
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY -  HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 23/2020 TỪ NGÀY 01/6 ĐẾN 07/6/2020 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

01/6 

S 

- 8h00: Lễ Chào cờ tháng 6/2020 của Cơ quan UBND phường CĐP - Toàn thể CBCCVC, NLĐ Cơ quan UBND phường Đ/c Toản HT -UBP 

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

- 8h30: Trực tiếp dân VPUB - Đ/c Toản -  BTĐU, CT UBND, thành viên tổ tiếp dân  Phòng tiếp 

dân 

-9h00: Hòa giải tranh chấp đất đai  Đoàn 

Thành 
-Thành viên Hội đồng hòa giải Đ/c Nam P2-UBP 

C 

- 14h00: Trực tiếp dân VPUB - Đ/c Toản -  BTĐU, CT UBND, thành viên tổ tiếp dân  Phòng tiếp 

dân 

-14h00: Làm việc với các đơn vị về thực hiện kế hoạch 

150/KH-UBND của UBND quận về duy trì xử lý vi phạm 

TTĐT trên địa bàn phường 

Đ/c Dũng -Công an phường, Tổ TTXD, TTĐT Đ/c Nam P2-UBP 

-15h30: Họp tổ thanh tra ATTP VP -Đ/c Dung - PCT, Đào, Lâm, Liên Đ/c Nam P2-UBP 

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

Ba 

02/6 

S 

- 8h30: Dự Hội nghị tuyên truyền chương trình giảm 

nghèo và công tác an sinh xã hội, triển khai kế hoạch số 

21 

MTTQ - Đ/c An - CTHĐND, CTUBMTTQ, Mạnh - 

PCTUBMTTQ, Tr.BCTMT các tổ dân phố 

 HTKLC 

- 8h30: Kiểm tra công tác niêm yết các văn bản bầu cử tổ 

trưởng tổ dân phố. 

VP+VHTT - Bộ phận Văn hóa thông tin, Văn phòng, Tổ trưởng các 

tổ bầu cử. 

Đ/c Dung NVH các tổ 

dân phố 

C 

- 14h00: Họp giao ban tiến độ GPMB các dự án trên địa 

bàn phường 

Đ/c Hùng, 

Thành 

-  Đ/c Nam - PCT, Đ/c Hùng, Đoàn Thành, thành viên tổ 

công tác (Đ/c Hùng, đoàn thành tham mưu mời thành 

phần) 

Đ/c Toản P2-UBP 

-14h00: Dự lớp bồi dưỡng kỹ năng thanh tra chuyên 

ngành an toàn thực phẩm 

YT -Thành viên tổ thanh tra ATTP   TTBDCT 

-15h00: Làm việc với các đơn vị về rà soát kết quả trả lời 

kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 9 - HĐND phường 

VP -Đ/c Dung - PCT, Các bộ phận chuyên môn Đ/c Nam P2-UBP 

- 16h00: Làm việc với đơn vị thuê thầu khu Đầm Trành  Đ/c Lê An -Đ/c Nam - PCT, Huyền, Tiến Dũng, Đơn vị thuê thầu 

Đầm Trành 
Đ/c Toản P2-UBP 

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

Tư S 
- 8h30: Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy thực hiện quy 

trình nhân sự công tác cán bộ 

VPĐU - Đ/c Ngô Mạnh Điềm - CN UBKT, Đ/c Đào Thu Hải 

- Phó Ban tổ chức, Ban thường vụ Đảng ủy 
Đ/c Toản P2-UBP 



03/6 + 8h45: Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy thực hiện quy 

trình nhân sự công tác cán bộ 

 - Đ/c Ngô Mạnh Điềm - CN UBKT, Đ/c Đào Thu Hải- 

Phó Ban tổ chức, Các đồng chí Đảng ủy viên 
  

+ 9h10: Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình 

nhân sự công tác cán bộ 

 - Đ/c Ngô Mạnh Điềm - CN UBKT, Đ/c Đào Thu Hải- 

Phó Ban tổ chức, LĐĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, 

Trưởng NĐT, các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư chi 

bộ trực thuộc, Tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên 

  

+ 9h30: Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy thực hiện quy 

trình nhân sự công tác cán bộ. 

 - Đ/c Ngô Mạnh Điềm - CN UBKT, Đ/c Đào Thu Hải- 

Phó Ban tổ chức, Các đồng chí Đảng ủy viên 

 

  

C 

- 14h00: Báo cáo tiến độ thực hiện phương án giảm chăn 

nuôi gia súc, dừng gia cầm trên địa bàn quận. 

KT + 

Phường 

- Đ/c Toản - BTĐU, CT UBND Đ/c Trường P1 - UBQ 

-14h30: Làm việc với các hộ được giao đất tái định cư Đ/c Hùng -Ban QLDA, TTPTQĐ, Đ/c Hùng, ĐOàn Thành, CAP, 

Công ty điện lực Long Biên, nước sạch Long Biên, 

TTXD 

Đ/c Nam P2-UBP 

Năm 

04/6 

S 

- 8h30: Họp Hội đồng xét duyệt hỗ trợ người gặp khó 

khăn do covid-19 

Đ/c Lam -Thành viên hội đồng xét duyệt, tổ giúp việc (Đ/c Lam 

thông báo các tổ dân phố liên quan). 
Đ/c Toản P1-UBP 

- 9h30: Dự họp làm việc với chi cục thi hành án quận   -Đ/c Nam, Đoàn Thành, Liên  P2-UBP 

-10h10: Phối hợp xem xét tại chỗ  -Đ/c Nam, Đoàn Thành, Liên, Tổ trưởng TDP số 5  Hiện trường 

C 

-14h00: Hội nghị tổng kết công tác PCTT năm 2019, 

triển khai kế hoạch năm 2020 

VP -TTĐU, HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Tr.NĐT, 

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tr.BCTMT các tổ 

dân phố, Thành viên BCH PCTT phường, thành viên 

các tiểu ban. 

Đ/c Toản HT-UBP 

-15h30: Hội nghị triển khai kế hoạch đính chính địa chỉnh 

thường trú theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập tổ dân 

phố 

CAP -TTĐU, HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Tr.NĐT, 

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tr.BCTMT các tổ 

dân phố, Cảnh sát khu vực. 

Đ/c Toản HT-UBP 

-16h00: Thông tin một số nội dung liên quan đến: đề xuất 

sửa đổi Luật cư trú theo hướng bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ 

tạm trú để quản lý dân cư thông qua hình thức mã số định 

danh cá nhân. 

CAP -TTĐU, HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ, Tr.NĐT, 

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tr.BCTMT các tổ 

dân phố, Cảnh sát khu vực. 

Đ/c Toản HT-UBP 

Sáu 

05/6 
S 

- 8h30: Giao ban công tác quản lý đất đai:  

 + Kiểm điểm tiến độ xử lý, khắc phục các vi phạm trên đất 

công, đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích theo Kết 

luận thanh tra số 316/KL-STNMT-TTr ngày 25/02/2019 của Sở 

TNMT Hà Nội. 

+ Công tác cấp GCN QSD đất đối với các trường hợp nhà 

thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 99 của Chính phủ 

TNMT - Đ/c Toản - BTĐU, Chủ tịch UBND Đ/c Hà P1 - UBQ 



- 8h30: Giải quyết đơn thư 03 bộ tổ 10 kiến nghị Thông báo 

thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 25m. 

Đ/c Hùng -Thành viên tổ công tác; Đ/c Hùng, Liên, Minh, tổ 

trưởng TDP số 10, các hộ có đơn 

Đ/c Nam P1-UBP 

-9h30: Làm việc với ông Lâm về bàn giao mặt bằng thực 

hiện dự án C3-6/CC5 

Đ/c Hùng -Ông Lâm, (Đ/c Hùng thưm mưu mời thành phần) Đ/c Nam P1-UBP 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan  -   Tại phòng 

C 

- 14h30: Kiểm tra chi bộ 10 về việc thực hiện việc thu 

nộp và sử dụng đảng phí năm 2019 theo Kế hoạch của 

UBKT 

VPĐU - Thành viên Uỷ ban kiểm tra, chi bộ 10 Đ/c Minh P1-UBP 

- 14h00: Thường trực HĐND quận giám sát việc thực 

hiện phương án dừng chăn nuôi gia súc, giảm gia cầm 

trên địa bàn quận (theo Kế hoạch số 100/KH-HĐND ngày 

18/02/2020 của Thường trực HĐND quận) 

KT - Đ/c An - CTHĐND phường Đ/c Liêm P1 -UBQ 

-14h00: Kiểm tra công tác trang trí, chuẩn bị công tác 

bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 

VP -Thành viên BCĐ bầu cử Đ/c Dung Tại các 

điểm bầu 

cử 

Thứ 

bẩy 

06/6 

S 

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

Dung 

Tại 

phường 

-7h30: Tổng vệ sinh môi trường VHTT+Đ/c 

Dũng 

- Cán bộ, nhân dân trên địa bàn phường Đ/c Dung Tại phường 

C 
- 14h00: Nói chuyện thời sự quý II/2020 HCCB - Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ (Đ/c Bí thư chi bộ 

thông báo đến Đảng viên), Hội viên Hội CCB 

Đ/c Toản HT-UBP 

CN 

07/6 
S 

-7h00: Khai mạc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 

2020 - 2022 trên địa bàn phường 

VP -Lãnh đạo phường, cán bộ, công chức UBND, Cán bộ 

và nhân dân trên địa bàn phường 

 Tại các 

điểm bầu 

cử 

 

 




