
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 44/2019 TỪ NGÀY 28/10 ĐẾN 03/11/2019 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

28/10 

S 

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

-9h00: Bàn giao thực hiện phương án Hồ trạm bơm và tiếp 

nhận tải sản trên đất phương án song Vó bè 

Đ/c Lê An 

+ Tiến 

Dũng 

- Thành viên tổ kiểm tra phương án Đ/c Nam Hiện 

trường 

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

-8h30: Thanh tra an toàn thực phẩm trên địa bàn phường  YT - Thành viên đoàn thanh tra Đ/c Nam Tại phường 

C 

- Dự họp Họp Thường trực Quận ủy  - Thường trực Quận ủy;  Đ/c Hải P1-QU 

+ 14h30: UBND quận báo cáo về dự án nút giao đường 

vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long (theo hình thức BT) và 

các ô đất đối ứng. 

 + Đ/c An - BTĐU; Đ/c Toản - CT UBND   

+ 15h00: UBND Quận báo cáo việc chuyển mục đích sử 

dụng đất nông nghiệp các thửa đất dọc 2 bên đường 25m 

Thạch Bàn - Cự Khối và tiến độ, kế hoạch thực hiện những 

dự án tái định cư về ô đất C3-6/LX8 và tiến độ bàn giao 

các ô đất tái định cư C3-6/LX8  

 + Đ/c An - BTĐU; Đ/c Toản - CT UBND   

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

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

-14h30: Tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

phường 

Đ/c Lam -Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, Tr.NĐT  Tại tổ dân 

phố 

Ba 

29/10 

S 

-9h30: Hội đồng NVQS quận họp thông qua kết quả xét 

duyệt bình cử về chính trị, đạo đức, văn hóa, diện miễn, 

tạm hoãn, đủ điều kiện sơ tuyển về sức khỏe của các tổ dân 

phố 

Đ.c Quyền -BCH quân sự quận, Đ/c Bí thư Đảng ủy, Thành viên 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường; Tổ trưởng các tổ 

dân phố (QS tham mưu thành phần mời) 

Đ/c Toản P2-UBP 

-8h30: Làm việc với các đơn vị về kế hoạch thực hiện mỗi 

xã một sản phẩm nông nghiệp trong năm 2020 

Đ/c Lê An -TTĐU, HĐND, UBMTTQ, Tr.NĐT (Đ/c Lê An tham 

mưu thành phần mời) 

Đ/c Nam P1-UBP 

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

- 8h30: Dự Hội nghị đối thoại với người lao động tại Quận VP -Đ/c Dung - PCTHĐND, CTCĐP, đại diện người lao 

động 

 HT-QU 

C 

- 14h00: Họp BCĐ trợ giúp người nghèo  LĐTBXH - Đ/c Toản - CTUBND Đ/c Hương P3 - UBQ 

-14h30: Thường trực Đảng ủy phường làm việc với các 

ngành về triển khai đề án số 15 của Quận ủy 

VPĐU -Thường trực Đảng ủy phường Đ/c An P1-UBP 

+ 14h30: Làm việc với Ban thường vụ Hội chữ Thập đỏ  -Ban thường vụ Hội CTĐ phường   



+ 15h30: Làm việc với Ban thường vụ Hội Người cao tuổi  - Ban thường vụ Hội Người cao tuổi   

+ 16h30: Làm việc với Ban thường vụ Hội CCB  - Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh   

-15h00: Ban pháp chế khảo sát công tác quản lý nghĩa 

trang trên địa bàn phường 

VP -Thành viên Ban pháp chế, bộ phận chuyên môn UBND 

phường; Đ/c Lam, Trọng, Đỗ Thành 

Đ/c Minh Hiện 

trường 

-14h00: Họp các hộ dân có công trình xây dựng bị cắt xén 

trong phạm vi GPMB dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu 

Tái định cư đến trường THCS Cự Khối. 

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

Trọng, Đặng tổ trưởng tổ 11, Đại diện Ban QLDA, 

TTPTQĐ, các hộ dân trong phạm vi GPMB có công trình 

xây dựng bị cắt xén. 

Đ/c Nam P2-UBP 

- 19h30: Liên hoan văn nghệ các CLB văn nghệ NVH TDP 

thực hiện mô hình điểm cấp Quận Kỷ niệm 16 năm thành 

lập Quận Long Biên (6/11/2003-6/11/2019) và Chào mừng 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm Ngày 

truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2019) 

- Cụm Phường Sài Đồng - Phúc Lợi 

TTVH-

TT&TT 

- Đ/c Nam - PCT Đ/c Hương TTVH-TT 

P.Sài Đồng 

Tư 

30/10 

S 

- 8h00: Dự Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Quận ủy và Chủ 

tịch UBND quận với MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân 

dân trên địa bàn quận theo QĐ 2200-QĐ/TU của Thành ủy 

 - Đ/c An - BTĐU; Đ/c Toản - CT UBND (VPĐU tham 

mưu mời 5 đại biểu) 

Đ/c Hải  `HTQU 

-8h30: Họp Hội đồng tư vấn thuế phường Đ/c Huyền -Thành viên Hội đồng tư vấn thuế (Đ/c Huyền thông báo 

thành viên) 

Đ/c Nam P1-UBP 

- 8h30: Giao ban dư luận xã hội quận  - CTV dư luận xã hội Quận  P2-QU 

C 

- 14h00: Giao ban Bí thư Chi bộ, ngành đoàn thể VPĐU - Thường trực Đảng ủy, HĐND; Đ/c Toản - CTUBND, 

Tr. NĐT; Bí thư Chi bộ trực thuộc 

Đ/c An P2-UBP 

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

-14h00: Họp các hộ dân xác định vị trí đất ở, đất vườn 

trong phạm vi GPMB dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô 

quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25 m (giai đoạn 1). 

VP -Tổ công tác GPMB của dự án Đ/c  Hùng, Trọng, Hùng 

tổ trưởng tổ 13, Đại diện Ban QLDA, các hộ dân có đất 

ở đất vườn trong phạm vi GPMB. 

Đ/c Nam HT-UBP 

- 19h30: Liên hoan văn nghệ các CLB văn nghệ NVH TDP 

thực hiện mô hình điểm cấp Quận Kỷ niệm 16 năm thành 

lập Quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2019) và Chào 

mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm 

Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 

18/11/2019) - Cụm Phường Thạch Bàn - Phúc Đồng 

TTVH-

TT&TT 

- Đ/c Nam - PCT Đ/c Hương TTVH-TT 

p.Thạch 

Bàn 

Năm S 
- 8h00: Dự Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân quận 

khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 

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



31/10 - 10h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý quỹ đất sau 

GPMB và quản lý TTXD đô thị 

TTPTQĐ 

 + TTXD 

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TTPTQĐ, Đội 

QLTTXD; Lãnh đạo UBND các phường 

Đ/c Hà Hiện trường 

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

tác quản lý nghĩa trang trên địa bàn phường 

VP + Đ/c 

Lam 

-Đ/c Nam - PCT, Thành viên ban pháp chế, Bộ phận 

chuyên môn của UBND phường; Đ/c Huyền, Lam, 

Trọng, Đỗ Thành, Thảo, Trưởng ban QLNT phường, tổ 

trưởng TDP số 1 

Đ/c  Minh P1-UBP 

C 

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

tử phường 

VP - Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử 

phường 

Đ/c An P2-UBP 

- 15h00: Họp Tiểu ban văn kiện và tuyên truyền phục vụ 

Đại hội Đảng 
Tiểu ban - Thành viên các Tiểu ban Đ/c An P2-UBP 

-16h00: Họp liên tịch Thường trực HĐND, UBND, 

UBMTTQ về chuẩn bị kỳ họp bất thường HĐND phường 

VP -TTĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, Trưởng 

các Ban của HĐND 

Đ/c An P2-UBP 

Sáu 

01/11 

S 

- 8h30: Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 07/11/2019 BTC, 

VPQU 

Đ/c An - BTĐU, Đ/c VP ĐU phường, đảng viên được 

trao tặng huy hiệu 55, 50 năm tuổi Đảng 

Đ/c Hải HT-QU 

-8h30: Làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch về thực 

hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp năm 2019 

Đ/c Lê 

An, Huyền 

-Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Đ/c Nam - PCT, 

cán bộ chuyên môn UBND phường 

Đ/c Toản P1-UBP 

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

C 

- 14h00: Ban tiếp công dân Thành phố làm việc với UBND 

quận về việc rà soát, tổng hợp tình hình giải quyết đối với 

các vụ việc đơn thư của công dân trên địa bàn quận (theo 

văn bản số 343/BTCD-KT ngày 23/10/2019) 

BTCD + 

TT + các 

đơn vị 

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

- 14h00: Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 7/11 VPĐU - Thường trực Đảng ủy, HĐND; Lãnh đạo UBND, 

UBMTTQ, Tr. NĐT; Chi ủy các chi bộ trực thuộc; Đảng 

viên được trao huy hiệu đảng đợt 7/11 

Đ/c An HT-UBP 

- 15h00: Làm việc với  Đoàn giám sát công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch Đại hội Đảng bộ cơ 

sở nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc thực hiện Quy định 

179-QĐ/TW của Bộ Chính trị 

VPĐU - Ban chấp hành Đảng bộ phường Đ/c An P2-UBP 

Bảy 

02/11 
 - 8h00: Làm việc ngày thứ bẩy trực giải quyết TTHC VP -Bộ phận Văn phòng, Một cửa 

Đ/c Toản Tại phường 

CN 

03/11 
 

     

 


