
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG UỶ - HĐND – UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 19/2016 TỪ NGÀY 9/5 - 15/5/2016 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ  

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI 

CHỦ 

TRÌ 
ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

9/5 

S 

-7h45: Chào cơ sáng thứ hai đầu tháng 5 VP -Toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ làm việc tại cơ 
quan phường 

 Sân trụ sở 

UBND 

-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, Dung - PCT  Tại phòng 

C 

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

-15h00: Làm việc với trường Mầm mon Cự Khối về đề 

án chia tách trường 

VP -TTĐU-HĐND, Lãnh đạo UBND, CTUBMTTQ, BGH 

trường Mầm non Cự Khối 

Đ/c Toản P2-UBP 

Ba 

10/5 

S 

- 8h00: Thẩm định quyết toán năm 2015 của phường TC-KT -Phòng TC-KH quận  P1-UBP 

- 8h30: Tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống đánh giá thủ tục 

hành chính 

TP 
-Đ/c Dung - PCT, Liên - TP 

 KLC 

-8h30: Kiểm tra các cơ sở sản xuất lĩnh vực công thương YT -Thành viên tổ kiểm tra số 2 Đ/c Nam Hiện 

trường 

C 

-14h00: Giao ban cụm cơ sở đảng tháng 5/2016  -Đ/c An - BTĐU, Đ/c Dũng - PBTTTĐU, Đ/c Toản - 

CT UBND phường 

 Phường 

Long Biên 

-14h00: Làm việc với ông Nguyễn Đăng Chính liên quan 

đến nội dung đơn tố cáo 

TP -Đ/c Dũng - PBTĐU, CTUBMTTQ, CAP, CSKV, Tổ 

trưởng tổ dân phố số 8, ông Nguyễn Đăng Chính. 
Đ/c Nam P2-UBP 

-16h00: Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại vùng rau 

an toàn 

YT -Tổ kiểm tra liên ngành số 1 Đ/c Toản Hiện 

trường 

Tư 

11/5 

S 

- 8h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND 

Thành phố 

MTTQ - Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, CTUBMTTQ, Tr.NĐT 
(Theo GM của MTTQ Quận) 

Đ/c  Điềm KLC 

-7h30: Kiểm tra các cửa hàng ăn, bếp ăn tập thể YT -Thành viên tổ kiểm tra số 3 Đ/c Dung Hiện 

trường 

-8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTXD, 

TTĐT, VSMT trên địa bàn phường 

Địa chính 

(Trọng) 
-Tổ TTXD, TTĐT, Địa chính; Trọng, Đỗ Thành, Hùng Đ/c Nam Hiện 

trường 

C 

- 14h00: Báo cáo Đề án chia tách, thành lập mới các trường 

phục vụ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 

GDĐT + 

trường 

- Đ/c Toản - CT Đ/c 

Hương 

P3 - UBQ 

-14h00: Giao ban công tác TTND, GSĐTCĐ MTTQ -Thành viên ban TTr.ND  P1-UBP 

-14h00: Dự Hội nghị tuyên truyền Luật căn cước công dân TP -Đ/c Dung - PCT, Vấn, đại diện các tổ hoà giải (Đ/c Liên 

tham mưu mời tổ hoà giải) 

 Phường 

Phúc Đồng 

- 16h00: Họp BTV Đảng ủy VPĐU Các đ/c BTV Đảng ủy Đ/c An P1 UBP 



Năm 

12/5 

S 

- 8h30: Giao ban BCĐ 197 (chuyên đề xử lý các vi phạm 

TTĐT, đánh giá kết quả thí điểm triển khai công tác thu 

gom vận chuyển rác thải bằng phương pháp cơ giới ) 

QLĐT+DA - Đ/c Toản - CT, Tính - Tr.CAP Đ/c Hải P1-UBQ 

-8h30: Làm việc với ban quản lý chợ Cự Khối về việc hoàn 

thiện các tiêu chí chợ Văn minh thương mại 

VP -Đại diện ban quản lý chợ Cự Khối, tổ công tác của phường Đ/c Nam P1-UBP 

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

C 

- 14h00: Họp Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất  

CCT + TCKH - Đ/c Toản - CT Đ/c Chiến P1 - UBQ 

-14h00: Kiểm tra các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

trên địa bàn phường 

VP -Thành viên tổ kiểm tra (Đ/c Minh thông báo chủ đầu tư các 

phương án) 
Đ/c Nam Hiện 

trường 

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

 

Sáu 

13/5 

S 

-8h30: Họp triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp năm 2016 và thảo luận đề án phát triển du lịch cộng 

đồng. 

VP -Thành viên ban chỉ đạo PTKT, HTX, Tổ trưởng các tổ 

dân phố 

Đ/c Nam P2-UBP 

- 8h30: Giao ban cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, 

hành chính sự nghiệp và công tác môi trường. 

TNMT - Đ/c Toản - CT (Đ/c Đoàn Thành chuẩn bị tài liệu) Đ/c Chiến P1 - UBQ 

- 8h30: Tập huấn hướng dẫn tổng hợp kết quả bầu cử đại 

biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2016-2021 

NV - Đ/c An - BTĐU, Dung - PCT, Tùng, Minh, Hưng Đ/c Liêm Trường 

THCSĐT 

Việt Hưng 

C 

-14h00: Dự tuyên truyền Luật Trưng cầu ý dân TP -Đ/c Dung-PCT, Vấn, đại diện các tổ dân phố (Đ/c Liên 

mời thành phần liên quan) 

 Phường 

Phúc Đồng 

-14h00: Họp Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử phường VP -Thành viên Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử phường Đ/c An P2-UBP 

- 20h00: Hội nghị họp dân thống nhất đặt tên đường phố 

tuyến đường Hạ Trại 

VHTT 

(Thảo) 

-Phòng VHTT quận, Lãnh đạo ĐU - HĐND - UBND, 

UBMTTQ, Tr.NĐT, bộ phận VHTT, Địa chính; Đoàn 

Thành, Đỗ Thành, Bí Thư chi bộ, TTTDP, Tổ phó dân 

phô, Tr.BCTMTT, đại diện hộ dân tổ dân phố số 1, 2 (tổ 

trưởng tổ dân phố số 1, 2 mời đại diện hộ dân) 

Đ/c Nam NVH tổ 2 

Bảy 

14/5 
S 

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

phường 

-9h00: Tập huấn nghiệp vụ về bầu cử cho các ban bẩu cử, tổ 

bẩu cử trên địa bàn phường 

VP -Thành viên BCĐ, Uỷ ban bầu cử, Các ban bầu cử, Tổ 

bầu cử, thành viên các tiểu ban; Hậu cầu, tuyên truyền, 

cán bộ, công chức, LHĐH làm việc tại UBND phường 

Đ/c An HT-UBP 

 

 


