
 LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐU - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 02/2020 TỪ NGÀY 6/01/2019 ĐẾN 12/01/2020 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

6/01 

S 

- 7h00: Dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hoàn 

chỉnh theo QH nút giao đường vành đai 3 với đường cao 

tốc Hà Nội - Hải Phòng 

 - Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Đ/c Toản - CT UBND   Nút giao Cổ 

Linh và 

đường cao tốc 

HN-HP 

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 01/2020 cơ quan UBND 

phường. 

VP - Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan 

UBND phường 

 HT-UBP 

- 8h30: Làm việc tại cơ quan VP -Lãnh đạo phường  Tại phòng 

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

-9h00: Làm việc với các đơn vị về kiện toàn ban chỉ 

nhiệm câu lạc bộ ngoài trời 

Đ/c Thảo -Chủ tịch Hội NCT, BCN câu lạc bộ Đ/c Dung P1-UBP 

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

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

Ba 

07/01 

S 

- 8h30: Hội nghị chức thọ người cao tuổi năm 2020 VP + Đ/c 

Nam 

-Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBMTTQ, Tr.NĐT, BCH Hội 

người cao tuổi, người cao tuổi được chúc thọ năm 2020 

Đ/c Dung HT-UBP 

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

- 7h00: Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn YT  - Thành viên đoàn kiểm tra, CAP Đ/c Dung Tại phường 

C 

- 14h00: Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với chi bộ tổ 

dân phố số 1, 2 về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chi 

bộ nhiệm kỳ 2020-2022 

VPĐU - Ban thường vụ Đảng ủy, Chi ủy viên chi bộ tổ dân phố 

số 1, 2, Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ số 1, 2 

Đ/c An P1-UBP 

- 15h30: Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với chi bộ tổ 

dân phố số 3, 4, 5 về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội 

chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 

VPĐU - Ban thường vụ Đảng ủy, Chi ủy viên chi bộ tổ dân phố 

số 3, 4, 5, Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ số 3, 4, 5 

Đ/c An P1-UBP 

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

Tư 

08/01 

S 

- 8h30: Tổ chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở (tổ số 3) làm 

việc với Đảng ủy phường Cự Khối 

VPĐU - Đ/c Điềm - UV BTVQU - Chủ nhiệm UBKT , Đ/c 

Dũng - Phó Chủ nhiệm UBKT, các đồng chí Ủy viên 

Ban chấp hành Đảng bộ phường 

 P2-UBP 

- 8h30: Tổng kết công tác ngành lao động, người có công 

và xã hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 

LĐTBXH - Đ/c Dung - PCT UBND, Lam - LĐTBXH, Cường - 

cán sự PCTNXH 

Đ/c Hương P2-QU 

C 

- 14h00: Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với chi bộ tổ 

dân phố số 6, 7, 8 về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội 

chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 

VPĐU - Ban thường vụ Đảng ủy, Chi ủy viên chi bộ tổ dân phố 

số 6, 7, 8, Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ số 6, 7, 8,  

Đ/c An P1-UBP 



- 15h30: Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với chi bộ tổ 

dân phố số 9, 10 về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chi 

bộ nhiệm kỳ 2020-2022 

VPĐU - Ban thường vụ Đảng ủy, Chi ủy viên chi bộ tổ dân phố 

số 9, 10, Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ số 9, 10 

Đ/c An P1-UBP 

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

Năm 

09/01 

S 

- 8h30: Hội nghị tổng kết Hội người cao tuổi HNCT - Lãnh đạo Ban đại diện Người cao tuổi quận, Đ/c An -

BTĐU, CTHĐND, Dung - PCTUBND, Minh -

CTUBMTTQ, Trưởng NĐT, Bí thư các chi bộ TDP, chi 

hội trưởng, chi hội phó Hội NCT, các tập thể, cá nhân 

được khen thưởng 

 HT -UBP 

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

- 8h30: Giao ban công tác quản lý TTXD QLTTXD -  Đ/c Nam - PCT, Hằng - TTXD  Đ/c Trình P2-QU 

C 

14h00: Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động 

phường năm 2020 

VP+CĐP -Lãnh đạo phường, cán bộ, công chức, người lao động 

cơ quan phường 

Đ/c Toản TH-UBP 

- 14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong 

trào phụ nữ năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm, 

phát động phong trào thi đua năm 2020 

Hội 

LHPN 

Quận 

- Đ/c Dũng - PBTTTĐU  HT-UBP 

Sáu 

10/01 

S 

8h30: Giao ban Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện 

tử, Ban biên tập tin bài 

VP - Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, Ban biên tập 

tin bài 

Đ/c An P2-UBP 

     

C 

- 14h00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và 

phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2020 

Quận Đoàn - Đ/c Dũng - PBTTTĐU  HT-QU 

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

Bảy 

11/01 
S 

- 7h00: Toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường  14 Phường - Lãnh đạo phường, Lãnh đạo các tổ dân phố, câu lạc 

bộ tình nguyện về môi trường, nhân dân trên địa bàn 

phường 

 Hiện trường 

-8h00:Làm việc ngày thứ bẩy trực giải quyết TTHC 
VP 

-Bộ phận Một cửa, Văn phòng. Đ/c Dung Tại 

phường 

 


