
 LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 06/2020 TỪ NGÀY 03/02 ĐẾN 09/02/2020 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

03/02 

S 

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 02/2020 cơ quan phường VP + CĐP - Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan 

phường 

 Hội trường  

UBP 

- 9h00: Dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam    

VPQU - Đ/c An - BTĐU, CTHĐND, Toản - CTUBND, Minh 

- MTTQ 

 TT HN 

Quốc gia 

-8h00: Trực tiếp dân VP -Thành viên tổ tiếp dân và giải quyết đơn thư Đ/c Nam PTD 

C 
-14h00: Trực tiếp dân VP -Thành viên tổ tiếp dân và giải quyết đơn thư Đ/c Toản PTD 

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

Ba 

04/02 

S 

- 8h00: Thi đấu các môn thể thao Người cao tuổi quận 

Long Biên - Chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) 

TTVH-

TT&TT 

- Đ/c Dung - PCT Đ/c Hương TTVH-

TT&TT 

(TH05) 

-8h30: Ban thường vụ Đảng ủy phường làm việc với các 

chi bộ: 

VPĐU -Các đồng chí UVTV Đảng ủy Đ/c An P2-UBP 

+ 8h30: Làm việc với chi bộ 13 CB 13 -Chi ủy viên chi bộ TDP số 13, Đ/c Đảng ủy viên phụ 

trách chi bộ 

  

+ 9h30: Làm việc với chi bộ CAP CB CAP -Chi ủy viên chi bộ CAP, Đ/c Đảng ủy viên phụ trách 

chi bộ CAP 

  

+ 10h30: Làm việc với chi bộ trường THCS Cự Khối CB 

TTHCS 

-Chi ủy viên chi bộ trường THCS, Đ/c Đảng ủy viên 

phụ trách chi bộ 

  

+ 11h00: Làm việc với chi bộ HTX DVNN Cự Khối CBHTX -Đ/c Bí thư chi bộ, Đ/c Đảng ủy viên phụ trách chi bộ   

- 8h30: Thường trực HĐND phường khảo sát công tác 

quản lý TTĐT, VSMT 

VP - Trưởng, Phó các ban của HĐND phường, Văn phòng Đ/c An Hiện trường 

C 

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

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

chi bộ: 

VPĐU -Các đồng chí UVTV Đảng ủy Đ/c An P2-UBP 

+ 14h00: Làm việc với chi bộ trường Mầm non Cự Khối CB -Chi ủy viên chi bộ trường Mầm non Cự Khối, Đ/c 

Đảng ủy viên phụ trách chi bộ 

  

+ 15h00: Làm việc với chi bộ trường Mầm non Hoa 

phượng 

CB -Chi ủy viên chi bộ trường Mầm non Hoa phượng, Đ/c 

Đảng ủy viên phụ trách chi bộ 

  

+ 16h00: Làm việc với chi bộ trường Mầm non tiểu học 

Cự Khối 

CB -Chi ủy viên chi bộ trường Tiểu học Cự Khối, Đ/c 

Đảng ủy viên phụ trách chi bộ 

  

- 14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên 

địa bàn 

YT  - Thành viên tổ phòng chống dịch cơ động Đ/c Dung Hiện trường 

Tư 

05/02 
S 

-8h30: Gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ Đ/c Quyền -TTĐU, HĐND, UBND, UBMTQ, Tr.NĐT, BCH 

Quân sự, công dân lên đường nhập ngũ 

Đ/c Toản P2-UBP 



- 8h30: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên 

địa bàn 

YT  - Thành viên tổ phòng chống dịch cơ động Đ/c Dung Hiện trường 

C 

- 14h00: Giao ban tiến độ công tác GPMB thực hiện các 

dự án vốn ngân sách. 

TNMT + 

TTQĐ+DA 

- Đ/c Toản - CTUBND Đ/c Hà P1-UBQ 

-14h00: Làm việc với các đơn vị về hoạt động của đội xã 

hội tình nguyện 

Đ/c Lam -Đ/c Vi Lương Sơn - CAP, Huyền - KT, Lam - 

LĐTBXH, Cường - QS, Văn phòng 

Đ/c Dung P1-UBP 

Năm 

06/02 

S 

-8h30: Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch viên đường hô 

hấp cấp do chủng mới virus corona. 

YT -Thành viên Ban chỉ đạo, tổ chống dịch cơ động Đ/c Toản P2-UBP 

- 9h30: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên 

địa bàn 

YT  - Thành viên tổ phòng chống dịch cơ động Đ/c Dung Hiện trường 

C 

-14h00: Họp Ban chấp hành Đảng bộ phường cho ý kiến 

vào dự thảo báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ 

phường lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

VPĐU -Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Đ/c An P2-UBP 

     

Sáu 

07/02 

S 

- 8h30: Giao ban công tác quản lý TTXD QLTTXD - Đ/c Toản - CTUBND Đ/c Trình P2-QU 

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

- 8h30: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên 

địa bàn 

YT  - Thành viên tổ phòng chống dịch cơ động Đ/c Dung Hiện trường 

C 

-14h00: Hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên 

lãnh đạo chủ chốt qua các thơi kỳ vào đối với dự thảo báo 

cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 24 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

VPĐU -TTĐU, HĐND, UBND, UBMTQ, các đồng chí nguyên 

lãnh đao Đảng, chính quyền, MTTQ qua các thời kỳ, 

VPĐU, VPUBND (VPĐU tham mưu giấy mời) 

Đ/c An P2-UBP 

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

phường 

Bảy 

08/02 
S 

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

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

phường 

CN 

09/2 
S 

- 8h30: Dự Lễ báo công, tuyên dương quân nhân xuất ngũ 

tiêu biểu, gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020 

ĐTN - Đ/c Dũng - PBTTTĐU, Dung - PCTUBND  Đình Lý 

Thường 

Kiệt 

 


