
 LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI TUẦN 07/2020 TỪ NGÀY 10/02 ĐẾN 16/02/2020 
THỨ 

NGÀY 
BUỔI NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHUẨN BỊ 
THÀNH PHẦN MỜI CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

Hai 

10/02 

S 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan  - Các đ/c Lãnh đạo UBND phường  Tại phòng 

- 8h00: Trực tiếp dân VPĐU + 

VPUB 
- Đ/c An - BTĐU – CTHĐND, Thành viên tổ tiếp dân, 

Đ/c Toản - CTUBND 

 Phòng 

tiếp dân 

C 

- 14h00: Trực tiếp dân VPĐU - Đ/c An - BTĐU – CTHĐND, Thành viên tổ tiếp dân, 

Đ/c Toản - CTUBND 

 Phòng 

tiếp dân 

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

-14h00: Bàn giao mặt bằng thi công dự án đường 13,5m 

(đoạn vào chợ) 

Đ/c Hùng -Tổ trưởng TDP số 7, Dũng - ĐC, TTXD Đ/c Nam Tái định cư 

tổ 7 

-15h30: Họp rà soát giải quyết các nội dung kiến nghị 

của công dân 

Đ/c Liên -Đ/c Liên, Thành, Hùng, Dũng, TTXD Đ/c Nam P1-UBP 

-14h00: Xét duyệt hồ sơ vay vốn giải quyết việc làm 

nguồn HLHPN 

Đ/c Lam -Đ/c Hằng - CTHLHPN, Tổ trưởng tổ vay vốn HLHPN Đ/c Dung P1-UBP 

Ba 

11/02 

S 

- 7h30: Lễ giao nhận quân năm 2020 BCHQS + 

CA 
- Đ/c An - BTĐU - CTHĐND, Đ/c Toản - CTUBND, 

Quyền - CHTQS, Minh - Tr CAP(theo Kế hoạch số 

58/KH-UBND ngày 07/02/2019 của UBND quận) 

Đ/c Hải Trụ sở 

Quận 

- 8h30: Kiểm tra các vị trí đất công đã hết hạn thuê thầu Đ/c Lê An -Đ/c Lê An, Dũng, TTXD Đ/c Nam Hiện 

trường 

- 8h30: UBMTTQ phường tổ chức giao ban công tác mặt 

trận tháng 01, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2020 

UBMTTQ - BTT ủy ban MTTQ, Trưởng ban công tác Mặt trận 

các tân dân phố 

Đ/c Minh P2-UBP 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan  - Các đ/c Lãnh đạo UBND phường  Tại phòng 

C 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan  - Các đ/c Lãnh đạo UBND phường  Tại phòng 

-14h00: Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường 

hô hấp cấp 

VP+YT -TTĐU, Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ 

chống dịch cơ động, CAP, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng 

dân phố, Tr.BCTMT, cộng tác viên y tế, dân số, Ban 

giám hiệu các trường học, chủ các nhóm lớp. 

Đ/c Toản 

HT-UBP 

-14h00: Họp triển khai xây dựng phương án phát triển 

kinh tế nông nghiệp 

Đ/c Lê An - Đ/c Dũng, Hùng (Đ/c Lê An mời hộ sản xuất) Đ/c Nam 
P1-UBP 

Tư 

12/02 
S 

- 8h30: Làm việc với các đơn vị về tiến độ xây dựng chợ 

Cự Khối (mới) 

Đ/c Hùng - Lãnh đạo phòng Kinh tế, Ban quản lý Đầu tư xây dựng, 

Đ/c Toản - CT, Nam - PCT, đơn vị quản lý chợ  

 
P2-UBP 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan  - Các đ/c Lãnh đạo UBND phường  Tại phòng 

- 8h30: Kiểm tra công tác PCDB trên địa bàn YT  - Cán bộ Trạm y tế, thành viên BCĐ phòng chống dịch Đ/c Dungg Hiện trường 



C 

- 13h30: Dự Đại hội chi bộ tổ dân phố số 10 VPĐU - Đ/c Dung - PCTUBND, Theo lịch thông báo phân 

công của Đảng ủy 

 Tại NVH 

tổ 10 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan  - Các đ/c Lãnh đạo UBND phường  Tại phòng 

Năm 

13/02 

S 

- 8h00: Làm việc tại cơ quan  - Các đ/c Lãnh đạo UBND phường  Tại phòng 

-9h00: Họp các hộ gia đình về việc hoàn thiện hồ sơ cấp 

Tái định cư dự án: Xây dựng thuyến đường 25m từ đê 

sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì 

Đ/c Hùng -Tổ công tác GPMB;Đ/c Nam, Hùng, Cán bộ 

TTPTQĐ, các hộ gia đình được cấp TĐC của dự án 

Đ/c Toản P2-UBP 

-9h00: Kiểm tra xác định mốc giới sử dụng đất theo đơn 

kiến nghị của công dân 

Đ/c Đoàn 

Thành 
-Tổ trưởng TDP số 6, TTXD, cảnh sát khu vực, (Đ/c 

thành tham mưu mời đại diện hộ gia đình liên quan) 

Đ/c Nam Hiện trường 

-10h00: Họp các hộ gia đình về việc hoàn thiện hồ sơ cấp 

Tái định cư dự án: Xây dựng thuyến đường hành lang 

chân đê phía sau đình Thổ Khối 

Đ/c Hùng -Tổ công tác GPMB;Đ/c Nam, Hùng, Cán bộ 

TTPTQĐ, các hộ gia đình được cấp TĐC của dự án 

Đ/c Toản P2-UBP 

- 8h30: Kiểm tra công tác PCDB trên địa bàn YT  - Cán bộ Trạm y tế, thành viên BCĐ phòng chống dịch Đ/c Dung Hiện trường 

C 

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

-14h00: Đối thoại trả lời kiến nghị công dân Đ/c Liên -Đ/c Hùng, Đoàn Thành, công dân  Đ/c Nam P1-UBP 

-15h30: Làm việc với bộ phận Địa chính về xây dựng kế 

hoạch bảo vệ môi trường năm 2020 

Đ/c Đỗ 

Thành 

-TTXD, Dũng - ĐC. Đ/c Nam P1-UBP 

Sáu 

14/02 

S 

- 08h30: Dự Đại hội chi bộ trường Tiểu học Cự Khối VPĐU - Theo lịch thông báo phân công của Đảng ủy  Tại 

trường 

-9h00: Họp Vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao 

mặt bằng dự án: Xây dựng thuyến đường từ khu tái định 

cư đến trường THCS Cự Khối 

Đ/c Hùng - Tổ công tác GPMB; Đ/c Nam, Minh MTTQ, Hùng, 

Tổ trưởng tổ dân phố số 11, Đại diện Ban QLDA các 

hộ gia đình chưa nhận đền bù GPMB. 

Đ/c Toản P2-UBP 

- 8h30: Kiểm tra công tác PCDB trên địa bàn YT  - Cán bộ Trạm y tế, thành viên BCĐ phòng chống dịch Đ/c Dungg Hiện trường 

C 

- 14h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp  

VPĐU - Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp nCov 

Đ/c An Tại 

phường 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan  - Các đ/c Lãnh đạo UBND phường  Tại phòng 

-14h00: Họp tổ sản xuất việt GAP triển khai nhiệm vụ 

năm 2020 

Đ/c Lê An -Thành viên tổ sản xuất, các hộ tham gia mô hình 

phòng trừ dịch bệnh trên cây ổi 

Đ/c Nam P2-UBP 

Bẩy 

15/2 
S 

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

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

phường 

- 08h30: Dự Đại hội chi bộ tổ dân phố số 8 VPĐU - Theo lịch thông báo phân công của Đảng ủy  Tại NVH 

tổ 8 

CN S - 8h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm đường YT, TTYT Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường  Tại các 



16/02 hô hấp cấp hô hấp cấp nCov (theo thông báo phân công nhiệm vụ 

thành viên Ban chỉ đạo) 

phường 

- 8h00: Dự đại hội chi bộ 9    NVH tổ 9  

- 8h00: Dự đại hội chi bộ 13  - Theo lịch thông báo phân công của Đảng ủy  NVH  

tổ 12 

C - 14h00: Dự Đại hội chi bộ tổ dân phố số 7 VPĐU - Theo lịch thông báo phân công của Đảng ủy  Tại NVH 

tổ 7 

 


