
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 11/2019 TỪ NGÀY 11/3 ĐẾN 17/3/2019 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

11/3 

 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan 

 

 - Các đ/c Lãnh đạo UBND quận  Tại phòng 

- 8h00: Tiếp dân VP -Thành viên tổ tiếp dân Đ/c Nam PTD 

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

C 

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy  - Thường trực Quận ủy; Đ/c Trình - PCT; Đ/c M.Hà - 

PCT (Thành phần theo GM của Quận ủy) 

Đ/c Hải P1 - QU 

-14h00: Rà soát các hộ chăn nuôi trên địa bàn phường TY - Công an phường, Cán bộ thú y, Môi trường, 

LĐTBXH. 

 Tại các tổ 

dân phố 

-14h00: Tiếp dân VP -Thành viên tổ tiếp dân 

- Đại biểu HĐND phường; Lê Văn Phong 

Đ/c Nam 

Đ/c Dung 

PTD 

Ba 

12/3 

S 

- 8h30: Thường trực HĐND phường khảo sát công tác quản 

lý tài sản công tại các nhà văn hóa tổ dân phố 

VP -Thành viên đoàn giám sát, Đ/c Hiền - PCT, Uyên - 

VH, Huyền - KT, Trưởng ban quản lý nhà văn hóa tổ 

dân phố (Văn phòng thông báo thành viên đoàn giám 

sát) 

Đ/c An Tại các tổ 

dân phố 

-8h00: Hội nghị tuyên truyền công tác phòng chống dịch 
bệnh trên đàn gia súc 

TY + VP -Tr.NĐT, Các hộ chăn nuôi, Tổ trưởng, Tổ phó TDP 
(Thú y tham mưu mời hộ chăn nuôi) 

Đ/c Nam HT-

UBP 

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

C 

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

- 15h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình về 
công tác cán bộ 

BTC - Đ/c An - BTĐU, CTHĐND Đ/c Hải HTQU 

Tư 

13/3 

S 

- 8h30: Kiểm tra hiện trường VSMT, TTĐT các nội dung 

theo kiến nghị của các Chi bộ 
VPĐU -Đ/c Nam - PCT, Tr.NĐT, cán bộ chuyên môn; Đỗ 

Thành, Tiến Dũng, Lê An 

Đ/c An Hiện trường 

- 8h30: Tiếp đoàn kiểm tra công tác lễ hội trên địa bàn 

phường 

VHTT -Thành viên đoàn kiểm tra, Đ/c Uyên, Tiểu ban QL di tích Đ/c Hiền Tại di tích 

-8h30: Ban Pháp chế HĐND phường khảo sát công tác 

VSMT, TTĐT tại các lễ hội trên địa bàn phường 

VP -Thành viên Ban pháp chế HĐND phường Đ/c  Minh Hiện 

trường 

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

C 

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

- 14h00: Kiểm tra các khu vực đất công chưa cho thuê 

thầu trên địa bàn phường Cự Khối 

Đ/c Lê An -Đ/c Huyền, Đoàn Thành, Hoàng Anh (Đ/c Lê An 

tham mưu các điểm đất công) 

Đ/c Nam Hiện 

trường 

- 14h00: Triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù đảm 

bảo an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn quận năm 

2019 - 2020 

LĐTBXH - Đ/c Hiền - PCT, Lam - LĐTBXH Đ/c Hương P2 - QU 

Năm S - 8h00: Làm việc tại cơ quan VP - Lãnh đạo phường  Tại phòng 
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14/3 - 8h00: Tập huấn nghiệp vụ điều tra Dân số và nhà ở năm 

2019 

VP -Điều tra viên Địa bàn toàn bộ (Văn phòng thông báo 

đến điều tra viên) 

 UBND 

phường 

Thạch Bàn 

- 8h00: Dự khai mạc lễ hội tại các cụm di tích VP -Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND phường (Theo lịch phân 

công của Đang ủy) 

 Tại các cụm 

di tích 

C 

- 13h00: Làm việc tại cơ quan VP - Lãnh đạo phường  Tại phòng 

- 14h30: Thường trực HĐND phường khảo sát công tác tổ 

chưc lễ hội truyền thống trên địa  bàn phường 

VP+VHT

T 

-Thường trực HĐND phường, Trưởng, Phó các Ban của 

HĐND, Đ/c Hiền - PCT, Uyên - VHTT, Tiểu ban QLDT 

các khu vực (VP thông báo các khu vực) 

Đ/c An Tại các cụm 

di tích 

Sáu 

15/3 

S 

- 8h30: Họp BCĐ an toàn giao thông  QLĐT + CA - Đ/c Nam - PCT Đ/c Hà P1 - UBQ 

- 8h30: Thường trực HĐND phường khảo sát công tác tổ 

chưc lễ hội truyền thống trên địa  bàn phường 

VP+VHT

T 

- Thường trực HĐND phường, Trưởng, Phó các Ban của 

HĐND, Đ/c Hiền - PCT, Uyên - VHTT, Tiểu ban QLDT 

các khu vực (VP thông báo các khu vực) 

Đ/c An Tại các cụm 

di tích 

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

C 

-14h00: Họp giao ban HĐTV thuế Quý 1 năm 2019 Đ/c Luận - Thành viên Hội đồng tư vấn thuế (Đ/c Luận mời thành 

viên Hội đồng) 

Đ/c Nam P1-UBP 

- 16h00: Tổng vệ sinh cơ quan CĐP -Đoàn viên công đoàn phường  Trụ sở cơ 

quan 

Bảy 

16/3 
S 

- 8h00: Khai mạc giải Bóng bàn quận Long Biên năm 2019 TTVH-TT&TT - Đ/c Hiền - PCT Đ/c Hương TH05 

- 7h00: Ra quân tổng vệ sinh môi trường toàn quận 

phòng, chống dịch bệnh mùa hè và dịch bệnh các đàn gia 

súc (dịch tả lợn Châu Phi), gia cầm 

YT +  KT  + 

TTYT 

+  Các TDP 

- Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND phường, Tr.NĐT, Câu lạc 

bộ tình nguyện vì môi trường, các tổ dân phố 

 Tại các 

TDP 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Bộ phận Một cửa, Văn phòng Đ/c Hiền Tại 

phường 
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