
 LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 10/2020 TỪ NGÀY 02/3 ĐẾN 07/3/2020 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

02/3 

S 

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 03/2020 cơ quan phường 

 

CĐP - Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan 

phường 

Đ/c An HT-UBP 

- 8h30: Làm việc tại cơ quan  -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

- 8h30: Trực tiếp dân VP -Thành viên tổ tiếp dân Đ/c Toản PTD 

-9h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cụm di tích 

trên địa bàn phường 

YT -Thành viên đoàn kiểm tra Đ/c Dung Tại cơ sở 

C 

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

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

-14h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cụm di 

tích trên địa bàn phường 

YT -Thành viên đoàn kiểm tra Đ/c Dung Tại cơ sở 

Ba 

03/3 

S 

-8h30: Họp các hộ gia đình về việc hợp thửa diện tích đất 

còn lại sau GPMB dự án: Xây dựng thuyến đường từ ô 

quy hoạch G.7/CC5 đến đương 25m (giai đoạn 1). 

Đ/c Hùng -Thành viên tổ GPMB phường, tổ trưởng TDP số 13, 

đại diện các hộ dân 

Đ/c Toản P2-UBP 

- 8h30: Làm việc tại cơ quan  -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

-9h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cụm di tích 

trên địa bàn phường 

YT -Thành viên đoàn kiểm tra Đ/c Dung Tại cơ sở 

-8h30: Kiểm tra thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi 

trên địa bàn phường 

TY -Thành viên đoàn kiểm tra Đ/c Nam Tại cơ sở 

C 

- 14h00: Họp lãnh đạo UBND quận:             - Đ/c Liêm - PCT HĐND; các Đ/c PCT UBND quận Đ/c Hà P1 -UBQ 

+ 14h00: Báo cáo việc tham gia ý kiến thẩm định điều 

chỉnh chủ trương đầu tư các Dự án: (1)DA Trung tâm dạy 

nghề sửa chữa, lái xe ô tô Long Biên; (2) DA Trung tâm 

thể thao quận Long Biên; (3) DA công trình, siêu thị 

TMDV phường Bồ Đề 

TCKH + Đ/c Toản - CTUBND   

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

-14h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cụm di 

tích trên địa bàn phường 

YT -Thành viên đoàn kiểm tra Đ/c Dung Tại cơ sở 

Tư 

04/3 
S 

-8h30: Dự Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra giám 

sát, giải quyết đơn thư và nhân sự phục vụ đại hội chi, 

đàng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 

 Đ/c Dũng - PBTTTĐU  P2-QU 

https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=4232
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=4232
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=4232


-9h00: Họp lấy ý kiến quân dân chính khu dân cư về việc 

không có nhà ở, đất ở nào khác trên địa bàn phường đối 

với các hộ phải xem xét cấp tái định cư của dự án: Xây 

dựng thuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS 

Cự Khối. 

Đ/c Hùng -Thành viên tổ GPMB phường, tổ trưởng TDP số 11, 

Công an phường, đại diện các hộ dân 

Đ/c Toản P2-UBP 

-8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

-8h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cụm di tích 

trên địa bàn phường 

YT -Thành viên đoàn kiểm tra Đ/c Dung Tại cơ sở 

C 

- 14h00: Giao ban công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; 

các vụ việc có HLPL Quý I/2020 

BTCD + 

Thanh tra  

- Đ/c Toản - CTUBND Đ/c Hà P1 - UBQ 

-14h00: Dự Hội nghị kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ 

nữ, đánh giá công tác Hội quý I 

HPN - Đ/c Dũng - PBTTTĐU, Dung - PCTUBND  P2-UBP 

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

Năm 

05/3 

S 

- 8h30: Báo cáo công tác bố trí định cư; các trường hợp 

tồn tại, vướng mắc và công tác di chuyển mộ tại các dự 

án trên địa bàn quận (theo các kết luận của UBND quận) 

TNMT + 

TTPTQĐ  

+ BQLDA 

- Đ/c Toản - CTUBND Đ/c Hà P1 -UB 

- 8h30: Họp tiểu ban văn kiện đại hội Đảng bộ phường 

lần thứ 24 

VPĐU -Thành viên tiểu ban văn kiện (theo Quyết định số 

153-QĐ/ĐU của Đảng ủy phường) 

Đ/c An P2-UBP 

- 8h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cụm di tích 

trên địa bàn phường 

YT -Thành viên đoàn kiểm tra Đ/c Dung Tại cơ sở 

C 

-15h00: Sinh hoạt công đoàn quý I/2020, gặp mặt nữ 

đoàn viên công đoàn phường nhân kỷ niệm 110 năm ngày 

quốc tế phụ nữ 

CĐP -Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, đoàn viên công đoàn 

phường 

Đ/c Toản HT-UBP 

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

Sáu 

06/3 

S 

- 8h30: Họp tiểu ban văn nhân sự đại hội Đảng bộ 

phường lần thứ 24 

VPĐU -Thành viên tiểu ban văn kiện (theo Quyết định số 

154-QĐ/ĐU của Đảng ủy phường) 

Đ/c An P2-UBP 

- 8h30: Kiểm tra thực hiện phương án chấm dứt chăn 

nuôi trên địa bàn phường 

TY -Thành viên đoàn kiểm tra Đ/c Nam Tại cơ sở 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan  - Lãnh đạo phường  Tại phòng 

C 

-14h00: Họp lãnh đạo UBND phường: 

+ Báo cáo phương án bố trí tổ trưởng, tổ phó lâm thời, kế 

hoạch bầu cử tổ trưởng, tổ phó dân phố 

(Đ/c Dung - PCT chỉ đạo) 

VP -Lãnh đạo UBND phường Đ/c Toản P1-UBP 



+ Báo cáo phân công nhiệm vụ bộ phận Tài chính - kế 

toán (Đ/c Nam - PCT chỉ đạo) 

VP+KT    

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

-16h00: Tổng vệ sinh cơ quan CĐP -Cán bộ, công chức, người lao đông cơ quan phường Đ/c Dung Tại trụ sở 

Bảy 

07/3 
S - 8h00: Làm việc ngày thứ bảy trực giải quyết TTHC VP -  Bộ phận một cửa, Văn phòng Đ/c Dung 

Tại 

phường 

 




