
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 37/2019 TỪ NGÀY 9/9 ĐẾN 15/9/2019 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

09/9 

S 

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 9/2019 Cơ quan Phường VP + NV - Cán bộ công chức Cơ quan Phường Đ/c An Hội trường 

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

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

C 

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

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

-14h00: Họp tổ công tác thực hiện phương án chấm dứt 

chăn nuôi trên địa bàn phường 

Đ/c Lê An -Thành viên tổ công tác, CTUBMTTQ, Tr.NĐT, Tổ 

trưởng các tổ dân phố 

Đ/c Nam P2-UBP 

Ba 

10/9 

S 

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTĐT, 

VSMT trên địa bàn 

VPĐU - Đ/c Minh - Tr.CAP; Đ/c Nam - PCTUBND; Đ/c Minh 

- CT UBMTTQ; Tr.NĐT; Đ/c Dũng - ĐC 

Đ/c An Hiện trường 

- 8h30: Bàn giao hiện trường thực hiện phương án Hồ Trạm Bơm Đ/c Lê An - Đ/c Huyền, Tiến Dũng, Tuấn Dũng, Hằng, CAP Đ/c Toản 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: Phối hợp kiểm tra thực hiện BVMT đối với các cơ 

sở trên địa bàn phường 

Đ/c Đỗ 

Thành 

-Phòng TNMT quận, CAP, Tổ dân phố liên quan Đ/c Nam Hiện trường 

-14h00: Thanh tra an toàn thực phẩm, kiểm tra ATTP tết 

trung thu 

YT -Thành viên đoàn kiểm tra Đ/c Hiền Tại cơ sở 

Tư 

11/9 

S 

- 8h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra công vụ VPĐU - Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ, Tr.NĐT Đ/c An P1-UBP 

- 8h30: Hội nghị triển khai kế hoạch Bình xét GĐVH năm 

2019 theo tiêu chí mới. 

Đ/c Thảo 

(Slide) 

-Thành viên BCĐ; CAP, các bộ phận chuyên môn, Tổ 

trưởng các tổ dân phố 

Đ/c Hiền P2-UBP 

-9h00: Xác minh liên quan đến nội dung đơn thư Đ/c Liên -Thành viên tổ giải quyết đơn thư, Tổ trưởng TDP số 4. Đ/c Nam P1-UBP 

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

C 

-14h00: Họp các hộ gia đình có đất ở trong phạm vi GPMB 

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

THCS Cự Khối, công khai văn bản pháp lý liên quan giá 

đền bù đất ở được Thành phố phê duyêt 

Đ/c Hùng - Tổ công tác GPMB của dự án Đ/c Minh -  MTTQ,  

Hùng, Trọng, Đặng tổ trưởng tổ 11, các hộ dân có đất ở 

trong phạm vi GPMB của dự án. 

 

Đ/c Toản P2-UBP 

-14h00: Thanh tra an toàn thực phẩm, kiểm tra ATTP tết 

trung thu 

YT -Thành viên đoàn kiểm tra Đ/c Hiền Tại cơ sở 

Năm 

12/9 
S 

- 9h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy: UBND phường báo 

cáo chuyên đề phương án quản lý vùng sản xuất rau an toàn 

và duy trì vùng Ổi theo quy trình VietGAP. 

UBND - Ban thường vụ Đảng ủy; Đ/c Nam  - PCT UBND; Đ/c 

An - BTCB HTX DVNN 

Đ/c An P2-UBP 

-8h30: Hội nghị tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho 

cây ăn quả 

Đ/c Lê An -Tổ trưởng tổ sản xuất, các hộ trực tiếp sản xuất Đ/c Nam HT-UBP 

https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=19257
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=19257
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=18899
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=18899
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=18910
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=19257
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=19257


-8h00: Làm việc với tạp chí con số và sự kiện về tình hình 

phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường năm 2019 

VP -Các bộ phận chuyên môn liên quan Đ/c Toản P1-UBP 

C 
- 14h00: Giao ban Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện 

tử 

VP - Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Đ/c An P2-UBP 

Sáu 

13/9 

S 

- 8h30: Kỳ họp bất thường - HĐND quận khoá III, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021 

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

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

C 

-14h00: Giám sát chi bộ trường Mầm non Hoa Phượng VPĐU -Đoàn giám sát Đảng ủy, chi ủy chi bộ trường Mầm non 

Hoa Phượng 

Đ/c An Trường 

MNHP 

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

-16h30: Tổng vệ sinh cơ quan CĐP -Lãnh đạo cán bộ, CC, LĐHĐ cơ quan phường  Tại trụ sở 

phường 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan  - Đ/c Hương - PCT  Tại phòng 

Bẩy S -8h00: Làm việc tai cơ quan trực giải quyết TTHC VP - Bộ phận Một cửa, Văn phòng Đ/c Hiền Tại phường 

CN 

15/9 
S 

- 7h30: Chung kết Giải Chạy báo Hà Nội mới - Vì hòa bình 

lần thứ 46 năm 2019 

 

TTVH-

TT&TT 

- Lãnh đạo phòng VHTT; PCT.UBND phụ trách VHXH 

14 phường 

Đ/c Hương TTVH-

TT&TT 

(TH05) 

 
Ghi chí: Đại biểu dự trung thu tại các tổ dân phố theo lịch phân công của Đảng ủy./. 

https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=19155

