đ/c An P2-UBP 



- 8h30: Giao ban BCĐ 197, công tác trật tự đô thị, vệ 
sinh môi trường 

QLĐT + 
CA 

- Đ/c Toản - CT, Tính - Tr.CAP Đ/c Hải P2 - QU 

- 9h30: Thẩm định 38 phương án đất NN thực hiện dự 
án ô quy hoạch C3-6/CCDV05 phường Cự Khối 

 -Đ/c Nam-PCT Đ/c Chiến P2 - UBQ 

-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 
S 

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

- 15h00: Đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các 
bến bãi tập kết tài nguyên ngoài bãi sông Hồng, sông 
Đuống (theo Quyết định 9138) báo cáo kết quả xử lý vi 
phạm khai thác cát, sử dụng bến bãi trên địa bàn quận 

TNMT+ 

CA 

- Đ/c Nam-PCT Đ/c Chiến P2 - UBQ 

-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 triển khai hướng dẫn thực hiện mô hình 
nhà văn hoá tổ dân phố 

VHTT -Đ/c Dung - PCT, Thảo – VHTT (Thảo tham mưu giấy 
mời thành phần liên quan) 

 TTVH 

     

Tư 

13/4 

C 

- 14h00: Giao ban công tác Dân vận quý I, triển khai 
nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016 

 Đ/c Dũng - Trưởng KDV phường  P2 -QU 

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

- 9h00: Làm việc với 2 hộ dân về việc mở đường sản 
xuất khu vực vùng bãi 

Địa chính - QDL dự án, đơn vị thi công, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân 
phố số 2, bộ phận Địa chính, đại diện hộ dân (Đ/c Hùng 
tham mưu mời hộ dân) 

Đ/c Nam P1-UBP 

S 

- 8h30: Tổng kết 5  năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW HND Đ/c Dũng - PBTTT Đảng ủy; BCH Hội, chi hội nông 
dân, các tập thể, cá nhân tiêu biểu 

 HT -UB P 

-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: Hội nghị hiệp thương lần 3  MTTQ -TTĐU-HĐND-UBND, Thành viên uỷ ban MTTQ phường  P2-UBP 

Năm 

14/4 

C 

-19h30: Họp BCH đoàn phường mở rộng ĐTN -BCH đoàn phường, Bí thư các chi đoàn  P2-UBP 

- 8h00: Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai Địa chính -Đ/c Toản, Nam, Hùng, Đoàn Thành  P2-QU Sáu 

15/4 

S 

- 8h30: Thông qua quy chế dân chủ trong công tác 
bảo vệ môi trường trên địa bàn quận 

TNMT - Đ/c Toản - CT Đ/c Chiến P2 - UBQ 



- 10h00: Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp bảo 
vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên  

TNMT - Đ/c Toản - CT Đ/c Chiến P2 - UBQ 

- 8h30: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 
luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của công ty FHT 
Đông Bình tại tổ 4 

Địa chính 

(Thành) 

-Thành viên tổ kiểm tra, tổ trưởng Tổ dân phố số 4, TTND 
phường 

Đ/c Nam Hiện trường 

- 8h30: Khai giảng lớp IPM HND Hội viên Hội ND phường  HT -UBP 

-8h30: Sơ kết công tác Dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ 
qúy II năm 2016 

VPĐU Thành viên khối DV phường, tổ trưởng TDV tổ dân phố Đ/c Dũng P2 -UBP 

- 14h00: Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2016-2021 

NV - Đại diện Uỷ ban bầu cử phường, Đ/c Dung - PCT, Thảo 
- VHTT, Trưởng, Phó ban bầu cử, Tổ trưởng, tổ phó, Thư 
ký các tổ bầu cử. 

Đ/c Hải Hội trường 
KLC 

C - 14h00: Họp BCĐ Dân số - KHHGĐ và BQL Đề án 
“Nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận Long 
Biên” quý I/2016 

TTDS - Đ/c Dung - PCT Đ/c Hà P1 - UBQ 

Bẩy 

16/4 
S 

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

 


