
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ - HĐND - UBND  PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 41/2020 TỪ NGÀY 05/10 ĐẾN 11/10/2020 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

05/10 

S 

- 8h00: Lễ Chào cờ Cơ quan phường tháng 10/2020 VP - Toàn thể CBCCVC, NLĐ Cơ quan phường  Đ/c Toản HT-UBP 

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

-9h00: Họp rà soát các hộ nợ thuế phi nông nghiệp chưa 

rõ địa chỉ trên địa bàn phường 

Đ/c Huyền - Đ/c Huyền, Luận, Đoàn Thành, Tiến Dũng, Hùng  P1-UBP 

-9h30: Bốc thăm căn hộ tái định cư để GPMB thực hiện 

dự án xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường 

THCS Cự Khối 

Đ/c Hùng -TTUBMTTQ, đại diện các hộ dân, phòng TNMT quận Đ/c Dũng P2-UBP 

C 

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

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

- 14h30: Làm việc với các hộ dân xây dựng tại dự án C3-

6/LX8 

Đ/c Đoàn 

Thành 

-TTĐU, HĐND, UBMTTQ, Tr.NĐT, CAP, bộ phận 

TTXD, ĐC, TP, đại diện các hộ dân 

Đ/c Dũng P2-UBP 

Ba 

06/10 

S 

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

phòng 

- 8h00: Kiểm đếm tài sản cây cối hoa màu đất đai các hộ 

trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Xây dựng Vườn 

hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3, phường Cự Khối 

(cả ngày) 

Đ/c Hùng -Thành viên tổ công tác, đại diện các hộ dân (Đ/c Hùng 

thông báo thành phần, tham mưu giấy mời hộ dân) 

Đ/c Dũng Hiện 

trường 

- 10h00: Họp xét duyệt hồ sơ đề nghị bảo trợ xã hội Đ/c Lam - Thành viên Hội đồng xết duyệt; TTUBMTTQ, 

Tr.NĐT, Đ/c Lam. 

Đ/c Dũng P2-UBP 

- 8h30: Đoàn Công tác Sở TNMT HN kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật trong hoạt động khai khoáng; kết quả giải 

toả bãi chứa trung chuyển VLXD không đủ điều kiện hoạt 

động trên địa bàn quận 

TNMT - Đ/c Dũng - PCT, Đoàn Thành - ĐC  P3 -UBQ 

và hiện 

trường 

C 

- 14h30: Làm việc với Thường trực MTTQ phường về 

chuẩn bị hội nghị đối thoại với người đứng dầu năm 2020 

MTTQ Đ/c Minh - PBTTTĐU, TTMTTQ, VPĐU Đ/c Minh P1-UBP 

-15h00: Họp triển khai kế hoạch bảo vệ thi công tại dự án 

GPMB trên địa bàn phường 

Đ/c Đoàn 

Thành 

-TTĐU, HĐND, UBMTTQ, Tr.NĐT, CAP, bộ phận 

TTXD, ĐC, Tư pháp, đại diện các hộ dân 

Đ/c Dũng P2-UBP 

Tư 

07/10 
S 

- 8h30: Giao ban Lãnh đạo chủ chốt phường Quý III/2020 

về công tác Quản lý đất đai; trật tự xây dựng 

TNMT, 

QLĐT 

- Đ/c Toản -  BTĐU, An - CTHĐND, Nam - CTUBND, Đ/c Nam HTQU 



 - 8h30: Hội nghị sơ kết công tác mặt trận, hoạt động Ban 

TTND, GSCĐ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 

IV năm 2020. 

MTTQ - UBMTTQ phường, thành viên ban TTND, GSCĐ Đ/c An P2-UBP 

- 8h30: Dự lớp bồi dưỡng công tác Tuyên giáo năm 2020  Đ/c Minh - PBTTTĐU, Kiên - BTĐTN,  Chiến - PBT CB5, 

Bí thư chi bộ các tổ dân phố 
 T2 - Khu 

liên cơ 

- 8h00: Đoàn Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH thanh tra chính 

sách người có công tại quận Long Biên 

LĐTBXH - Đ/c Dũng - PCT, Lam - LĐTB XH, Đào - Y tế (Đ/c Lam 

thông báo thành phần liên quan và mời các đối tượng NCC 

và thân nhân đến dự) 

Đ/c 

Hương 

UBND 

phường 

Thượng 

Thanh 

- 8h00: Kiểm đếm tài sản cây cối hoa màu đất đai các hộ 

trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Xây dựng Vườn 

hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3, phường Cự Khối 

(cả ngày) 

Đ/c Hùng -Thành viên tổ công tác, đại diện các hộ dân (Đ/c Hùng 

thông báo thành phần, tham mưu giấy mời hộ dân) 
Đ/c Dũng Hiện 

trường 

C 

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

hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 

thực hiện công tác QLTTĐT trên địa bàn quận tại phường 

Cự Khối 

QLĐT - Đ/c Toản - BTĐU, An – CTHĐND, Dũng - 

PCTUBND, Minh - Tr.CAP, Hùng - PTr.CAP, Dũng 

Địa chính. Phó các Ban của HĐND quận. 

Đ/c Liêm P2-UBP 

Hiện 

trường 

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

phòng 

Năm 

08/10 

S 

- 8h30: Dự Hội nghị sơ kết công tác hội CCB 9 tháng đầu 

năm 2020 triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 

2020; Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2020; Xét kết nạp 

hội viên. 

HCCB - Đ/c Minh - PBTTTĐU; Ban chấp hành hội, Chi hội 

trưởng các chi hội 

 P2-UBP 

- 8h30: Cưỡng chế, Bảo vệ thi công xây dựng tại dự án 

C3-6/LX8 

Đ/c Đoàn 

Thành 

-TTUBMTTQ, Tr.NĐT, CAP, YT, BTDP, Bộ phận Địa 

chính, TTXD, TP, VHTT (Đ/c Thành tham mưu thông 

báo thành phần theo kế hoạch) 

Đ/c Dũng Hiện 

trường 

- 8h00: Kiểm đếm tài sản cây cối hoa màu đất đai các hộ 

trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Xây dựng Vườn 

hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3, phường Cự Khối 

(cả ngày) 

Đ/c Hùng -Thành viên tổ công tác, đại diện các hộ dân (Đ/c Hùng 

thông báo thành phần, tham mưu giấy mời hộ dân) 

Đ/c Dũng Hiện 

trường 

C 

- 14h00: Dự Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” 

năm 2020; sơ kết công tác dân vận quý III năm 2020 

BDV QU - Đ/c Toản – BTĐU, Đ/c Minh PBTTTĐU, Đ/c An - 

CTHĐND, CT UBMTTQ, Thọ - BTCB TDP số 4 Tập 

thể, cá nhân được khen thưởng (Theo Giấy mời của 

Ban Dân vận Quận ủy) 

 HTQU 



-14h00: Hội nghị thông báo triển khai thi công dự án 

đường 13.5m đoạn cắt ngang phố Xuân Đỗ tại cợ cống 

đá, tổ 12.  

Đ/c Dũng -TTĐU, HĐND, UBMTTQ, Tr.NĐT, CAP, bộ phận 

TTXD, Địa chính, Bí thư chi chi bộ, TTDP, 

Tr.BCTMT, chi hội trưởng các Chi hội đoàn thể tổ 12, 

các hộ dân nằm trong phạm vi thực hiện dự án 

Đ/c Dũng HT-UBP 

- 14h00: Đôn đốc các trường hợp xây dựng chưa nộp thuế 

xây dựng theo quy định 

Đ/c Huyền 

+ TTXD 

-Thành viên tổ công tác; Công an phường, TTXD, Thuế, 

Địa chính  

 Hiện 

trường 

Sáu 

09/10 

S 

- 8h00: Dự Hội nghị lần thứ 03 Ban Chấp hành Đảng bộ 

Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025: thông qua dự thảo 

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính 

trị, tình hình thực hiện phát triển KT-XH, ANQP 9 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 

2VP -  Đ/c Toản - BTĐU, Đ/c Nam - CTUBND. Đ/c Nam HTQU 

  -    

C 

- 14h00: Dự Hội nghị lần thứ 03 Ban Chấp hành Đảng bộ 

Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025: thông qua dự thảo 

03 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của BCH 

Đảng bộ quận khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 

 

BTC; 

VHTT; 

QLĐT 

-  Đ/c Toản - BTĐU, Đ/c Nam - CTUBND. Đ/c Nam HTQU 

14h30: Dự Hội nghị đánh giá công tác Hội LHPN 9 tháng 

đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác hội 3 tháng cuối 

năm 2020 

HLHPN - Đ/c Minh - PBTTTĐU; Các đồng chí BCH, Chi hội 

trưởng các chi hội, TTVV 

 P2-UBP 

Bẩy 

10/10 
S 

8h30: Công bố Quyết định kiểm tra chi bộ Mầm non Cự 

Khối, Giám sát chi bộ TDP số 11 theo chương trình kiểm 

tra giám sát của Đảng uỷ 

VPĐU - Chi uỷ chi bộ MNCK, Chi uỷ chi bộ TDP số 11, thành 

viên đoàn kiểm tra theo QĐ số 20, 21 ngày 29/9/2020 

Đ/c Toản P2-UBP 

-8h30: Kiểm điểm tiến độ thu ngân sách trên địa bàn 

phường; “Nội dung rà soát Thu hoa hợi công sản 

Đ/c Huyền -Bộ phận TC-KT, Địa chính, Văn phòng; Đ/c Lê An Đ/c Dung P1-UBP 

- 8h00: Làm việc sáng thứ bẩy VP - Bộ phận Văn phòng, Một cửa Đ/c Dũng Tại phường 

 C 

19h00: Dự ngày hội “ Phụ nữ Long Biên sáng tạo - khởi 

nghiệp - Tôn vinh tà áo dài Việt Nam” 

 - Đ/c Toản-  PBTTTĐU  Trung tâm 

thương 

mại 

Savico 

* Ghi chú:  

- Đ/c Ngô Văn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Đ/c Phạm Thị Thùy Dung - PCTUBND phường học tập trung lớp bồi dưỡng Nâng cao 

năng lực lãnh đạo quản lý từ 14h30 ngày 15/9/2020 (thời gian học 35 ngày). Tại Trần phú Hà Đông. 

- Đ/c Phạm Thị Thùy Dung - PCTUBND phường học tập trung lớp bồi dưỡng Nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý. Tại Sơn Tây. 

- Sáng 05/10//2020 (Thứ ba) Đồng chí An - Chủ tịch HĐND, CT UBMTTQ phường nghỉ phép 


