
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 50/2020 TỪ NGÀY 07/12 ĐẾN 13/12/2020 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

07/12 

S 

- 8h00: Lễ Chào cờ tháng 12/2020 của Cơ quan phường VP - Toàn thể CBCCVC, NLĐ Cơ quan UBND phường Đ/c Toản HT-UBP 

- 8h30: Trực tiếp dân 2VP - Thành viên tổ tiếp dân Đ/c Toản 

Đ/c Nam 

PTD 

- 9h30: Họp triển khai thực hiện kết luận thanh tra số 128/KL-

UBND của UBND quận. 

VP -TTĐU, Lãnh đạo UBND, bộ phận Địa chính, VP, Tư 

pháp.  

Đ/c Nam P2-UBP 

     

- 10h30: Rà soát thuế xây dựng trên địa bàn phường Đ/c Huyền - TTXD, Bộ phận TC-KT. Đ/c 

Dung 

P1-UBP 

C 

- 14h00: Trực tiếp dân 2VP - Thành viên tổ tiếp dân Đ/c Toản 

Đ/c Nam 

PTD 

- 14h00: Họp Ban thường vụ Đảng uỷ  - Ban thường vụ Đảng uỷ Đ/c Toản P1-UPB 

-14h00: Phân công diễn tập công tác phòng cháy, chữa 

cháy trên địa bàn phường 

Đ/c Dũng -Công an phường, Quân sự, Bảo vệ dân phố, tổ dân phố 

số 3, bộ phận VHTT, Địa chính, Văn phòng, YT 

Đ/c 

Dung 

NVH tổ 

3 

-15h30: Kiểm tra vệ sinh môi trường, PCCC tại các 

xưởng sản xuất tại tổ 4 

Đ/c Dũng -Công an phường, bộ phận TTXD, Địa chính, Tổ trưởng 

TDP số 4 

Đ/c 

Dung 

Tại cơ sở 

Ba 

08/12 

S 

- 9h00: Hội nghị Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức 

đảng và đảng viên năm 2020 

VPĐU -  Ban chấp hành Đảng bộ phường khoá XXIV nhiệm kỳ 2020 

- 2025 

Đ/c Toản P2-UBP 

- 8h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTXD, 

VSMT 

VPĐU - Đ/c Dung -  PCT UBND, Dũng- Đc, TTXD Đ/c Toản Hiện 

trường 

-9h30: Trả tiền đền bù dự án CX3 và 1 hộ trường Mầm 

non 

Đ/c Hùng -Ban QDLA, CAP, bộ phận Địa chính, đại diện hộ dân  PTD 

- 10h30: Làm việc với cá nhân liên quan đến việc thả cá 

(sông trong….) 

Đ/c Lê An - Bộ phận Địa chính: Đ/c Thành, Dũng; CAP, Huyền - 

KT, Lê An; cá nhân liên quan đến việc thả cá (Đ.c 

Dũng- tham mưu mời TP liên quan). 

Đ/c Dung P2-UBP 

C 

- 14h00: Họp tổ công tác phụ trách chương trình 01: Tiếp 

tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; 

củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội 

nhập, giai đoạn 2020-2025 

VPĐU - Thành viên tổ công tác phụ trách chương trình 01 

(Theo QĐ số 23-QĐ/ĐU ngày 20/11/2020) 

Đ/c Toản P1-UBP 

     



-15h00: Tổng duyệt diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 

2020 trên địa bàn phường 

Đ/c Dũng - Công an phường, Quân sự, Bảo vệ dân phố, tổ dân phố 

số 3, bộ phận VHTT, Địa chính, Văn phòng, YT 

Đ/c 

Dung 

NVH tổ 3 

Tư 

09/12 

 

S 

- 9h00: Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy 

đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở 

sản xuất, hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư 

CAQ - Đ/c Dung - PCT, Công an phường Đ/c 

Trình 

HT tầng 

5 -CAQ 

- 8h30: Họp thảo luận 02 kế hoạch thực hiện chương trình 

toàn khóa của quận ủy (Nội dung UBND tham mưu) 
VHTT,  

Địa chính 

- Thành viên Tổ công tác (Theo QĐ số 23-QĐ/ĐU ngày 

20/11/2020) 

Đ/c Nam P2-UBP 

-10h00: Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri với đại biểu 

HĐND phường trước kỳ họp thứ 11-HĐND phường 

VP -TTHĐND, MTTQ, Tổ trưởng, Tr.BCTMT các tổ dân 

phố 
Đ/c An P2-UBP 

C 

- 14h00: Diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy đối với 

nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở sản 

xuất, hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư 

Đ/c Dũng - TTĐU, HĐND, UBND, MTTQ, Tr.NĐ, Bộ phận chuyên 

môn UBND phường, Bí thư chi bộ, TTTDP, Tr.BCMT các 

tổ dân phố, lực lượng tham gia diễn tập 

Đ/c Nam NCH tổ 3 

- 16h30: Làm việc với công ty Thiên Phúc về đôn đốc 

tiến độ xây dựng chợ 
Đ/c Dũng -Đ/c Dung - PCT, Bộ phận TTXD, Địa chính, Công ty 

Thiên Phúc 

Đ/c Nam P2-UBP 

Năm 

10/12 

S 

- 8h30: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường: Thảo 

luận thông qua 03 chương trình kế hoạch công tác toàn 

khóa của Quận ủy giai đoạn 2020 - 2025 

VPĐU - Ban chấp hành Đảng bộ phường khoá XXIV nhiệm kỳ 

2020-2025 
Đ/c Toản P2-UBP 

     

C 

- 14h00: Làm việc với Chi cục thuế về công tác thu thuế 

sử dụng đất Phi nông nghiệp. 

Đ/c Huyền - Đ/c Dung - PCT, Hội đồng TV thuế, Tr.NĐT, Tổ 

trưởng DP (Đ/c Huyền  tham mưu mời CCT và các đơn 

vị liên quan) 

Đ/c Nam P2-UBP 

     

Sáu 

11/12 
S 

- 8h00: Dự Hội nghị lần thứ 4 BCH Đảng bộ Quận: Thông 

qua dự thảo 

+ Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ 

thống chính trị; thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, 

ANQP năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2021; Kế hoạch thực hiện đầu tư công giai đoạn 

2021-2025  

+ Chương trình công tác của BCH Đảng bộ Quận, 

Thường trực, BTVQU năm 2021. 

+ Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Quận ủy, UBKTQU 

năm 2020; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ 

Quận và của UBKTQU năm 2021 

2 VP + 

TCKH 

UBKTQU 

-  Đ/c Toản - BTĐU, Nam - CT UBND Đ/c Nam HTQU 

https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcoquan?lcq=2844&nam=2020
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcoquan?lcq=2844&nam=2020


- 8h30: Làm việc với tổ dân phố số 4, 12 liên quan đến thu 

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường. 

Đ/c Huyền - Bộ phận TC-KT, MTTQ, Tr.NĐT, Bí thư chi bộ, 

TTTDP, Tr.BCTMT tổ dân phố số 4, 12. 
Đ/c 

Dung 

P2-UBP 

C 

- 15h00: Hội nghị giao ban công tác HĐND quận, phường 

năm 2020  
VP + 

Phường 

- Đ/c An - Chủ tịch HĐND, CT UBMTTQ; Đ/c Toản 

- BTĐU (Theo GM số 97/GM-HĐND ngày 04/12/2020 

của HĐND quận) 

Đ/c Hải  Tại phường 

Việt Hưng 

- 14h00: Làm việc với cá hộ liên quan đến “dự án Xây 

dựng tuyến đường từ ô qui hoạch G.7/CC5 đến đường 

25m phường Cự Khối (Giai đoạn 2)” 

+ 14h30: Làm việc với gia đình ông Phùng Thị Bấu 

+ 15h30: Làm việc với gia đình ông Đào Thế Nội 

-16h00: Làm việc với gia đình ông Phạm Xuân Huynh - 

tổ 3 liên quan đến đơn thư 

Đoàn Thành -Đ/c Dung - PCT, Đại diện BQLĐT DA quận, MTTQ, 

Tổ công tác GPMB, Tổ trưởng dân phố, BTCB+TB 

CTMT tổ 12, đại diện Gia đình liên quan (Đ.c Thành 

chuẩn bị nội dung và tham mưu mời TP liên quan) 

 

-Đ/c Dung - PCT, Đại diện BQLĐT DA quận, MTTQ, 

Tổ công tác GPMB, Tổ trưởng dân phố, BTCB+TB 

CTMT tổ 3, đại diện Gia đình liên quan (Đ.c Thành 

chuẩn bị nội dung và tham mưu mời TP liên quan) 

Đ/c Nam P2-UBP 

-16h00: Tổng vệ sinh môi trường VP - Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan 

phường 

Đ/c Dung Trụ sở cơ 

quan 

phường 

Bảy 

12/12 
S 

-8h00: Làm việc ngày thứ bẩy giải quyết Hồ sơ hành 

chính 

VP -Bộ phận Văn phòng, Một cửa Đ/c Dũng Tai phường 

- 8h30: Rà soát thực tế một số điểm đất công đưa vào 

quản lý, khai thác 

Đ/c Huyền 

+ Lê An 

-Bộ phận Địa chính; Đoàn Thành, TC-KT; Huyền, Lê 

An 

Đ/c Dung P1-UBP 

 


