LỊCH CÔNG TÁC HĐND - UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ TUẦN 45/2017 TỪ NGÀY 6/11 – 12/11/2017
THỨ
BUỔI
NGÀY

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ
CHUẨN
BỊ

-8h00: Trực tiếp dân.

VPUB

- 7h00: Diễn tập động viên quận Long Biên năm
2017
- 8h00: Lễ chào cờ tháng 11/2017 cơ quan
UBND phường
- 9h30: Họp thường trực Đảng ủy, TT HĐND,
UBND

BCHQ
S

-14h00: Trực tiếp dân.

VPUB

-14h00: Rà soát và mời các trường hợp phát sinh
thuế xây dựng trên địa bàn.
-14h00: Kiểm tra các tiêu chí Văn minh thương
mại – ATTP trên tuyến đường 40m ( bên lẻ)
- 15h30: Họp cấp ủy chi bộ cơ quan phường
-16h30 : Tổng vệ sinh cơ quan.

- Đ/c Quang CT HĐND; TT MTTQ, TTND, Đ/c
Hương ĐC, Đ/c Vinh TP, TTXD, Đ/c Trang VP; đại
biểu HĐND phường.
- Đ/c Hảo CT UBND, Đ/c Thân QS

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Đ/c Luyện

Phòng
tiếp dân

Đ/c Hà

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

Đ/c Quang

Khu đất giãn dân
phố cổ
P3UB

- Đ/c Tiến PBT, Hảo, Tiến P.HĐ, Luyện, Tuấn PCT,
Mai, Trang VP.
- Đ/c Quang CT HĐND; TT MTTQ, TTND, Đ/c
Hương ĐC, Đ/c Vinh TP, TTXD, Đ/c Trang VP; đại
biểu HĐND phường.
-Đ/c Chiên thuế, Đ/c Tùng TTXD

Đ/c Quang

P1UB

Đ/c Hảo

Phòng
tiếp dân

Đ/c Luyện

Hiện trường

-Đ/c Thủy y tế, Công an phường, TTĐT, Đ/c Trang
Đ/c Tuấn
Hiện trường
thú y, Đ/c Hùng TNXH, TDP liên quan
- Đ/c Hùng CCB, Phượng PN, Luyện PCT, Tuấn PCT Đ/c Tiến BTCB Phòng Đ/c Tiến
VP

-8h00: Làm việc tại cơ quan
-8h30: Báo cáo nội dung điều chỉnh Đề án
“Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn
hoá TDP, trung tâm văn hoá - thể thao phường”
trình HĐND thông qua tại kỳ họp thứ V - HĐND
quận
-8h30:Thanh tra sở xây dựng kiểm tra dự án khu
nhà nở 319.

THÀNH PHẦN

VHTT

- Toàn thể cơ quan (Theo sơ đồ phân công). (Bộ phận
VP, tạp vụ chuẩn bị xẻng, chổi, thùng rác.
-Bộ phận TTĐT chuẩn bị 01 xe chở rác.
-Đ/c Hoàng chuẩn bị âm thanh.
-Đ/c Hảo CT UBND
- Đ/c Tuấn – PCT

-Đ/c Luyện PCT, TTXD, VP, KH

Đ/c Tuấn
CTCĐ

Tại sân UB
& TTVH
Tại phòng

Đ/c Hương

P2 – UB quận

Tại dự án

7/11

-8h30: Tập huấn công tác Dân số - KHHGĐ ( cả
ngày)
-8h30: Kiểm tra các tiêu chí Văn minh thương
mại – ATTP trên tuyến đường 40m ( bên chẵn)
-10h00: Họp chi bộ cơ quan.

- Đ/c Nga DS

-13h30: Trực ký chứng thực
-14h00: Làm việc với ông Nguyễn Đức Lâm và
công ty SX Thiện Đức Thăng Long về việc Bồi
Thường, Hỗ Trợ diện tích nằm trong phạm vi
GOMB dự án trường Mầm Non
-14h00: Tập huấn sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ
quân sự năm 2018
-14h00: Kiểm tra các tiêu chí Văn minh thương
mại – ATTP trên tuyến đường 40m ( bên lẻ)
-16h00: Họp BCĐ phòng chống dịch bệnh ở
người.

-Đ/c Tuấn – PCT
-BQLDA, TTPTQĐ, Tổ công tác GPMB phường,
- Tổ trưởng TDP số 30, Hộ dân liên quan
( Địa chính thông báo tới các thành phần liên quan)

-Đ/c Dương y tế, Công an phường, TTĐT, Đ/c Trang
thú y, Đ/c Hùng TNXH, TDP liên quan
-Toàn thể đảng viên chi bộ cơ quan phường
ĐC

Y tế
(Thực
hiện
slide)

-6h30: Xử lý các trường hợp đổ rác không đúng
giờ, đúng nơi quy định

-8h30: Kiểm tra các tiêu chí Văn minh thương
mại – ATTP trên tuyến đường 40m ( bên chẵn)

Đ/c Luyện

Hiện trường

Đ/c Tiến
BTCB

P3UB

Đ/c Luyện

KH

- Đ/c Quang BT;
- Bí thư chi bộ Công ty Thiên phong, Công ty Việt hùng,
Bệnh viện Tâm anh
- TT HĐND, UB MTTQ phường, Đc Toán GSCĐ ; Đc
Tuấn PCT, Đc Cương KT, Dung VH, Đ/c T rang VP,
- Các Đ/c tổ trưởng, phó ban quản lý các nhà văn hóa
TDP số 5+30, 6+29,7+28, 4+26, 8+9,12+13+14 và 27
- Đơn vị tư vấn thiết kế,
-Đ/c Dương y tế, Công an phường, TTĐT, Đ/c Trang
thú y, Đ/c Hùng TNXH, TDP liên quan

Tại phòng
P1UB

HTQU
Đ/c Tuấn

Hiện trường

Đ/c Quang
Đ/c Hảo
P3UB

- Địa chính, Phụ nữ, TTĐT, CSTT

- 8h30: Hội nghị triển khai đề án thành lập và ra
mắt Đảng bộ khối Doanh nghiệp trực thuộc quận
-8h30: Thống nhất quy mô đầu tư dự án cải tạo,
chỉnh trang các nhà văn hóa tổ dân phố.

-Thành viên tổ sơ tuyển khám sức khỏe NVQS năm 2018
( Quân sự thông báo tới các thành phần liên quan)
-Đ/c Thủy y tế, Công an phường, TTĐT, Đ/c Trang
thú y, Đ/c Hùng TNXH, TDP liên quan
- TT ĐU; HĐND; Đ/c Luyện PCT, Đ/c Tuấn PCT, Sinh
CAP, Thân QS, Trang VP, Dung VHTT, Hà KT, Đ/c
Tiến MTTQ, Đ/c Trị NCT, Đ/c Thìn CTĐ, Đ/c Phượng
PN, Đ/c Vân ĐTN, hiệu trưởng các trường học NL, BĐ,
MN BĐ, CB y tế.
-Tổ trưởng tổ giám sát diệt bọ gậy.

Hà Đông

Hiện trường
P2QU

Đ/c Hảo

P3UB

Đ/c Luyện

Hiện trường

-9h00: Vận động nhận tiền dự án trường Mầm
Non

-Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch
sốt xuất huyết và dịch bệnh ở người (Văn phòng
HĐND&UBND quận sẽ thông báo thời gian cụ
thể theo lịch của Thành phố)
- 13h30: Tập huấn nghiệp vụ cán bộ Hội PN cơ
sở năm 2017
- 14h00: Báo cáo kết quả đánh giá công nhận
“Phường văn minh đô thị”, “Tuyến đường, tuyến
phố văn minh đô thị” năm 2017
-14h00: Làm việc với trường hợp với bà Vân
(Xuyên) có đơn kiến nghị trong phạm vi GPMB
thực hiện dự án: đầu tư xây dựng công trình hoàn
chỉnh hạ tầng kỹ thuật, GPMB và xây dựng tuyến
đường xung quanh ô quy hoạch E.3/CCKO1
phường Bồ Đề , quận Long Biên
-8h30 : Hoàn thiện hồ sơ phổ cập giáo dục năm
2017

- BQLDA, TTPTQĐ, Tổ công tác Vận động phường Bồ
Đề,
- Tổ trưởng TDP số 4, 5, 10, 27, 30; Hộ dân liên quan
( Địa chính thông báo tới các thành phần liên quan)
-Đ/c Tuấn PCT

- Đ/c Hương – TE, Nguyên – PCTHội
- Chi hội trưởng các chi hội PN
- Đ/c Hảo CT UBND ( Đ/c Hiếu VP chuẩn bị tài liệu)

Đ/c Luyện

Hiện trường

Đ/c Hương

PH trực tuyến
KLC

Đ/c Hà

HT tầng 4 – Khu
liên cơ
P1 – UB quận

- TTPTQĐ, BQLDA, Tổ công tác GPMB phường, hộ
dân liên quan (địa chính mời hộ dân liên quan)

Đ/c Luyện

P1UB

- Đ/c Dung VH, Đ/c Nga DS, Đ/c Thắm VP, cộng tác
viên dân số 30 TDP, cán bộ làm công tác phổ cập của
các đơn vị trường học
-Đ/c Luyện – PCT

Đ/c Tuấn

TTVH phường

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện Kết luận
KT,
thanh tra 102/KL-UBND ngày 20/01/2016 về QLĐT
thanh tra phương án cải tạo mặt bằng nâng cao
hiệu quả sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản, trồng
cây ăn quả, hoa cây cảnh kết hợp du lịch sinh thái
tại khu Dọc Trong, Dọc Ngoài - phường Bồ Đề
- 8h30: Giao ban cụm cơ sở đảng thường kỳ
tháng 11 tại phường
-13h30: Trực ký chứng thực.

-Đ/c Hảo CT UBND

Đ/c Hà

P1 – UB quận

- Các đồng chí thuộc đơn vị cụm cơ sở đảng số 6;
- Đ/c Quang, Tiến PBT, Hảo.
-Đ/c Tuấn – PCT

Đ/c Hà
UVTV

P1UB

- 14h00: Họp thường vụ:

- Các đồng chí UVTV;

VHTT

VHTT

-8h30: Làm việc tại cơ quan

VPĐU

Tại phòng

Tại phòng
Đ/c Quang

P1UB

-15h30: Làm việc với Ông Ngô quốc Hương khu
sinh thái tổ 23 về việc xác định hiện trạng cổng
ra vào và gianh giới đường vào với các hộ liền
kề
- 14h30: Họp BCH Hội LHPN phường
-6h30: Xử lý các trường hợp đổ rác không đúng
giờ, đúng nơi quy định
-8h30: Họp HĐND phường

KH
Hội PN

VP

-8h00: Ban TTND và GSĐTCĐ phường giám sát
TTĐT, TTXS, VSMT và giám sát các công trình:
Trường Tiểu học Bồ Đề, Tiểu học Ngọc Lâm,
Nghĩa trang Lâm Du.( Cả ngày)
-9h00: Trả tiền đền bù dự án trường Mầm Non.
-13h30: Trực ký chứng thực.
-14h00: Họp công khai dự thảo lấy ý kiến về
phương án BT, HT, TĐC đối với 34 hộ (đợt 1)
trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: đầu tư xây
dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật,
GPMB và xây dựng tuyến đường xung quanh ô
quy hoạch E.3/CCKO1 phường Bồ Đề , quận
Long Biên
-14h00:Giao ban trật tự đô thị, trật tự xây dựng
tuần 45/2017.
-15h30: Làm việc với các hộ chưa chấp hành nộp
thuế xây dựng.

-Đ/c Luyện PCT, Đc Hiếu phó trưởng CA phường,
Cảnh sát khu vực Tổ 23, Địa chính, Dũng TTXD;
Cương KT; Đc Khanh QLĐT.
-Tổ trường TDP số 23;
- Ông Ngô quốc Hương ( KH tham mưu mời)
- Ủy viên BCH Hội LHPN phường

Đ/c Hảo

P1UB
Hiện trường

Đ/c Phượng

P3UB

- Địa chính, Phụ nữ, TTĐT, CSTT .

Đ/c Luyện

Hiện trường

- Đại biểu quận: Đ/c Đặng việt Hà, Đ/c Nguyễn Văn
Liêm, Đ/c Đinh Thị Bích Nguyệt, Ban Tổ chức Quận
ủy, Phòng Nội vụ quận (Đ/c Trang VP mời)
- Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội;
- Các ông bà Đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 20162021

Đ/c Quang

P3UB

-Ban TTND và GSĐTCĐ phường

Đ/c Toán

Hiện trường

-TTPTQĐ, Địa chính
-Đ/c Tuấn – PCT

P2UB
Tại phòng

ĐC

- TTPTQĐ, BQLDA, Tổ công tác GPMB phường; Đ/c
Luyện PCT
- Tổ trưởng TDP, hộ dân liên quan (địa chính mời hộ dân
liên quan)

Đ/c Hảo

P3UB

TTĐT

-UB MTTQ; trưởng các đoàn thể chính trị
-Đ/c Hiếu CAP, Đ/c Sinh CAP
-Đội TTĐT, CSTT; Đội TTXD, KH, Đ/c Hùng ĐC,
ĐTT, Đ/c Dung VHTT, Đ/c Đan ĐTT
-Thành viên HĐTV thuế; Đ/c Tùng TTXD
( Đ/c Chiên mời các hộ liên quan)

Đ/c Luyện

P1UB

Đ/c Luyện

P2UB

-15h30:Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ VHTT
chức ngày hội khuyến học
-7h00: Tổng VSMT phòng chống dịch SXH
UBND

-8h00: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Hồng PCT Hội, Đ/c Hiếu PCT Hội, Đ/c Dung VH,
Đ/c Thắm VP.
-BCĐ phòng chống dịch,các ban ngành đoàn thể phường
Y tế, Đ/c Tiến HĐ, Đ/c Tiến PBT, Đ/c Hùng CCB
- Tổ trưởng tổ các tổ dân phố, tổ giám sát diệt bọ gậy
- (Các Đ/c Đảng ủy viên phụ trách TDP giao ban với
lãnh đạo TDP: Bí thư, tổ trưởng, thành viên đội xung
kích của TDP tại NVH các TDP)
-Đ/c Hảo CT UBND, Đ/c Luyện PCT, Bộ phận Văn
phòng, 1 cửa.

Đ/c Tuấn

Tại phòng

Đ/c Tuấn

Tại đơn vị, cơ
quan xí nghiệp,
trường học, nơi
công cộng và tại
các TDP , hộ gia
đình.
Tại cơ quan

C
CN
12/11

C

Lưu ý:
- Các Bộ phận chuyên môn thực hiện việc đăng tải, kiểm đếm lịch tuần, viết tin bài theo định hướng, xử lý các phần mềm đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định.
Thường trực BCĐ CNTT sẽ kiểm soát và đưa vào đánh giá CBCC của tháng.
- Tổ kiểm tra, xử lý tiếp tục tuần tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường theo kế hoạch, lịch phân
công ( từ 8h đến 22h00 hàng ngày);
- Công an phường, đội quản lý TTĐT, các tổ khoán quản gửi kết quả xử lý vi phạm TTĐT( có hình ảnh xử lý kèm theo) hàng tuần, phương hướng nhiệm vụ tuần
sau về Văn phòng UBND ( Đ/c Hiếu VP) để tổng hợp báo cáo UBND quận, phòng QLĐT xong trước 15h00’ thứ 5 hàng tuần.
- Đ/c Nga DS đi học lớp Trung cấp LLCT thứ 5, thứ 6 hàng tuần.
- Lịch phân công Dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017 theo phân công riêng.

