
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 39/2019 TỪ NGÀY 23/9 ĐẾN 28/9/2019 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

23/9 

S 
-8h30: Trực tiếp dân VP+TP -Thành viên tổ tiếp dân Đ/c Toản PTD 

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

C 

-14h00: Trực tiếp dân VP+TP -Thành viên tổ tiếp dân Đ/c Toản PTD 

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

-14h00: Làm việc với các cá nhân liên quan đến thất lạc 

biên lai thuế phi nông nghiệp 

Đ/c Luận -Đ/c Minh - CTUBMTTQ, Minh - Tr.CAP, Huyền - KT,  

Bà Hợp - Tổ 8, ông Minh - Tổ 11 

Đ/c Nam P1-UBP 

Ba 

24/9 

S 

- 8h30: Dự giao ban tiến độ giải ngân và thực hiện các dự 

án vốn ngân sách  

BQLDA + 

TTPTQĐ + 

TCKH 

- Đ/c Toản - CT UBND phường Đ/c Hà P1 - UB 

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

- 8h00: Lớp bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp và quản trị 

doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền chủ trương, chính sách 

của Chính phủ về hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi thành doanh 

nghiệp cho các hộ kinh doanh trên địa bàn quận 

KT - Đ/c Lê An, các hộ kinh doanh trên địa bàn phường  TTBDCT 

C 

- 14h00: Họp BTV Đảng ủy: UBND báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; phương án quản lý, nâng 

cao giá trị vùng sản xuất rau quả an toàn 

UBND - BTV Đảng ủy; Đ/c Nam - PCT UBND Đ/c An P2-UBP 

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

Tư 

25/9 

S 

- 8h30: Giao ban Lãnh đạo chủ chốt quý III/2019: Đánh 

giá kết quả thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về cán 

bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Kế hoạch triển khai 

Thông tư số 14/2018/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và 

hoạt động của thôn, tổ dân phố; Kế hoạch tổng kết 03 

Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa III, 

nhiệm kỳ 2015-2020 

 - Đ/c An - BTĐU, CT HĐND; Đ/c Toản - CT UBND Đ/c Hải HTQU 

-8h30: Kiểm tra phương án sông vó bè và sông cửa chùa Đ/c Lê An -Thành viên tổ kiểm tra, CAP Đ/c Nam Hiện 

trường 

C 

- 14h00: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường VPĐU - Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ phường Đ/c An P2-UBP 

-15h30: Họp cán bộ chủ chốt bổ sung quy hoạch VPĐU - BCH Đảng bộ phường, Lãnh đạo UBND, Bí thư chi 

bộ, Tổ trưởng các TDP, Hiệu trưởng các Trường 

Đ/c An P2-UBP 



Năm 

26/9 

S 

- 8h00: Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TU của 

BTV Thành ủy và giao ban trực tuyến giữa Thường trực 

Thành ủy - HĐND - UBND thành phố và Lãnh đạo các 

quận, huyện, thị xã quý III/2019 

 - Đ/c An -  Bí thư Đảng ủy; Đ/c Toản - Chủ tịch UBND, 

Đ/c Minh - Trưởng Công an phường  

Đ/c Hải P2 - QU 

-8h30: Ban pháp chế HĐND phường giám sát công tác 

quản lý đối tượng án treo, chấp hành xong án của UBND 

phường. 

VP -Đ/c Dung - PCTHĐND, Thành viên Ban pháp chế, Đ/c 

Nam - PCT, CAP, Đ/c Liên - TP, Mạnh - PCTUBMTTQ. 

Đ/c Minh P2-UBP 

C 

- 13h30: Dự Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ 

quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thông qua 

dự thảo: Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ 

Quận ủy 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 9 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; Quy chế làm việc 

của Ban chấp hành Đảng bộ quận, Ban thường vụ Quận ủy và Thường 

trực quận ủy khóa III nhiệm kỳ 2015-2020 (sửa đổi). 

VPQU + 

VPUB 

- Đ/c An - BTĐU Đ/c Hải HTQU 

-14h00: Làm việc với Hội khuyến học về công tác chuẩn 

bị tổ chức Đại Hội 

Đ/c Uyên - CTUBMTTQ, Tr.NĐT, Hiệu trưởng các trường học, 

Tổ trưởng các tổ dân phố, các bộ phận chuyên môn thuộc 

UBND phường, BCH Hội khuyến học phường. 

Đ/c Toản P2-UBP 

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

Sáu 

27/9 

S 

- 8h00: Dự Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ 

quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thông qua 

dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị và Báo cáo 

kiểm điểm của BCH đảng bộ quận phục vụ Đại hội Đảng 

bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 

BTG, 

BTC 

- Đ/c An - BTĐU Đ/c Hải HTQU 

- 8h30: Kỳ họp thứ 4 - UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2019 

- 2024 gắn với sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 

UBMTTQ - Đ/c Dũng - PBTTTĐU; Đ/c Toản - CT UBND; Đ/c 

Dung - PCT HĐND; Ủy viên UBMTTQ phường, Trưởng 

BCTMT 

Đ/c Minh P2-UBP 

C 

- 13h30: Hội nghị về công tác cán bộ BTC - Thành phần theo Giấy mời của Quận ủy Đ/c Hải P1-QU 

HTQU 

-14h00: Làm việc với các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm 

trên địa bàn phường về phương án chấm dứt chăn nuôi 

Đ/c Lê An 

+ Thúy 

-Tổ thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi; 

CTUBMTQ, Tr.NĐT, Tổ trưởng các tổ dân phố, các hộ 

chăn nuôi trên địa bàn phường 

Đ/c Nam HT-UBP 

-16h30: Tổng vệ sinh cơ quan  VP -Toàn thể cán bộ, CC, LĐHĐ làm việc tại cơ quan phường Đ/c Toản Tại trụ sở 

Bảy 

28/9 
S 

-8h00: Làm việc ngày thứ bẩy trực giải quyết TTHC VP -Bộ phận Văn phòng, Một cửa Đ/c Toản Tại phường 



 


