
LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 51/2020 TỪ NGÀY 14/12 ĐẾN 20/12/2020 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

14/12 

S 

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

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

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý trật tự xây 

dựng. 
TTXD - Tổ TTXD, TTĐT, Địa chính Đ/c 

Dung 

Hiện 

trường 

C 

-14h00: Hội nghị Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 

Đại hội và 03 Chương trình công tác toàn khoá của BCH 

Đảng bộ quận Long Biên, dự thảo kế hoạch của Đảng uỷ 

phường thực hiện 03 Chương trình công tác của Quận 

uỷ. 

VPĐU+VP

UBND 

-Đ/c Phạm Bạch Đằng, UVBTV, CNUBKT Quận ủy, 

Đ/c QUV phụ trách phường, Các đồng chí Ủy viên 

BCH Đảng bộ phường; Các đồng chí Trư ng các đoàn 

thể chính trị -  xã hội phường; Các đồng chí trong c p 

ủy chi bộ, Toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ 

phường, Các đồng chí tổ trư ng tổ dân phố, Chi hội 

trư ng các chi hội đoàn thể chưa phải là đảng viên, 

cán bộ, công chức, LHĐ cơ quan phường (Đ/c Kiên - 

ĐUV phụ trách Tuyên giáo điểm danh thành phần) 

Đ/c 

Toản 

HT-

UBP 

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

Dung 

PTD 

Ba 

15/12 

S 

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

- 8h30: Làm việc với Thiền viện Sùng phúc liên quan 

đến công tác quản lý TTXD tại cơ s  

Đ/c Hà -Đ/c Dung - PCT, Tổ TTXD, VHTT, Địa chính; Đ/c 

Dũng, tiểu ban QLDT Xuân Đỗ Thượng, Bí thư chi 

bộ, Tổ trư ng dân phố, Trụ trì Thiền viện 

Đ/c Nam P2-UBP 

- 9h30: Họp tổ công tác ch m dứt chăn nuôi trên địa bàn 

phường 

Thú Y -Đ/c Dung - PCT, Thành viên tổ công tác: MTTQ, 

Tr.NĐT, Bộ phận Địa chính, VHTT, Tư pháp, CAP, tổ 

trư ng tổ dân phố 

Đ/c Nam P2-UBP 

C 

-13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Lãnh đạo phường  Tại phòng 

-14h00: L y ý kiến khu dân cư về thời điểm xây dựng 

công trình của hộ ông Hoàng Hữu Lý tổ 12, trong phạm 

vi GPMB dự án Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch 

G.7/CC đến đường 25m (giai đoạn 1). 

Đ/c Hùng -Tổ công tác GPMB; Đ/c Dung - PCT, An - MTTQ, 

Bí thư chi bộ, tổ trư ng, tổ phó tổ dân phố số 12) đại 

diện một số hộ dân khu vực. (Đ/c Hùng tham mưu 

mời hộ dân) 

Đ/c Nam P2-UBP 

-14h30: Làm việc với hộ dân ông Đào Thế Nội thuộc 

Dự án Xây dựng tuyến đường từ ô qui hoạch G.7/CC5 

đến đường 25m phường Cự Khối (Giai đoạn 2),  

Đ/c Đoàn 

Thành 

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

Tổ công tác GPMB, Tổ trư ng 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 Nam P2-UBP 

+15h30: Làm việc với ông Phạm Xuân Huynh - Tổ 3 (Tổ 

8 cũ): Dự án xây dựng tuyến đường từ ngõ Hạnh Phúc 

Đ/c Đoàn 

Thành 

+ Đại diện Gia đình liên quan   



đến Cầu Thanh Trì. 

- 14h00: Ban KTXH phường thẩm tra báo cáo tình hình 

thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020, phương 

án phân bổ dự toán ngân sách năm 2021, Báo cáo Kinh 

tế - xã hội phục vụ kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa 

III 

 - Thành viên Ban kinh tế - xã hội HĐND phường  P1-UBP 

Tư 

16/12 

 

S 

- 8h00: Kỳ họp thứ XI- HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

VP - Đ/c Toản - BTĐU, Nam - CTUBND, An - 

CTHĐND, CTUBMTTQ phường 

Đ/c Hải HTQU 

- 8h30: Ban pháp chế phường thẩm tra báo cáo tình hình 

thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020, phương 

án phân bổ dự toán ngân sách năm 2021, Báo cáo Kinh 

tế - xã hội phục vụ kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa 

III 

 - Thành viên Ban pháp chế HĐND phường  P1-UBP 

- 8h30: Làm việc với tổ dân phố số 10 liên quan đến thu 

thuế sử dụng đ t 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 10 
Đ/c 

Dung 

P2-UBP 

-9h30: Làm việc với tổ dân phố số 1 về công tác quản lý 

nghĩa trang nhân dân 

Đ/c Dũng - Bí thư chi bộ, Tổ trư ng tổ dân phố, Tr.BCTMT tổ 

dân phố số 1, Quản trang, Đ/c Lam, Dũng, Hùng. 
Đ/c 

Dung 

P2-UBP 

C 

- 14h00: Kỳ họp thứ XI - HĐND quận khóa III, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021 

VP - Đ/c Toản - BTĐU, Nam - CTUBND, An - 

CTHĐND, CTUBMTTQ phường 

Đ/c Hải HTQU 

- 14h00: Họp tổ công tác triển khai KH kiểm tra công 

tác PCCC đối với nhà   hộ gia đình, nhà   kết hợp sản 

xu t kinh doanh, cơ s  sản xu t, kho hàng hóa xen kẽ 

trong khu dân cư. 

CAP TV tổ kiểm tra, CAP, TP, ĐC-XD, TTXD, Tổ trư ng 

dân phố liên quan (Đ.c Hưng - VP, CAP, Dũng - ĐC-

XD tham mưu TL tổ kiểm tra, KH kiểm tra và chuẩn 

bị nội dung và mời thành phần). 

Đ/c 

Dung 

P2-UBP 

 

Năm 

17/12 

S 

- 8h30: Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 

(26/12); Hư ng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân 

số năm 2020 

TTYT + 

YT 

- Đ/c Dung - PCT, Ngọc - DS, Đào - YT, An - 

CTUBMTTQ, Hằng - CTHLHPN, Kiên - BTĐTN 

Đ/c 

Hương 

NVH 

p.Gia 

Thụy 

- 8h00: Dự kỳ Họp thứ XIV: BCH, UB KTra LĐLĐ 

quận 

VP -Đ/c Dung - PCTUBND, CTCĐP  Trường 

THCS 

Chu 

Văn An   

- 8h30: Kiểm tra hiện trường liên quan đến công tác 

GPMB DA (Đ.c Thành chuẩn bị nội dung liên quan) 
Đoàn 

Thành 

-Thành viên tổ công tác GPMB Đ/c Nam Hiện 

trường 

C 

-13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Lãnh đạo phường  Tại phòng 

     



-14h00: Làm việc với hộ dân về Thông báo kết quả 

Quan trắc môi trường trong hoạt động chăn nuôi 

Đ/c Dũng 

+ Lê An 
+Phòng Kinh tế, Phòng TNMT quận,  TT Đảng ủy, 

HĐND, UBND, MTTQ; NĐT, TTXD, TDP liên quan. 

TV tổ công tác (Đ.c Dũng, Liên, Lê An, CAP). Các hộ 

chăn nuôi liên quan.(Đ.c Lê An, Dũng, Liên: phối hợp 

chuẩn bị nội dung và mời các TP liên quan) 

Đ/c Nam P2-UBP 

S 

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

- 9h00: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Hội CCB 

gương mẫu năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. 
CCB -Hội CCB quận, TTĐU, UBND, CTHĐND, 

UBMTTQ. Trư ng, phó NĐT, BCH QS, CAP, Bí thư 

chi bộ, Tổ trư ng dân phố, Tr.BCMTTQ, Hội viên 

Hội CCB 

 HT-UBP 

-8h30: Kiểm tra hoạt động của một số Xư ng SX (công 

tác PCCC, VSMT). 
Công an 

phường 

-TV tổ kiểm tra, CAP, TP, ĐC-XD, TTXD, Tổ trư ng 

dân phố số 4; Đ.c Hưng-VP, LieenTP, CAP, (Dũng-

ĐC - XD phối hợp CAP chuẩn bị hồ sơ, nội dung 

kiểm tra) 

Đ/c Dung Hiện 

trường 

C 

-13h30: Làm việc tại cơ quan VP -Đ/c Lãnh đạo phường  Tại phòng 

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

sử dụng đ t Phi nông nghiệp. 
Đ/c Huyền - Đ/c Dung - PCT, Hội đồng TV thuế, Tr.NĐT, Tổ 

trư ng DP (Đ/c Huyền  tham mưu mời CCT và các 

đơn vị liên quan) 

Đ/c Nam P2-UBP 

-15h00: Hội nghị tổng kết công tác Dân số năm 2020, 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 
Đ/c Ngọc -Thành viên Ban Dân số, Cộng tác viên Dân số, YT Đ/c Dung P1-UBP 

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

quan phường 

Đ/c Dung Trụ s  cơ 

quan phường 

Bảy 

19/12 
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 

 




