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ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN
ĐẢNG UỶ PHƯỜNG LONG BIÊN
*
Số: 73 -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Long Biên, ngày 24 tháng 01 năm 2017

KẾ HOẠCH
Công tác Đảng phường Long Biên năm 2017
----Căn cứ Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ phường Long Biên khóa XXV (Nhiệm kỳ 2015-2020);
Căn cứ Chương trình làm việc của Đảng bộ phường năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ phường Long Biên xây dựng kế
hoạch công tác Đảng năm 2017 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Thực hiện có hiệu quả các kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy, UBND Quận Long Biên giao trong công tác phát triển
kinh tế, thu ngân sách, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội
trên địa bàn, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2016.
2. Yêu cầu:
Mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an
ninh quốc phòng; xây dựng kế hoạch triển khai nội dung thực hiện đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên
địa bàn phường để thực hiện.
TT

Nội dung công việc

II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Lãnh đạo triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ
XXV gắn với thực hiện 3 chương trình công tác toàn khóa của Quận
ủy; quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết chỉ đạo của Đảng ủy
các cấp.
Chỉ đạo triển khai tổ chức tiếp xúc cử tri trước, sau và kỳ họp

1.
2.

Cán bộ, đ n v
thực hiện

Cán bộ, đ n
v phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách

Thời gian
thực hiện

BCH Đảng bộ

UBND
phường

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm

Đ/c Ngô Văn

UBND

Đ/c Nguy n Văn

Theo lịch

2

TT

Nội dung công việc
HĐND lần thứ IV, V của HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

3.

4.

5.

Cán bộ, đ n v
thực hiện
Phách – Chủ
tịch HĐND

Chỉ đạo triển khai đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, bầu tổ trưởng Cấp ủy chi bộ
trực thuộc
tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2020.
Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CTTW ngày 15/5/2016
việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách,
Chi bộ trực
thuộc
Hồ Ch Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4
khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh
tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016; đẩy mạnh cải cách hành
Đ/c Nguy n
ch nh, ứng dụng CNTT, xây dựng cơ quan điện tử gắn với tăng
Ngọc Phan-Chủ
cường trong quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, ch nh quyền. Tập
tịch UBND
trung trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các dự
phường
án trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp trong quản lý đô thị, trật
tự xây dựng.
Đ/c Nguy n

6.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước Ngọc Phan-Chủ
tịch UBND
thiết thực kỷ niệm các ngày l lớn trong năm 2017.
phường

III
1.

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN
Thu ngân sách tăng 15 % so chỉ tiêu quận giao; ổn định ngân sách,
đảm bảo cân đối thu chi

UBND phường

2.

Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm 2016: 0,04 %; Giảm tỷ
suất sinh: 0,06%o

UBND phường

3.

Số hộ thoát nghèo trong năm: 3 hộ

UBND phường

4.

Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận “Gia đình văn hóa”: 88 %

UBND phường

Cán bộ, đ n
v phối hợp
phường
UBND
phường

Lãnh đạo phụ
trách
Chiến – B thư
Đảng ủy
Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Thời gian
thực hiện
HĐND
phường
Tháng 08,
10/2017

Văn phòng
Đảng ủy

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể
MTTQ và
các ngành,
đoàn thể
MTTQ và
các ngành,
đoàn thể
MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy
Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy
Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy
Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm
Cả năm
Cả năm
Cả năm
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Nội dung công việc

Cán bộ, đ n v
thực hiện

5.

Tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận danh hiệu “TDP văn hóa”: 68,8 %

UBND phường

6.

Số GCN quyền sử dụng đất (cấp lần đầu): 67 giấy

UBND phường

7.

Tỷ lệ hộ xây dựng có phép 100%; Thu thuế xây dựng 100%.

UBND phường

8.

Phát triển đảng viên mới: 8 đảng viên

BCH Đảng bộ

Văn phòng
Đảng ủy

9.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

BCH Đảng bộ

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

IV

NHIỆM VỤ
Về phát triển kinh tế xã hội.
- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo an ninh quốc phòng năm 2017.
- Quản lý tốt các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế; rà soát đất
nông nghiệp để có kế hoạch sản xuất phù hợp với quy hoạch sử
dụng đất hàng năm. Tiếp tục vận động các hộ dân chuyển đổi cây
trồng vùng bãi.
- Tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh ổn định.
- Khuyến kh ch phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với định hướng
dạy nghề, chuyển đổi nghề theo hướng dịch vụ thương mại, tiểu thủ
công nghiệp.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động hội đồng tư vấn thuế, triển khai các
giải pháp trong thu ngân sách, thu thuế trên địa bàn.
- Thực hiện tiết kiệm chi ngân sách trong đó 10% tiếp kiệm chi
thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương, sử dụng có hiệu quả
nguồn thu ngân sách phường để chi đầu tư phát triển. Tăng cường

Đ/c Nguy n
Đức Hùng –
PCT UBND
phường

Bộ phận
chuyên môn

1.

Cán bộ, đ n
v phối hợp
MTTQ và
các ngành,
đoàn thể
MTTQ và
các ngành,
đoàn thể
MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Lãnh đạo phụ
trách
Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy
Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy
Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy
Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy
Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Đ/c Nguy n Ngọc
Phan-Chủ tịch
UBND phường

Thời gian
thực hiện
Cả năm
6 tháng đầu
năm
Cả năm
Cả năm
Cả năm

Cả năm
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2.

3.

Nội dung công việc

Cán bộ, đ n v
thực hiện

công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn ngừa các vi phạm trong việc sử
dụng ngân sách phường.
Công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư, quản lý đất đai, trật tự đô
th , GPMB.
a. Lĩnh vực quản lý đô thị - TTXD - GPMB.
Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, quản lý
TTĐT, TTXD, thực hiện tốt mô hình khoán quản trật tự đô thị giai
đoạn 2016-2020.
Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong các loại hình mới bao
gồm quy chế dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng; quy chế dân
chủ trong GPMB; quy chế dân chủ trong cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, thu thuế, bảo vệ môi trường.
Phát huy quyền làm chủ của người dân tham gia quản lý xã hội và
Đ/c Nguy n
thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị; trật tự xây dựng, cấp
Đức Hùng –
PCT UBND
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng.
phường
Từng bước đề cao việc xử phạt, xử lý hành ch nh trong lĩnh vực
quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng.
b. Công tác đầu tư xây dựng.
Tập trung các nguồn vốn của phường, đầu tư cải tạo, sửa chữa và
xây mới nhà văn hóa tổ dân phố, hoàn thiện xây dựng nhà văn hóa
phường; thực hiện một số tuyến đường mới theo quy hoạch với quy
mô hợp lý; cải tạo nâng cấp các tuyến nhánh trong khu dân cư; đầu
tư cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa TDP;
Đề nghị quận đầu tư xây dựng, hoàn thiện một số công trình trong
năm 2016 như: Đường ngõ 44, 46 Tư đình, xây dựng nhà văn hóa
phường, nhà văn hoá tổ dân phố 10, 23.
Công tác cải cách thể chế hành chính
Đ/c Phó chủ tịch
Nâng cao chât lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm UBND phường
bảo t nh khả thi trong quản lý điều hành, rà soát kịp thời bãi bỏ, sửa phụ trách VHXH
đổi bổ sung phù hợp với thực ti n và theo quy định của pháp luật

Cán bộ, đ n
v phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách

Thời gian
thực hiện

Bộ phận
chuyên môn

Đ/c Nguy n Ngọc
Phan-Chủ tịch
UBND phường

Cả năm

Bộ phận
chuyên môn

Đ/c Nguy n Ngọc
Phan-Chủ tịch
UBND phường

Cả năm
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4.

Nội dung công việc

Cán bộ, đ n v
thực hiện

hiện hành
Tăng cường cải cách hành ch nh ứng dụng công nghệ thông tin, xây
dựng thực hiện mô hình cơ quan điện tử, duy trì “một cửa” chuẩn
năm 2017.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức chuẩn theo vị trí
việc làm, chức danh đảm nhiệm, có phong cách làm việc chuyên
nghiệp theo hướng hội nhập
Duy trì nề lối làm việc, tác phong làm việc chuyên nghiệp, chấp
hành tốt nếp sống văn minh công sở trong thực thi nhiệm vụ
Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO:2008 theo mô hình khung, làm tốt công tác cải cách tài ch nh
công.
Văn hoá – xã hội.
Hướng hoạt động về cơ sở, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn
nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ
toàn quốc lần thứ XII; các ngày l , kỷ niệm trong năm.
Triển khai thực hiện đề án “ Nâng cao hiệu quả, quản lý khai thác
nhà văn hóa tổ dân phố, trung tâm văn hóa - thể thao phường trên
địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2015-2020”.
Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp Đ/c Phó chủ tịch
luật; xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với nâng cao chất UBND phường
phụ trách VHlượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hoá.
XH
Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu, các
chương trình quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình, giữ
vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.
Từng bước ứng dụng CNTT trong giảng dạy, nâng cao chất lượng
giáo dục, đào tạo, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp, học sinh giỏi ở
các nhà trường. Duy trì trường trung học cơ sở Long biên và trường
Tiểu học Long Biên đạt chuẩn quốc gia.
Thực hiện tốt công tác ch nh sách, giải quyết việc làm, đảm bảo an

Cán bộ, đ n
v phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách

Thời gian
thực hiện

Bộ phận
chuyên môn

Đ/c Nguy n Ngọc
Phan-Chủ tịch
UBND phường

Cả năm
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5.

6.

Nội dung công việc

Cán bộ, đ n v
thực hiện

sinh xã hội, công tác giảm nghèo theo tiêu ch mới.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa
XI) về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu
phát triển bề vững đất nước.
Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư”, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân
phố văn hóa.
Về an ninh quốc phòng.
Công an phường chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch về tiếp tục
thực hiện đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn phường Long Biên giai đoạn 2015 – 2020. Nâng cao chất
Đ/c Nguy n
lượng, hiệu quả hoạt động lực lượng Công an phường, bảo vệ dân Ngọc Phan-Chủ
tịch UBND
phố, giữ vững an ninh ch nh trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu
phường
cầu phát triển đô thị trên địa bàn phường.
Duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân
phường, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong công tác tuyển
quân, huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Công tác lãnh đạo xây dựng hệ thống chính tr
* Công tác xây dựng Đảng.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác toàn khóa
của Quận ủy năm 2017 triển khai đến các ban ngành, đoàn thể ch nh
trị, cấp ủy chi bộ.
Đ/c Nguy n
- Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020,
Mạnh Cường –
- Chỉ đạo viêc bầu tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2020
Phó B thư
- Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05 –CT/TW
thường trực
ngày 15/5/2016 của Bộ Ch nh trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm
Đảng ủy
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Ch Minh” gắn với thực
hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp
bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu

Cán bộ, đ n
v phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách

Thời gian
thực hiện

BCH Quân
sự, công an
phường

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm

VPĐU

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm
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Nội dung công việc
nước thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017) và các ngày l lớn trong năm.
- Xây dựng hệ thống ch nh trị trong sạch vững mạnh, chỉ đạo đại
hội CCB, Đoàn Thanh niên phường nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo
điều hành của Đảng ủy phường. 03 Chương trình của quận ủy.
- Tăng cường công tác giáo dục ch nh trị tư tưởng, nâng cao nhận
thức ch nh trị, lập trường quan điểm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên,
Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Ch Minh” tạo sự chuyển biến
t ch cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống, trách nhiệm là việc làm
thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở
Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Xây dựng Đảng”;
- Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên năm 2017
* Công tác kiểm tra, giám sát.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban thường
vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ,
kiểm tra tổ chức, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời
đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên và tổ chức
cơ sở đảng. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành
tiết kiệm, chống lãng ph .
* Công tác Dân vận. Tuyên giáo.
- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các
phong trào thi đua yêu nước, t ch cực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế
- xã hội năm 2017, tạo cơ sở vững chắc thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp, tiếp tục đẩy mạnh phong trào „„Dân vận khéo‟‟
gắn với thực hiện cuộc vận động „„Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Ch Minh‟‟, „„Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

Cán bộ, đ n v
thực hiện

Cán bộ, đ n
v phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách

Thời gian
thực hiện

Đ/c Nguy n
Mạnh Cường –
Phó B thư
thường trực
Đảng ủy

UBKT Đảng
ủy

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm

Đ/c Nguy n
Mạnh Cường –
Phó B thư
thường trực
Đảng ủy

Khối dân
vận, tuyên
giáo Đảng ủy

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm
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7.

Nội dung công việc

Cán bộ, đ n v
thực hiện

hoá‟‟ và các phong trào thi đua năm 2017.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận Đảng ủy, Tổ dân
vận tổ dân phố trong công tác dân vận và vận động nhân dân thực
hiện tốt quy chế ở cơ sở.
* Công tác xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể.
- Đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành theo hướng thiết thực, hiệu
quả. Nâng cao hiệu lực hoạt động của HĐND phường trong việc
quyết định các chủ trương quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa
xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.
- Thực hiện tốt cải cách hành ch nh, ứng dụng CNTT, xây dựng cơ
quan điện tử; duy trì chuẩn một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ,
đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân.
- Xây dựng kế hoạch, nâng cao chất lượng kế hoạch sát với thực
ti n và tình hình địa phương, chú trọng tới các giải pháp khắc phục
những tồn tại hạn chế trong điều hành, tổ chức thực hiện.
Đ/c Nguy n
- Thực hiện tốt quy định về giảm họp nâng cao chất lượng cuộc Mạnh Cường –
Phó B thư
họp. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, hội ý, giải quyết trực
thường
trực
tiếp công việc phát sinh.
Đảng
ủy
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đổi mới mô hình
hoạt động tổ dân phố hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh
vực mới.
- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn
thể ch nh trị theo hướng thiết thực, hiệu quả.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ các đoàn thể ch nh trị
với ch nh quyền, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động
những chủ trương, ch nh sách mới, giải quyết những vướng mắc,
mâu thuẫn phát sinh.
- Thực hiện tốt chức năng giám sát của MTTQ và các đoàn thể, t ch
cực xây dựng đảng, xây dựng ch nh quyền trong sạch vững mạnh.
Hội đồng TĐKT
Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng:

Cán bộ, đ n
v phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách

Thời gian
thực hiện

MTTQ và
các đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm

MTTQ và

Đ/c Nguy n Ngọc

Cả năm
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V

1.

2.

3.

Nội dung công việc

Cán bộ, đ n v
thực hiện
phường

Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sự nỗ lực phấn đầu, nhiệt
tình trách nhiệm với công việc của cán bộ, công chức bằng các quy
định cụ thể về chế độ khen thưởng đối với cán bộ, công chức có
thành t ch xuất sắc, có sáng kiến sáng tạo trong công việc.
Căn cứ luật thi đua khen thưởng, các văn bản hướng dẫn của Thành
ủy, Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng TĐKT của quận. Đảng uỷ
chỉ đạo Hội đồng TĐKT phường xây dựng quy chế khen thưởng,
đảm bảo mục tiêu, kh ch lệ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân
t ch cực phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ch nh trị của
phường.
Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng ph , xây
dựng các cơ chế hỗ trợ phù hợp với thực tế nhằm khuyến kh ch,
động viên, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức phấn đấu, rèn
luyện hoàn thành nhiệm vụ.
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, đổi mới
phương thức lãnh đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm,
Đ/c Nguy n
đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, của các cá nhân trong thực
Mạnh Cường –
hiện nhiệm vụ. Xây dựng lề lối, tác phong làm việc sâu sát, thiết
Phó B thư
thực, hiệu quả. Mở rộng dân chủ để phát huy tr tuệ tập thể, tăng
thường trực
cường đối thoại với nhân dân, đặc biệt những công việc khó khăn,
Đảng ủy
phức tạp như GPMB, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quản lý trật tự đô
thị, TTXD.
Xây dựng kế hoạch, nâng cao chất lượng kế hoạch sát với thực ti n
Đ/c Nguy n
và tình hình địa phương và được cụ thể bằng kế hoạch tháng, lịch Ngọc Phan-Chủ
tịch UBND
công tác hàng tuần; chú trọng tới các giải pháp khắc phục những tồn
phường
tại hạn chế trong điều hành, tổ chức thực hiện.
Thực hiện tốt quy định về giảm họp nâng cao chất lượng cuộc họp.
Đ/c Nguy n
Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, hội ý, giải quyết trực tiếp Ngọc Phan-Chủ
tịch UBND
công việc phát sinh hàng ngày. Tổ chức giao ban b thư chi bội, tổ

Cán bộ, đ n
v phối hợp
các đoàn thể

Lãnh đạo phụ
trách
Phan-Chủ tịch
UBND phường

Thời gian
thực hiện

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm
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4.

5.

6.

Nội dung công việc

Cán bộ, đ n v
thực hiện
phường

trưởng dân phố theo quý. Tăng cường tổ chức tạo đàm tại các chi bộ
theo chuyên đề.
Thực hiện tốt cải cách hành ch nh, ứng dụng CNTT, xây dựng cơ
Đ/c Nguy n
quan điện tử; duy trì chuẩn một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ, Ngọc Phan-Chủ
tịch UBND
đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân. Phát huy vai trò giám sát
phường
của MTTQ, các đoàn thể ch nh trị và nhân dân.
Chủ động, thường xuyên thực hiện công tác thanh kiểm tra công vụ;
Đ/c Nguy n
nâng cao chất lượng, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, công chức, Ngọc Phan-Chủ
tịch UBND
viên chức, LĐHĐ hàng tháng, 6 tháng và một năm, lấy hiệu quả
phường
công việc để đánh giá. Gắn việc công tác thi đua khen thưởng.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, ch nh
Đ/c Nguy n
sách của Đảng, pháp luật nhà nước, nâng cao nhận thức của cán bộ, Ngọc Phan-Chủ
tịch UBND
đảng viên và nhân dân. Giải quyết dứt điểm những đơn thư, kiến
phường
nghị phức tạp trên các lĩnh vực: đô thị, TTXD, GPMB, thu thuế,...
Đ/c Nguy n

7.

Giữ vững an ninh ch nh trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát Ngọc Phan-Chủ
tịch UBND
sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
phường

8.

VI

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh
hoạt chi bộ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của đảng; chăm lo
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và làm tốt công tác phát triển
đảng viên; xây dựng hệ thống ch nh trị vững mạnh từ phường tới tổ
dân phố.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.

Đảng uỷ tổ chức các hội nghị tuyên truyền đến cán bộ đảng viên,
các đoàn thể phường thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ phường đã đề
ra.

2.

Khối Dân vận, Tuyên giáo Đảng uỷ tham mưu xây dựng dự thảo kế
hoạch, tổ chức hội nghị, học tập các nghị quyết của các cấp uỷ đảng

Đ/c Nguy n
Mạnh Cường –
Phó B thư
thường trực
Đảng ủy
Đ/c Nguy n
Mạnh Cường –
Phó B thư
thường trực
Đảng ủy
Đ/c Nguy n
Mạnh Cường –
Phó B thư

Cán bộ, đ n
v phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách

Thời gian
thực hiện

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Cả năm

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Tháng
01/2017

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Tháng
01/2017
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Nội dung công việc
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xây dựng dự thảo các kế hoạch, tổ chức tuyên truyền đến cán bộ
đảng viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ ch nh trị xã hội năm 2017; tổ chức tuyên truyền theo định hướng của Ban
Tuyên giáo Quận ủy

Cán bộ, đ n v
thực hiện
thường trực
Đảng ủy

Cán bộ, đ n
v phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách

Thời gian
thực hiện

3.

Các ngành, đoàn thể phường căn cứ vào kế hoạch của Đảng uỷ xây
dựng kế hoạch và phối hợp tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên và
tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Đ/c Nguy n
Mạnh Cường –
Phó B thư
thường trực
Đảng ủy

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Quý I/2017

4.

Chi bộ căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ sở, xây dựng nghị quyết
triển khai theo nhiệm vụ theo tháng, quý để tổ chức thực hiện

Các chi bộ trực
thuộc

MTTQ và
các ngành,
đoàn thể

Đ/c Nguy n Văn
Chiến – B thư
Đảng ủy

Thường
xuyên

Trên đây là kế hoạch công tác Đảng năm 2017 của Đảng uỷ phường Long Biên./.
Nơi nhận:
- Thường trực Quận ủy;
- Văn phòng Quận ủy;
để b/c
- Đ/c Ngô Mạnh Điềm, UVTV
phụ trách phường;
- TTĐU-HĐND-UBND phường;
- MTTQ và các ngành, đoàn thể; để t/h
- Các chi bộ trực thuộc;
- Lưu.

