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Hai 

28/9 

S 

8h30’ Kiểm tra công tác quản lý TTĐT, TTXD  
Đ/c Phan - 

BTĐU 
-TTXD, TTĐT Hiện trường 

8h30’ 

Tổ công tác tác kiểm tra, rà soát lập hồ sơ hiện 

trạng về vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm về đất 

đối với đất công và đất nông nghiệp giao theo Nghị 

định 64/CP tại khu vực Thạch Cầu Ngoài đường 
Giếng Nhật ra phía Sông Hồng 

Đ/c Ngọc 

- ĐC 

Đ/c Hùng - 

CT UBND 

-Đ/c Ngô Tuấn Ngọc, Công chức Địa 

chính - Xây dựng - Đô thị  

-Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, Quản lý trật 
tự đô thị phường. 

-Đại diện tổ dân phố, Cảnh sát khu 

vực 1,2,  
Mời Ông Ham, Ông Thử - TDP 

Hiện trường 

8h00’ Trực tiếp công dân TP 
Đ/c Hùng - 

CT UBND 
-Đ/c Thành - TP 

Phòng tiếp 

dân 

C 

14h00’ 

Tổ công tác tác kiểm tra, rà soát lập hồ sơ hiện 

trạng về vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm về đất 

đối với đất công và đất nông nghiệp giao theo Nghị 

định 64/CP tại khu vực Thạch Cầu Từ Cửa khẩu 

Thạch Cầu, bên phía tay phải đến ngõ 14, khu ao 
Sau Thạch Cầu đến giáp khu vực phường Bồ Đề 

  

 -Đ/c Đỗ Tiến Văn – Đội TTXD - 
Trưởng Nhóm. 

Đ/c Ngô Thanh Nam, Quản lý trật tự 

đô thị phường.  

Đ/c Lê Thị Hải Như, Địa chính 
phường. 

Đại diện tổ dân phố, Cảnh sát khu 

vực 1,2. 

Hiện trường 

14h00’ Trực tiếp công dân TP 
Đ/c Hùng - 
CT UBND 

-Đ/c Thành - TP 
Phòng tiếp 

dân 

  14h00’ Trực tiếp công dân   -Đ/c Tuyết - PBTTTĐU 
Phòng tiếp 

dân 

Ba  

29/9 
S 

8h30’ 

Quận uỷ kiểm tra việc xây dựng quy chế làm việc, 

chương trình làm việc toàn khoá đối với Đảng uỷ. 

 

 
Đ/c Phan - 

BTĐU 
-Ban chấp hành Đảng bộ Phòng họp 1 

8h00’ Đại biểu HĐND phường trực tiếp công dân   
-Đ/c Ngô Văn Phách – CT HĐND 
phường 

Phòng tiếp 
dân 

8h15’ 
Hội nghị tọa đàm “nâng cao chất lượng hoạt động 
công đoàn cơ sở” 

  Đ/c My – PCT công đoàn phường 

Hội trường 

tầng 3-

BHXH quận 



8h30’ 
Xử lý vi phạm trật tự đô thị mái che mái vẩy tại 

tuyến phố Thạch Cầu, tổ 23 và ngõ 29 phố Trạm  
Đ/c Thạch 

Đ/c Cường 

– CAP 

Tổ TTXD, TTĐT, CAP, VHTT, (Đ/c 
Văn chuẩn bị kinh phí thuê máy để 

cắt mái che mái vẩy, VHTT chuẩn bị 

xử lý về biển hiệu biển quảng cáo, 

Đ/c Trường TTĐT chuẩn bị công cụ 
để xử lý mái che mái vẩy) 

Hiện trường 

C 

14h00’ 

Báo cáo công tác giải quyết đơn kiến nghị của công 

dân: 

   + Vụ việc tranh chấp mốc giới giữa gia đình nhà 
ông Nguyễn Quang Hữu và gia đình bà Nguyễn Thị 

Hồng – Tổ 1 Thạch Cầu 

    + Vụ việc đổi đất mở đường gia đình nhà ông 

Trần Văn Hát – Tổ 14 Trạm 

Đ/c Thành 
– Tư Pháp 

 

Đ/c Phan – 

BT UBND 

-Đ/c Hùng – CTUBND, ĐC, TTXD, 

TP, Tổ trưởng TDP số 1, 14 
Phòng họp 2 

14h00’ 
Xử lý vi phạm trật tự đô thị mái che mái vẩy tại 

tuyến phố Thạch Cầu, tổ 23 và ngõ 29 phố Trạm  
Đ/c Thạch 

Đ/c Hùng - 

CT UBND 

Tổ TTXD, TTĐT, CAP, VHTT, (Đ/c 

Văn chuẩn bị kinh phí thuê máy để 

cắt mái che mái vẩy, VHTT chuẩn bị 

xử lý về biển hiệu biển quảng cáo, 
Đ/c Trường TTĐT chuẩn bị công cụ 

để xử lý mái che mái vẩy) 

Hiện trường 

14h00’ Đại biểu HĐND phường trực tiếp công dân   
-Đ/c Ngô Văn Phách – CT HĐND 

phường 

Phòng tiếp 

dân 

14h30’ Hội nghị ra mắt mô hình phụ nữ khởi nghiệp Hội PN 
Đ/c Hiên – 

CT Hội 

-Hội LHPN quận, đ/c Tuyết – PBT 

TTĐU, BCH hành hội LHPN 

phường, chi hội trưởng chi hội phụ 

nữ 

Phòng họp 1 

15h00’ 
Khảo sát công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi 

trường đường Cổ Linh, Tổ 23 
 

Đ/c Phách - 

CTHĐND 

-Đ/c Hà - MT, Hiên – Ban KTXH, 
Lan – Tổ giám sát, CSKV, Đ/c 

Trường – Đô thị 

Phòng họp 3 

 ư 

30/9 

S 8h00’ 

Dự kỳ họp chuyên đề HĐND Quận khoá III, nhiệm 

kỳ 2016-2021. 
 

  

-Đ/c Phan-Bí thư Đảng uỷ, Đ/c 

Hùng-Chủ tịch UBND, Đ/c Phách-
Chủ tịch HĐND 

HT.QU 

 8h30’ 
Tập huấn lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác MTTQ 

năm 2020 
  

-Đ/c Hà - CTMTTQ, Thủy – PCT 

MTTQ 

-Trưởng ban công tác mặt trận 12 tổ 

dân phố  

Hội trường 

tầng 2 khu 

liên cơ 
UBND quận 

 8h30’ 

Gặp mặt kỷ niệm tháng hành động người cao tuổi, 

tặng kỷ niệm chương người cao tuổi. 
 

Hội NCT 
Đ/c Tiệm – 

CT Hội  

-Đ/c Tuyết-PBT Đảng uỷ, Uỷ viên 

BCH Hội NCT, Chi hội trưởng, chi 

hội phó người cao tuổi. 

Phòng họp 1 



C 

15h45’ 
UBND Quận kiểm điểm tiến độ thực hiện kế hoạch 

khắc phục theo kết luận 316 và báo cáo công tác tổ 
chức cưỡng chế GPMB. 

  

-Đ/c Phan-Bí thư Đảng uỷ, Đ/c 

Hùng-Chủ tịch UBND, Đ/c Thịnh-
Trưởng CAP 

P1.UB 

14h00’ 
Kiểm tra ATTP các cơ sở kinh doanh bánh trung 

thu; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa 

bàn 

Y tế  

-Đ/c Hà, Hùng -Y tế, Đ/c Thạch; 

Chu Hương -Thú y, Đại diện CA 
phường 

Tại cơ sở 

 ăm 

01/10 

 

8h00’ Đảng uỷ chúc mừng ngày Quốc tế Người cao tuổi. VPĐU 
Đ/c Phan - 

BTĐU 

-TT ĐU, HĐND, UBND, MTTQ, 
Trưởng các đoàn thể, TTXD, TC, VP 

ĐU, VP UBND, Chủ tịch, PCT Hội 

NCT. 

 

Phòng họp 2 

8h30’ 
Giao ban Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố tháng 
10/2020. 

2 VP 
Đ/c Phan - 

BTĐU 

-TTĐU, UBND, MTTQ, CAP, QS, 

ĐC, TTXD, Y tế, Chính sách, 

VHTT, Đài TT, TP, TC, Bí thư chi 

bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố. 
 

Phòng họp 1 

C 

14h00’ Họp HĐTV Thuế về rà soát thuế đất PNN  Đ/c Mến 
Đ/c Hùng - 
CTUBND 

-Hội đồng tư vấn thuế, Tổ trưởng tổ 

dân phố số  5, 7, 23 

 

Phòng họp 2 

14h30’ 

Toạ đàm “Đấu  tranh phản bác các quan điểm sai 

trái của thế lực thù địch chống phá Đảng”. 

 

Hội CCB 
Đ/c Sơn – 
CT Hội 

-Đ/c Tuyết-PBT Đảng uỷ, Ban chấp 

hành hội CCB, Chi hội trưởng, chi 

hội phó hội CCB các tổ dân phố, Bí 

thư chi bộ các tổ dân phố 

Phòng họp 1 

16h00’ Họp các hộ dân GPMB khu HimLam  Vĩnh Tuy 
Đ/c Ngọc 

- ĐC 

Đ/c Hùng - 

CTUBND 

-Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, 

Trưởng Ban công tác mặt trận TDP 
số 9 

Nhà ông Hải 

- Tổ 9 

 

Sáu 

02/10  

S 

8h00’ 
Đảng uỷ chúc mừng ngày truyền thống thành lập 
ngành Tài nguyên và Môi trường (3/10/1945-

3/10/2020) 

VPĐU 
Đ/c Phan - 

BTĐU 

-TT ĐU, HĐND, UBND, MTTQ, 

Trưởng các đoàn thể, TTXD, TC, VP 
ĐU, VP UBND, Toàn  thể cán bộ bộ 

phận địa chính. 

 

Phòng họp 2 

9h00’ 

Khảo sát công tác VSATTP và công tác phòng 
chống dịch bệnh tại trường: 

+9h-9h45’ tại MN Long Biên,  

+10-1045’ tại Tiểu học Long Biên  

 Đ/c Phách 

-Đ/c Hà – Trưởng ban pháp chế, Đ/c 

Hiên – Trưởng ban KTXH, Y tế 
  

Phòng họp 3 



9h00’ 
Thông qua kết luận của đoàn kiểm tra đối với chi 
bộ 23. 

UBKT 
Đ/c Tuyết - 
CNUBKT 

-Uỷ viên UBKT Đảng uỷ, Cấp uỷ chi 
bộ 23 

 

Phòng họp 2 

8h30’ 

Tổ công tác tác kiểm tra, rà soát lập hồ sơ hiện 

trạng về vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm về đất 

đối với đất công và đất nông nghiệp giao theo Nghị 

định 64/CP tại khu vực Thạch Cầu Từ Ngõ 56, Ngõ 

70 đến vị trí dự kiến quy hoạch làm cầu Trần Hưng 

Đạo và phí trong đường Ciếng Nhật bên phía tay 
trái đến hết giáp đường Giếng Nhật 

  

-Đ/c Nguyễn Tuấn Dũng – Đội 

TTXD - Trưởng nhóm. 

-Đ/c Lê Đình San - Quản lý trật tự đô 

thị phường. 
-Đ/c Thẩm Đức Lâm, Địa chính 

phường. 

-Đại diện tổ dân phố, Cảnh sát khu 

vực 1, 2. 

Hiện trường 

C 14h00’ 
Dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười 

Quốc Hội khoá XIV. 
  

-Đ/c Phan-Bí thư Đảng uỷ, Đ/c 

Hùng-Chủ tịch UBND, Đ/c Phách-

Chủ tịch HĐND, Đ/c Hà-Chủ tịch 

MTTQ (Đại diện 3 cử tri). 

HT Khu liên 

cơ quận 

 ảy 

03/10 

S 8h00’ Dự sinh hoạt chi bộ các tổ dân phố 
  

-Đảng viên cơ quan phường 
Tại các tổ 

dân phố 

C       

CN 

04/10 

S 9h00’ 
Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, phát động 
tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 

HKH 
Đ/c Hùng  - 
PCT UBND 

-TT ĐU – HĐND – UBND – 

UBMTTQ, trưởng các ban ngành 

đoàn thể, Ban giám hiệu các nhà 

trường, toàn thể cán bộ, người lao 

động cơ quan phường, Bí thư chi bộ, 

Tổ trưởng TDP, Trưởng Ban công 

tác mặt trận, tập thể, cá nhân được 

khen thưởng ( Đ/c Thảo –PCTHKH 

viết giấy mời các tập thể, cá nhân 
được khen thưởng) 

Hội trường 
UBND 

C       

 

 


