
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY- HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 25/2020 TỪ NGÀY 15/6 ĐẾN 21/6/2020 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

15/6 

S 

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

phòng 

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

- 8h00: Tuyên truyền Hội nghị định 91/NĐ-CP về xử ly vi 

phạm luật đất đai, trợ giúp pháp lý 

Đ/c Liên - Hội viên các hội đoàn thể, bí thư chi bộ, Tr.BCTMT, tổ 

trưởng tổ dân phố, thành viên tổ hòa giải. 

Đ/c Dung HT-UBP 

C 

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

-14h00: Làm việc với tổ TTXD TTXD -Tổ TTXD phường, Đ/c Dũng - ĐC Đ/c Nam P2-UBP 

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

phòng 

-15h00: Ban pháp chế HĐND phường khảo sát kết quả 

thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTXD 

trên địa bàn phường 

VP -Thành viên Ban pháp chế Đ/c Minh Tại 

phường 

14h30: Làm việc với các đơn vị về phương án quản lý 

nhà văn hóa 

VHTT -Bộ phận VHTT, VP, KT, Đ/c Dũng - ĐC (VHTT chuẩn bị 

nội dung) 

Đ/c Dung P1-UBP 

Ba 

16/6 

S 

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

phòng 

-8h30: Họp tổ công tác GPMB rà soát vướng mắc dự án 

đường từ trường THCS - tái định cư và dự án công viên 

Đ/c Hùng -Thành viên tổ công tác: Đ/c Hùng tham mưu mời 

thành phần liên quan, Tổ trưởng tổ dân phố số 12 

Đ/c Nam P1-

UBP 

- 8h30: Làm việc với Ban giám hiệu trường Mầm non Cự 

Khối theo Báo cáo số 18/BC-MNCK ngày 27/5/2020 của 

Nhà trường. 

Đ/c Thảo - Hiệu trưởng trường Mầm non Cự Khối, Đ/c Uyên, 

Dũng, Thảo 

Đ/cDung Trường 

MN Cự 

Khối 

C 

- 14h00: Họp BTV Đảng ủy: Báo cáo kết quả thực hiện 

Kết luận của Ban thường vụ quận ủy làm việc đầu năm 

2020; Báo cáo dự thảo dự thảo quy chế làm việc của Ban 

chấp hành Đảng bộ; Phân công nhiệm vụ của Ủy viên 

Ban chấp hành Đảng bộ, Kế hoạch kiểm tra giám sát của 

UBKT Đảng ủy; Kế hoạch chính quyền đô thị 

VPĐU - Ban thường vụ Đảng ủy Đ/c Toản P1-UBP 

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

phòng 

https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=11691
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=11691
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=11691


Tư 

17/6 

S 

- 8h30: Đồng chí Bí thư Đảng ủy làm việc với Đồng chí 

ĐUV về việc Bàn giao hồ sơ Đảng viên và các tài liệu liên 

quan tới công tác Đảng 

VPĐU - Đ/c Minh - PBTĐU, Đ.c Đào Tiến Dũng - ĐUV Đ/c Toản P2-

UBP 

- 9h00: Đồng chí Bí thư Đảng ủy làm việc với các chi bộ tổ 

dân phố về việc tiếp nhận bàn giao hồ sơ danh sách Đảng 

viên, sổ Nghị quyết, Sổ thu, chi đảng phí, các tài liệu liên 

quan đến công tác Đảng sau sáp nhập tổ dân phố. 

BTC - Đ/c Minh - PBTĐU, mời dự (Đ/c An - CT HĐND) 

Bí thư chi bộ tổ dân phố, các đồng chí phụ trách công 

tác thu chi Đảng phí của các chi bộ (mời dự Đ/c Độ-  

CB1, Tuất - CB3, Chiến - PBT CB5, Đặng Hồng Sơn - 

CB5, Dần-CB3, Duật-CB12). Đề nghị các đồng chí khi 

đi mang theo hồ sơ, sổ sách để bàn giao. 

  

- 8h30: Làm việc với bộ phận TC-KT rà soát kết quả thực 

hiện phương án thu ngân sách năm 2020 

Đ/c Huyền -Bộ phận TC-KT, bộ phận Địa chính, Lê An Đ/c Nam P1-

UBP 

- 8h30: Họp Liên đoàn lao động quận VP -Đ/c Dung – PCTUBND, CTCĐP  LĐLĐ 

C 

- 14h00: Họp tổ thực hiện phương án giảm đàn chăn nuôi 

gia súc 

Đ/c Thúy -Thành viên tổ thực hiện phương án giảm đàn; 

Tr.NĐT, Đ/c Lê An, Tiến Dũng, Thảo, tổ trưởng các tổ 

dân phố 

Đ/c Nam P2-

UBP 

-14h00: Hội nghị tuyên truyền về an toàn thực phẩm 

trong chế chế kinh doanh thực phẩm, công tác phòng 

chống dịch bệnh và chính sách của Đảng, pháp luật nhà 

nước về BHYT 

Đ/c Đào -Hội viên các Hội CCB, PN, ĐTN, các hộ kinh doanh 

trên địa bàn phường (Y tế tham mưu giấy mời) 

Đ/c 

Dung 

HT-

UBP 

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

phòng 

Năm 

18/6 

S 

- 8h30: Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 

thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

VP + Các 

phường 

- Đ/c Toản - BTĐU, Minh - PBTĐU, An - CTHĐND, 

CTUBMTTQ, Nam - PCT, Tr.NĐT,  Bí thư chi bộ, Tổ 

trưởng dân phố, Tr.BCTMT các tổ dân phố, đại diện 

cử tri (Văn phòng tham mưu mời cử tri) 

 UBND P. 

Thạch Bàn 

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

phòng 

C 

- 14h00: Ban pháp chế thẩm tra Dự thảo Nghị quyết trình 

tại kỳ họp thứ 10 - HĐNĐ phường 
VP - Thành viên ban pháp chế Đ/c Minh P1-UBP 

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

phòng 

-14h00: Giao ban công tác quản lý TTĐT tuần, kiểm 

điểm tiến độ thực hiện kế hoạch 150 của UBND quận 

Đ/c Dũng -CAP, Tổ TTĐT, TTXD Đ/c Nam P2-UBP 

https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=11687
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=11687


Sáu 

19/6 

S 

- 8h30: Làm việc với Đảng ủy phường Cự Khối về một số 

nhiệm vụ sau Đại hội và kết quả công tác 6 tháng đầu 

năm 2020 

VPĐU - Đ/c Điềm - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT, Đ/c Lưu 

Đắc Dũng -  QUV, PCNTT Ủy ban kiểm tra Quận ủy, 

Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND phường, Ban thường vụ 

Đảng ủy 

Đ/c Điềm P2-UBP 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan 

 

 - Lãnh đạo phường  Tại 

phòng 

- 8h30: Họp BCĐ chống thất thu và đôn đốc, thu hồi, xử 

lý thuế nợ đọng trên địa bàn quận 

CCT + 

TCKH 

- Đ/c Nam - PCT Đ/c Trường P1-

UBQ 

C 

- 14h00: Đoàn công tác MTTQ thành phố kiểm tra, đánh 

giá việc phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức CT-XH 

trong việc giám sát thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của 

Chính phủ, Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 và 

Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND 

thành phố Hà Nội 

MTTQ - Đ/c Dung - PCT, Lam - LĐTBXH (Thành phần theo 

Giấy mời của MTTQ quận)  

Đ/c Thành P2-QU 

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

phòng 

-14h00: Ban Kinh tế xã hội thẩm tra báo cáo, Dự thảo 

Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 – HĐND phường 

VP -Thành viên Ban KT-XH  P1-

UBP 

Bẩy 

20/6 
S - 8h00: Làm việc ngày thứ bảy trực giải quyết TTHC VP -  Bộ phận một cửa, Văn phòng 

Đ/c 

Dung 

Tại 

phường 

CN 

21/6 
C 

- 8h30: Học tập chuyên đề 2020“Học tập và làm theo tư 

tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” 

VPĐU -Đảng viên trong toàn Đảng bộ phường (Đề nghị bí 

thư chi bộ thông báo đến Đảng viên trong chi bộ) 

Đ/c Toản HT-

UBP 

 




