
 LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 03/2020 TỪ NGÀY 13/01 ĐẾN 19/01/2020 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

13/01 

S 

- 8h00: Thăm, tặng quà tại nhà các bà mẹ Việt Nam anh 

hùng, Người có công với cách mạng, người cao tuổi tròn 

100 tuổi:  

- 8h30: Hội nghị tặng quà người có công, gia đình chính 

sách nhân dịp tết nguyên đán 2020 

LĐTBXH 

 

 

Đ/c Lam 

- UVTV Quận ủy, lãnh đạo các phòng, ban thuộc quận 

(Theo phân công của Quận ủy) 

 

-Lãnh đạo quận, Lãnh đạo phường, Tr.NĐT, cán bộ, 

công chức UBND phường, đại diện các đối tượng nhận 

quà. 

 

 

 

Đ/c Toản 

Tổ 4 

 

 

HT-UBP 

-10h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Đ/c Hưng -TTĐU, HĐND, Thành viên Hội đồng thi đua khen 

thưởng phường. 

Đ/c Toản P2-UBP 

C 

- 14h00: Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ 

năm 2020 của MTTQ quận 

MTTQ - Đ/c Dũng - PBTTTĐU, Minh - CTUBMTTQ Đ/c Thành HTQU 

- 14h00: Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả công tác 

Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 

2019; triển khai Chương trình công tác Chương trình công 

tác công an và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh tổ 

quốc” năm 2020 

CAQ - Đ/c Toản - CTUBND Đ/c Hà Hội trường 

CAQ 

-14h00: Họp kiện toàn Câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời 

phường Cự Khối 

Đ/c Thảo -Thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ sức khỏe ngoài 

trời, Chủ tịch Hội người cao tuổi 

Đ/c Dung P2-UBP 

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

Ba 

14/01 

S 

- 8h30: Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và trao 

huy hiệu đảng đợt 03/2, tổng kết phong trào thi đua năm 

2019, triển khai phong trào thi đua năm 2020  

VPĐU 

VPUB 

- Lãnh đạo quận ủy, HĐND, UBND quận, Đ/c Điềm - 

UV BTVQU, Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo 

UBND, UBMTTQ, Trưởng, phó NĐT, Các bộ phận 

chuyên môn; chi ủy các chi bộ trực thuộc, Tổ trưởng 

TDP, Trưởng ban CTMT; Đảng viên được trao huy hiệu 

đảng đợt 3/2, tập thể cá nhân được khen thưởng, 

Đ/c An HT-UBP 

C 

- 14h00: Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai 

nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của BCĐ 197, 

BCĐ 138, Ban ATGT quận, Đề án lực lượng BVDP thực 

hiện công tác quản lý TTĐT 

CA, 

QLĐT 

Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Đ/c Toản - CT UBND, 

Nam - PCT UBND, Dung - PCT UBND, Minh - Trưởng 

CA, Phó Trưởng CA phường phụ trách đô thị, phụ trách 

phòng, chống tội phạm, Trưởng Ban bảo vệ dân phố, Tổ 

trưởng Tổ BVDP tham gia quản lý TTĐT  

Đ/c Trình Hội trường 

tầng 5 CA 

-14h00: Hội nghị truyền thông chăm sóc sức khỏe cho chị 

em phụ nữ 

Đ/c Ngọc -Hội viên Hội phụ nữ phường Đ/c Dung HT-UBP 

https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=933
https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=933


-17h00: Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Đảng và Tết nguyên đán 2020 

VPĐU + 

VPUBND 

-Lãnh đạo phường, Cán bộ, công chức, người lao động 

cơ quan phường, BCH công an phường, Hiệu trưởng các 

trường học, Trạm trưởng YT, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng 

dân phố, Trưởng BCTMT các tổ dân phố. 

Đ/c An Làng Việt 

(Tổ 4, 

phường Cự 

Khối) 

Tư 

15/01 

S 

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

- 8h30: Dự Tổng kết công tác TTND, GSĐTCCS, Đề án 

02-212 năm 2019 

TTND Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Đ/c Nam - PCT, Đ/c Minh 

- CT UBMTTQ, Thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ 

 P2-UBP 

C 

- 14h00: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, 

triển khai phong trào thi đua năm 2020 
BTC + 

BTG + 

NV + 

VPQU + 

VPUB 

Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Đ/c Toản - CT UBND, 

Minh - CT UBMTTQ, Dung - PCT UBND, Bí thư chi 

bộ các TDP đạt danh hiệu “TDP văn hóa 3 năm 2017-

2019” và TDP văn hóa tiêu biểu năm 2019; Các tập thể, 

cá nhân được khen thưởng (Thành phần theo KH số 212-

KH/QU ngày 09/01/2020 của Quận ủy Long Biên) 

Đ/c Hải Hội trường 

KLC 

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

Năm 

16/01 

S 

- 8h30: Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với các chi bộ tổ 

dân phố số về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ 

nhiệm kỳ 2020-2022 

VPĐU - Ban thường vụ Đảng ủy Đ/c An P1-UBP 

+ 8h30: Làm việc với chi bộ tổ dân phố số 5  - Chi ủy viên chi bộ tổ dân phố số 5, Đ/c Đảng ủy viên phụ 

trách chi bộ tổ dân phố số 5 

  

+ 9h30: Làm việc với chi bộ tổ dân phố số 8  - Chi ủy viên chi bộ tổ dân phố số 8, Đ/c Đảng ủy viên phụ 

trách chi bộ tổ dân phố số 8 

  

+ 10h30: Làm việc với chi bộ tổ dân phố số 9  - Chi ủy viên chi bộ tổ dân phố số 9, Đ/c Đảng ủy viên phụ 

trách chi bộ tổ dân phố số 9 

  

C 

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

-15h00: Viếng nghĩa trang Kim Sơn, Gia Lâm Đ/c Lam + 

Hưng 

-Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, Tr.NĐT, bộ 

phận Quân sự, VHTT, Văn phòng, LĐTBXH, thân nhân 

Liệt sỹ. 

Đ/c An Nghĩa 

trang Kim 

Sơn 

-14h00: Họp giao ban cộng tác viên dân số thăng 01/2020 Đ/c Ngọc Cộng tác viên Dân số, Y tế Đ/c Dung Trạm YT 

Sáu 

17/01 

S 

- 8h30: Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và trao 

huy hiệu đảng đợt 03/2 của Đảng bộ quận  

VPQU, 

BTC 

- Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Thanh - VPĐU, Đảng 

viên được nhận huy hiệu 60, 55 và 50 năm tuổi Đảng 

Đ/c Hải Hội trường 

KLC 

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

C 

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

tổ dân phố số về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ 

nhiệm kỳ 2020-2022 

VPĐU - Ban thường vụ Đảng ủy Đ/c An P1-UBP 

+ 14h00: Làm việc với chi bộ tổ dân phố số 10  - Chi ủy viên chi bộ tổ dân phố số 10, Đ/c Đảng ủy viên phụ 

trách chi bộ tổ dân phố số 10 

  

https://dhtn.longbien.gov.vn/longbien/lichcongtac_phuong?lct=934


+ 15h00: Làm việc với chi bộ tổ dân phố số 11  - Chi ủy viên chi bộ tổ dân phố số 11, Đ/c Đảng ủy viên phụ 

trách chi bộ tổ dân phố số 11 

  

+ 16h00: Làm việc với chi bộ tổ dân phố số 12  - Chi ủy viên chi bộ tổ dân phố số 12, Đ/c Đảng ủy viên phụ 

trách chi bộ tổ dân phố số 12 

  

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

-16h00: Tổng vệ sinh cơ quan VP -Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường Đ/c Toản Trụ sở cơ 

quan 

phường 

Bảy 

18/01 
S 

-8h00:Làm viêc̣ ngày thứ bẩy trưc̣ giải quyết TTHC VP -Bô ̣phâṇ Môṭ cửa, Văn phòng. Đ/c Dung Taị phường 

- 9h30: Dự Chương trình Tết sum vầy năm 2020 - Mừng 

Xuân, Ơn Đảng 

LĐLĐ - Đ/c Dung - PCT  TTTM 

Savico 

 


