
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 41/2019 TỪ NGÀY 07/10 ĐẾN 12/10/2019 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

7/10 

S 

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 10/2019  CĐ - Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan 

phường 

Đ/c An Trụ sở 

- 8h30: Trực 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: Làm việc với đồng chí Ngô Mạnh Điềm - UV 

BTVQU, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy về sắp xếp cán bộ 

không chuyên trách phường và tổ dân phố 

VP  - Ban thường vụ Đảng ủy phường Đ/c An P2-UBP 

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

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

Ba 

08/10 

S 

- 8h00: Dự khai giảng lớp đảng viên mới  - Đ/c Dũng - PBTTTĐU; Đảng viên được cử đi học lớp 

đảng viên mới 

 TTBDCT 

-8h30: Tiếp đoàn kiểm tra của quận về thực hiện tổ dân 

phố xanh - sạch - đẹp -văn minh năm 2019 

Đ/c Thảo -Thành viên đoàn kiểm tra, CTUBMTQ, Thảo, Lãnh đạo 

các tổ dân phố 6, 9, 11, 13. 

Đ/c Toản Tại các tổ 

dân phố 

-8h30: Họp tổ công tác rà soát các phương án chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế 
Lê An - Thành viên tổ công tác kiểm tra phương án Đ/c Nam P1-UBP 

C 

- 14h00: Họp Ban chấp hành Đảng bộ: Thảo luận báo cáo 

kết quả thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy 
VP - Ban chấp hành Đảng bộ phường Đ/c An P2-UBP 

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

Tư 

09/10 

S 

- 8h30: Dự Khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi”, 

chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội LHTN 

Việt Nam, chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN 

Việt Nam Tp Hà Nội lần thứ VII. 

ĐTN - Đ/c Long - BDV; Đại diện Lãnh đạo UB MTTQ và 

đoàn thể quận, Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - 

UBMTTQ; BCH ĐTN phường Cự Khối; Bí thư Chi bộ, 

Tổ trưởng TDP, Trưởng Ban CTMT TDP số 1 

 NVH TDP 

số 1 

-9h00: Kiểm đếm tài sản cây cối hoa màu của các hộ dân 

chưa ký biên bản kiểm đếm GPMB dự án: Xây dựng tuyến 

đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối. 

Đ/c Hùng -Thành viên tổ công tác; Đ/c Hùng, Trọng, Đặng - tổ 11, 

các hộ dân chưa ký biên bản kiểm đếm GPMB của dự 

án 

Đ/c Nam Hiện trường 

C 

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

- 19h30: Liên hoan văn nghệ các CLB văn nghệ nhà văn hóa 

TDP thực hiện mô hình điểm cấp Quận chào mừng kỷ niệm 

65 năm Ngày Giải phòng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) - 

cụm phường Thạch Bàn, Phúc Đồng 

TTVH-

TT&TT 

- Đ/c Toản - CTUBND, Thảo - VHXH Đ/c Hương Sân 

TTVHTT 

p.Thạch 

Bàn 

Năm S - 8h00: Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2019  - Đ/c Dũng - PBTTTĐU; Bí thư Chi bộ các tổ dân phố  KLC 



10/10 -8h00: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

-8h30: Họp tổ xác minh đơn thư Đ/c Liên -Thành viên tổ xác minh  Đ/c Nam P1-UBP 

-8h30: Dự họp giao ban Ban pháp chế HĐND phường VP -Đ/c Dung – PCT, Thành viên Ban pháp chế  P1-UBP 

C 

- 14h00: Hội nghị tổng kết 3 chương trình công tác của 

Quận ủy. Triển khai Đề án sắp xếp người hoạt động không 

chuyên trách ở tổ dân phố, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn 

phường Cự Khối. 

VP - Thường trực ĐU, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, 

Trường, phó NĐT; Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP, 

Trưởng Ban CTMT; BCH CAP; Hiệu trưởng các trường 

học 

Đ/c An HT-UBP 

     

Sáu 

11/10 

S 

-8h30: Làm việc với các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ 

phường lần thứ XXIV 

VPĐU -TTĐU, Thành viên các tiểu ban (Theo quyết định của 

Đảng ủy) 

Đ/c An P2-UBP 

- 8h30: Hội nghị Gặp mặt biểu dương trẻ em gái chăm 

ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện chính 

sách dân số nhân ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10 

TTYT - Đ/c Nam - PCT, Ngọc - Dân số  Đ/c Hương TTVH-TT 

p.Việt 

Hưng 

C 

- 14h00: Hội nghị gặp mặt, biểu dương doanh nhân, các 

doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận Long Biên nhân 

kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2019 

NV + 

VPUB + 

VPQU 

- Đ/c Toản - CTUBND;  Các hộ kinh doanh (Theo GM của 

Quận) 

Đ/c Hà HTQU 

-14h30: Hội nghị công an phường lắng nghe ý kiến đóng 

góp của nhân dân 

CAP -Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, Tr.NĐT, Bí 

thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, đại diện nhân dân trên 

địa bàn phường 

 HT-UBP 

Bảy 

12/10 
C 

- 19h00: Chung khảo Hội thi tuyên truyền về xây dựng chợ 

văn minh thương mại, chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn 

quận 

KT + 

HPN 

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

PCTUBND, Minh - CTUBMTTQ, Trưởng các NĐT, 

BQL chợ (Theo GM của UBND quận) 

 TTTM 

Savico 

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

Chủ 

nhật 

13/10 

 

- 8h00: Dự ngày hội thể thao thanh niên Long Biên năm 

2019 

ĐTN - Đ/c Dũng - PBTTTĐU; Đ/c Nam - PCT UBND; BTV 

Đoàn phường 

 TTTDTT 

 

Ghi chú: Lịch họp dân lấy ý kiến về Đề án sáp nhập tổ dân phố theo lịch của UBND phường và phân công của Đảng ủy (từ ngày 11 - 13/10/2019) 


