LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 13/2020 TỪ NGÀY 23/3 ĐẾN 29/3/2020
THỨ
NGÀY

BUỔI

S
Hai
23/3

NỘI DUNG

- 8h00: Làm việc tại cơ quan
- 8h00: Trực tiếp dân
- 14h00: Trực tiếp dân

C

S

Ba
24/3
C

-14h00: Làm việc với Công an quận Long Biên về nhiệm
vụ của công an phường đảm bảo ANTTT, TTATXH trên
địa bàn phường
- 8h30: Họp lãnh đạo UBND phường báo cáo kết quả miễn
nhiệm tổ trưởng, tổ phó dân phố và cử lâm thời tổ trưởng
dân phố lâm thời

Tư
25/3
C

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

- Các Đ/c Lãnh đạo UBND phường
VPĐU +
VPUB

- Đ/c An - BTĐU - CTHĐND, Thành viên tổ tiếp dân,
Đ/c Toản - CTUBND

VPĐU +
VPUB
CAP

- Thành viên tổ tiếp dân

VP

-Đ/c Tô Anh Dũng, UVBTV, Trưởng CAP, Lãnh đạo
ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ phường
-Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ phường

ĐỊA ĐIỂM

Tại phòng
Phòng
tiếp dân
Phòng
tiếp dân
Đ/c Toản P2-UBP

Đ/c Toản

P2-UBP

- 8h00: Làm việc tại cơ quan

- Các Đ/c Lãnh đạo UBND phường

Tại phòng

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

- Các Đ/c Lãnh đạo UBND phường

Tại phòng

- 14h00: Họp thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19

YT

- 13h30: Làm việc tại cơ quan
-19h00: Kiểm tra liên ngành các cơ sở hoạt động internet
trên địa bàn phường

S

ĐƠN VỊ
CHUẨN BỊ

- Thường trực BCĐ phòng chống dịch (Đ/c Đào, Hưng Đ/c Dung P1-UBP
chuẩn bị hồ sơ)
- Các Đ/c Lãnh đạo UBND phường

VHTT

-Thành viên đoàn kiểm tra (Đ/c Thảo thông báo thành
phần)

- 8h30: Hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt về công tác TCKH, YT - Đ/c An – BTĐU, CTHĐND, Đ/c Toản - CT UBND,
điều hành ngân sách và công tác phòng dịch bệnh
Đào - Trạm trưởng trạm y tế
- 8h00: Làm việc tại cơ quan

Tại phòng
Đ/c Dung

Tại cơ sở

Đ/c Hải

HTQU

- Các Đ/c Lãnh đạo UBND phường

- 1400: Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại
Hội Đảng bộ phường Cự Khối (lần 1)

VPĐU

- 14h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu
nhân sự tái cử, lần đầu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy,
UBKT đảng ủy, Bí thư, phó Bí thư cấp ủy khóa mới

VPĐU

- Đ/c Thân - Trưởng BTC, Đ/c Điềm - UVBTV,
CNUBKT Quận ủy, Lưu Đắc Dũng - Phó Chủ nhiệm
UBKT (thành viên tổ chỉ đạo Đại hội số 3), Ban chấp
hành Đảng bộ phường
-Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, Tr.NĐT,
Các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, Hiệu
trưởng các trường học, Tổ trưởng dân phố là đảng
viên.

- 15h30: Hội nghị cấp ủy (lần 2) trên cơ sở kết quả giới

VPĐU

- Các đồng chí Đảng ủy viên

Tại phòng
Đ/c An

P2-UBP

Đ/c An

P2-UBP

thiệu nhân sự ở bước 2 tiến hành thảo luận và giới thiệu
nhân sự tái cử, lần đầu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy,
UBKT đảng ủy, Bí thư, phó Bí thư cấp ủy

S

16h00: Hội nghị cấp ủy (lần 3) biểu quyết danh sách nhân
sự tái cử, lần đầu cấp ủy, ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư
cấp ủy, UBKT đảng ủy niệm kỳ 2020-2025

VPĐU

- 8h30: Hội nghị Công bố quyết định chỉ định tổ trưởng tổ
dân phố lâm thời, gặp mặt các đồng chí Tổ trưởng, tổ phó tổ
dân phố, chi hội trưởng các chi hội tổ dân phố sáp nhập
không tham gia công tác

VP

- 8h00: Làm việc tại cơ quan
Năm
26/3
C

- 14h00: Khảo sát các tuyến đường đề nghị cải tạo, nâng
cấp, làm mới trên địa bàn phường

Đ/c Dũng

- 14h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa
bàn phường.

YT

- 13h30: Chúc mừng Đoàn Thanh niên phường nhân ngày
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2VP

- 8h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Báo cáo tình hình
thực hiện nhiệm vụ KT-XH-ANQP quý I, triển khai nhiệm
vụ trọng tâm công tác quý II

VPĐU

- 8h00: Làm việc tại cơ quan
- 14h00: Làm việc với đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử
dụng tài chính Đảng năm 2019

Sáu
27/3

-16h00: Tổng vệ sinh cơ quan phường
-19h00: Kiểm tra liên ngành các cơ sở hoạt động internet
trên địa bàn phường

Bẩy
21/3

S

- 8h00: Làm việc ngày thứ bảy trực giải quyết TTHC

Đ/c Toản

VPĐU

-Đ.c Lê An, Dũng, Hùng, Tổ trưởng các tổ sản xuất

Đ/c Nam

Hiện
trường

- Thành viên tổ kiểm tra

Đ/c Dung

Tại
phường

- Các Đ/c Lãnh đạo UBND phường

Tại phòng

- Đ/c Lãnh đạo phường, MTTQ và các đoàn thể

Tại đơn vị

- Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo UBND phường

Đ/c An

P1-UBP

Tại phòng

- Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Huyền - KT, Thanh VPĐU

Đ/c An

- Các Đ/c Lãnh đạo UBND phường

Tại phòng
Đ/c Toản Tại phường

VP

-Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan
phường.

VHTT

-Thành viên đoàn kiểm tra (Đ/c Thảo thông báo thành
phần)

VP

HT-UBP

Tại phòng

- Các Đ/c Lãnh đạo UBND phường

- 13h30: Làm việc tại cơ quan
C

-Đồng chí Điềm, UVBTVQU, CNUBKT, Dũng - QUV,
PCNUBKT QU, Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND,
UBMTTQ, Tr.NĐ, Bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó dân
phố, chi hội trưởng các chi hội tổ dân phố sáp nhập (Văn
phòng tham mưu giấy mời)
- Các Đ/c Lãnh đạo UBND phường

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

S

- Các đồng chí Đảng ủy viên

- Bộ phận một cửa, Văn phòng

Ghi chú: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 dự họp trực tuyến theo lịch của Thành Phố

P1-UBP

Đ/c Dung

Tại cơ sở

Đ/c Dung

Tại
phường

