
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 45/2019 TỪ NGÀY 04/11 ĐẾN 10/11/2019 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

04/11 

S 

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 11/2019 cơ quan  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 

-9h30: Làm việc với liên ngành quận về thẩm định công 

trình phục vụ GPMB 

Đ/c Hùng -Đoàn liên ngành quận, thành viên tổ công tác phường, 

đại diện các hộ dân 

Đ/c Nam Hiện trường 

C 

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

-15h30: Làm việc với công dân về trả lời đơn thư Đ/c Liên -Đ/c Nam - PCT, Thành viên tổ xác minh và giải quyết 

đơn thư, công dân có đơn. 
Đ/c Toản P1-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 Long Biên - Cự Khối 

TTVH-

TT&TT 

- Đ/c Toản - CTUBND Đ/c Hương Sân UBND 

p.Long 

Biên 

Ba 

05/11 

S 

-9h00: Kỳ họp bất thường HĐND phường VP -Lãnh đạo quận, TTĐU, HĐND, UBND, MTTQ 

phường, Tr.NĐT, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, đại 

biểu HĐND phường 

Đ/c An HT-UBP 

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

C 

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

-14h00: Làm việc với các đối tượng án treo Đ/c Liên -Cảnh sát khu vực tổ 3, 10, ông Thanh tổ 10, Minh tổ 3, 

các đối tượng chấp hành án 

Đ/c Nam P1-UBP 

Tư 

06/11 

S 

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

-8h30: Bàn giao tuyến đường tổ 4, ngách 110 Thống nhất 

sau cải tạo đưa vào sử dụng 

Đ/c Tiến 

Dũng 

-TTHĐND, Đ/c Nam- PCT, MTTQ, Tr.BTTr.ND, tổ 

trưởng các tổ dân phố số 1, 2, 4. Ban QLDA, đơn vị thi 

công 

Đ/c Toản P2-UBP 

-9h30: Bàn giao nhà văn hóa tổ dân phố số 11 Đ/c Tiến 

Dũng 

-TTHĐND, Đc/ Nam - PCT, MTTQ, Tr.BTTr.ND, 

VHTT, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố số 11. Ban 

QLDA, đơn vị thi công 

Đ/c Toản P2-UBP 

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

- 14h00: Họp Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ Đại hội Tiểu ban - Thành viên Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đ/c Dũng P2-UBP 

Năm 

07/11 
S 

- 8h30: Họp ban thường vụ Đảng ủy, UBND phường báo 

cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2019 

VPĐU -Ban thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo UBND Đ/c An P1-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 

-14h00: Làm việc với  quân, dân chính tổ dân phố số 1, 2 

về công tác quản lý nghĩa trang trên địa bàn phường. 

Đ/c Trọng -Đ/c Minh - CTUBMTTQ, Lam - LĐTBXH, quản trang 

nghĩa trang Thống Nhất. 

Đ/c Nam P2-UBP 

Sáu 

08/11 

S 

- 8h30: Dự Hội nghị tổng kết 3 Chương trình công tác toàn 

khóa của BCH đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-

2020. 

BTC, NV, 

QLĐT, 

VHTT 

- Đ/c An - BTĐU; Đ/c Toản - CT UBND; Tập thể, cá 

nhân được khen thưởng. Đ/c Hải HT-QU 

- 8h30: Dự Hội nghị tuyên truyền kết quả tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận năm 2019 VPĐU -Đ/c Dũng - PBTTTĐU, Bí thư chi bộ các tổ dân phố  HT-CAQ 

-8h30: Làm việc với công ty Hoài Trang về khắc phục vi 

phạm theo Kết luận 316. 

-9h30: Làm việc với công ty Hoài Trang về khắc phục vi 

phạm theo Kết luận 316. 

Đ/c Tiến 

Dũng + 

TTXD 

-Tổ TTXD, đại diện các đơn vị Đ/c Nam P1-UBP 

C 

- 14h00: Báo cáo các nội dung giải trình của UBND quận 

trước HĐND quận về kết quả thực hiện các Phương án 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng 
KT - Đ/c Toản - CTUBND Đ/c Hà P1 - UBQ 

- 15h30: Báo cáo công tác quản lý chợ trên địa bàn quận 

(tiến độ đầu tư xây dựng chợ và khắc phục các tồn tại; việc 

rà soát thực hiện cho thuê đất đối với các chợ theo văn bản 

hướng dẫn của Sở Công Thương HN) 

KT - Đ/c Toản - CTUBND Đ/c Hà P1 - UBQ 

-14h00: Lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch nhà trẻ tại tổ 

10 

Đ/c Hùng -TTHĐND, MTTQ, Tr.NĐT, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng 

dân phố, Tr.BCTMT tổ 10 (Đ/c Hùng tham mưu thành 

phần dự) 

Đ/c Nam P2-UBP 

-16h00: Tổng vệ sinh cơ quan VP -Cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan phường Đ/c Toản Tại phường 

Bảy 

09/11 
S - 8h00: Làm việc ngày thứ bẩy trực giải quyết TTHC VP -Bộ phận Văn phòng, Một cửa Đ/c Toản Tại phường 

 


