
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG UỶ, HĐND, UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 20/2016 TỪ NGÀY 16/5 - 22/5/2016 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ  

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

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

- 8h30: Kiểm tra công tác trang trí, tuyền truyền về bầu cử 
tại các phường 

VHTT - Lãnh đạo phòng VHTT, TTVH. Đ/c 
Hương 

Tại các 
phường 

S 

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

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

Hai 

16/5 

C -14h00: Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu HĐND phường 

VP -Thành viên Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử phường, Tổ 
trưởng, Thư ký các tổ bầu cử, Cán bộ UBND phường được 
phân công hỗ trợ tổ dân phố 

Đ/c An P2-UBP 

- 8h30: Kiểm tra chi bộ trưởng Tiểu học VPĐU 
Thành viên tổ kiểm tra 

Đ/c Dũng  Trường 
TH 

-8h30: Làm việc với các hộ dân đã đăng ký chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng năm 2016 

VP -HTXDVNN, các hộ dân, các tổ dân phố liên quan (VP 
tham mưu giấy mời) 

Đ/c Nam P2-UBP S 

-8h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu HĐND trên địa bàn phường 

VP -Thành viên Đoàn kiểm tra của UBBC phường  Tại 
phường 

-14h00: Họp Ban tuyên truyền, tổ hậu cần phục vụ công tác 
bầu cử 

VPUB Các thành viên ban tuyên truyền, hậu cần Đ/c An P2-UBP 

Ba 

17/5 

C 
-14h00: Làm việc với sở Tài nguyên và Môi trường Địa chính -Sở tài nguyên và Môi trường Đ/c 

Nam 
P2-UBP 

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

S -8h30: Hoà giải tranh chấp lối đi chung theo đơn đề nghị 
của công dân 

TP+ĐC -TTMTTQ, Tr.BTTND, Tr.NĐT, bộ phận Địa chính; 
Đoàn Thành, TTXD, TTXD, Tổ trưởng tổ dân phố số 9, 
Tư pháp, đại diện các hộ gia đình 

Đ/c Nam P2-UBP 

- 13h30: Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5 VPĐU - Đ/c Điềm - UBTV - CT UBMTTQ quận, QUV phụ 
trách phường, lãnh đạo ĐU - HĐND - UBND, BCH 
Đảng bộ, MTTQ, trưởng các đoàn thể, cấp ủy chi bộ, 
đảng viên chi bộ được tặng Huy hiệu Đảng 

Đ/c An HT-UBP 
Tư 

18/5 

C 
-14h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND 
quận tại đơn vị bầu cử số 6  

MTTQ 
phường 

- Đ/c Điền - UBTV - CT UBMTTQ quận, đại diện 
UBBC quận; lãnh đạo phường, MTTQ và các đoàn thể 
phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn 
vị bầu cử  

 Tại 
phường 



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

- 8h30: Hoà giải tranh chấp đất đai theo đơn đề nghị của 
công dân 

TP + Địa 
chính 

-TTMTTQ, Tr.BTTND, Tr.NĐT, bộ phận Địa chính; 
Đoàn Thành, TTXD, TTXD, Tổ trưởng tổ dân phố số 9, 
Tư pháp, đại diện các hộ gia đình 

Đ/c Nam P2-UBP 

S 

- 8h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử tại các 
khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường 

VP -Thành viên tiểu ban hậu cần, Tuyên truyền, An ninh Đ/c Dung Tại 
phường 

-13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo UBND phường  Tại 
phòng 

-14h00: Làm việc với BQL chơ Cự Khối về hoàn thiện 
các tiêu chí văn minh thương mại 

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

Năm 

19/5 

C 

-14h00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại phường 
Cự Khối 

VP - Thành viên đoàn kiểm tra số 6 theo Công văn 25/UBBC 
ngày 28/4/2016 của UBBC quận Long Biên, Lãnh đạo 
ĐU, HĐND, UBND phường 

 Tại 
phường 

-8h30: Họp Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử phường VP -Thành viên Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử phường, thành viên 
các tiểu ban giúp việc 

Đ/c An P2-UBP 

S 
     

-14h00: Kiểm tra các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế VP -Thành viên tổ kiểm tra (VP thông báo thành phần) Đ/c Nam Tại phường 

 

Sáu 

20/5 
C - 14h00: Báo cáo tổng thể công tác chuẩn bị ngày bầu cử 

đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 
NV+VP - Đ/c An - BTĐU, Toản, CTUBND Đ/c Hải P2 - QU 

S 
-8h30: Rà soát các điều kiện tổ chức bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu HĐND các cấp 

Các ban bầu 
cử 

-Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các 
ban bầu cử, tổ bầu cử, thành viên các tiểu ban 

 Tại khu 
vực bỏ 
phiếu Bảy 

21/5 
C 

-15h00: Họp các ban bầu cử, tổ bầu cử kiểm soát các nội 
dung để phục vụ ngày bỏ phiếu 22/5 

 -Thành việ Ban chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử, Thành viên các 
ban bầu cử, tổ bầu cử, cán bộ UBND phường được giao 
hỗ trợ các tổ bầu cử 

 Tại khu 
vực bỏ 
phiếu 

- 6h00: Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

NV+VP - Ban Chỉ đạo bầu cử, UBBC phường; Toàn bộ cán bộ 
UBND phường. 

 UBND 
phường, 

các KV bỏ 
phiếu 

CN 

22/5 

S - 6h40: Dự khai mạc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV, 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

 

 

NV+VP - Các đồng chí Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND 
phường 

 Các KV  
bỏ phiếu 



C      

 

 


