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Trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành quả của công cuộc
đổi mới đất nước, Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới, quan hệ đối
ngoại, uy tín trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; việc triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ
Thành phố đã đi vào thực tiễn cuộc sống tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III nhiệm kỳ (2005 - 2010). Nhiều dự án
phát triển kinh tế, xã hội được đầu tư xây dựng trên địa bàn, trong đó khởi công xây dựng
và đưa vào sử dụng một số công trình phục vụ lợi ích cộng đồng đã góp phần thay đổi
diện mạo của quận trong quá trình đô thị hóa; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống của
nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ
vững. Bên cạnh đó, qua hơn 03 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bước đầu tạo sự chuyển biến trong tư tưởng nhận
thức, hành động ở từng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên bằng những việc làm cụ thể,
thiết thực là điều kiện thuận lợi trong việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Quá trình đô thị hóa trên địa bàn tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh; một số dự án
trọng điểm của Trung ương, Thành phố với quy mô lớn cần phải tập trung thực hiện công
tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất; một bộ phận nhân dân chưa đồng tình với
một số chính sách bồi thường bị các phần tử cơ hội lợi dụng kích động tham gia khiếu
kiện; các đối tượng chống đối, thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá
Đảng và Nhà nước; song song đó tình hình khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn
cầu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tình hình
thiên tai, dịch bệnh, một số lao động nông nghiệp chưa được chuyển đổi ngành nghề sau
khi di dời, giải t a đã ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người dân; sự gia tăng
dân số cơ học ngày càng nhanh; tình hình phạm pháp hình sự tiếp tục có những diễn biến
phức tạp là những vấn đề ảnh hưởng nhất định đến quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
chính trị của địa phương.
Xuất phát từ tình hình trên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy - Ủy
ban Nhân dân Thành phố; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã phát huy được sự
đoàn kết, thống nhất cao trong toàn bộ hệ thống chính trị; đề ra nhiều chủ trương, biện
pháp, ban hành các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị
quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã đề ra.

PHẦN THỨ I:
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN NHIỆM KỲ III, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ VIII
I/ NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƢỢC:
1- Kinh tế:
Doanh thu Thương mại - Dịch vụ bình quân trong 5 năm (2005 - 2010) tăng
29,64%, đạt 112,73% so với chỉ tiêu nghị quyết. Chỉ đạo thực hiện xây dựng định hướng
quy hoạch một số ngành nghề Thương mại - Dịch vụ; quy hoạch mạng lưới kinh doanh
xăng dầu, kinh doanh gas giai đoạn (2006 - 2010); xây dựng quy hoạch phát triển hệ
thống Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại trên địa bàn quận; triển khai thực hiện cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hệ thống bán buôn, bán lẻ
phát triển phong phú, đa dạng với sự hình thành siêu thị và các chợ trên địa bàn quận đáp
ứng nhu cầu cung cấp hàng hóa tiêu dùng cho người dân địa phương. Công tác quản lý
thị trường, ngăn chặn đầu cơ nâng giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại và giải quyết
tình trạng kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng lề đường được tăng cường chỉ đạo, góp
phần ổn định trật tự kinh doanh trên địa bàn.
Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp bình quân 5 năm (2005 – 2010)
tăng 19,07% đạt 108,24% so với chỉ tiêu nghị quyết. Triển khai thực hiện đề án quy
hoạch phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận đến năm
2010. Tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả, đưa vào hoạt động ổn định các loại hình
kinh tế tập thể; đã thành lập 11 Hợp tác xã và 12 Tổ hợp tác thuộc các ngành công
nghiệp, thương mại, nông nghiệp, vận tải. Kịp thời triển khai chương trình kích cầu, các
chính sách miễn, giảm, giản thuế của Nhà nước, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp
duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành phần kinh tế chủ yếu trên địa
bàn là doanh nghiệp có quy mô vừa và nh , ngành nghề đa dạng, trong đó chiếm tỷ trọng
lớn chủ yếu ở ngành may mặc, giày da, sản xuất vật liệu xây dựng.
Tình hình sản xuất Nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do diện tích đất sản xuất nông
nghiệp liên tục giảm trong quá trình đô thị hóa, điều kiện thời tiết, dịch bệnh diễn biến
phức tạp, chi phí sản xuất tăng cao, đầu ra sản phẩm không ổn định. Ban Chấp hành
Đảng bộ quận xây dựng chương trình hành động về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi,
tăng cường nhiều giải pháp chỉ đạo như: đẩy mạnh công tác khuyến nông, tăng cường
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; hỗ trợ vốn cho
nông dân đầu tư phát triển sản xuất theo Quyết định 105 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố; đầu tư hệ thống thủy lợi khu vực 100 ha vườn cây ăn trái; vận động, khuyến khích
nông dân đưa vào hoạt động 11,6 ha mô hình vườn cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái
tại khu phố Lân Ngoài - phường Long Phước. Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng
vật nuôi bước đầu mang lại hiệu quả: diện tích trồng mới vườn cây ăn trái hơn 390 ha,
diện tích trồng mới cây kiểng là 21,40 ha, diện tích nuôi cá cảnh là 1,33 ha; số hộ nông
dân sản xuất gi i ngày càng tăng, chiếm 45,77% tổng số hộ nông nghiệp; nhiều hộ nông
dân kết hợp mô hình trồng vườn với dịch vụ giải trí đem lại thu nhập tương đối cao, bước
đầu ổn định cuộc sống. Tình hình chăn nuôi tiếp tục phát triển. Công tác phòng chống
dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát chặt chẽ.
Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác Ngân sách - Đầu tư gắn với chương trình
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường các biện pháp quản lý và bồi dưỡng
nguồn thu, đảm bảo kịp thời và đúng quy định pháp luật; tổng thu ngân sách hàng năm
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đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; điều hành ngân sách ổn định, đảm bảo nhu cầu chi
thường xuyên và chi các mục tiêu đầu tư phát triển; mức kết dư bình quân hàng năm đạt
5,54% trên tổng chi thường xuyên, đạt 100,54% so với Nghị quyết. Việc thực hiện chủ
trương khoán biên chế, khoán kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130 và Nghị
định 43 của Chính phủ đã tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước tiết
kiệm, hiệu quả, đúng quy định, đúng dự toán được duyệt.
2- Quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng:
Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển; đảm bảo
thực hiện đúng quy trình phân cấp về công tác quản lý, lập, thẩm tra, phê duyệt quyết
toán; tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật xây dựng, nâng cấp trường học, trạm y tế, đường
giao thông, hệ thống thoát nước trong các khu dân cư. Tổng vốn ngân sách đầu tư giai
đoạn 2005 - 2009 là 825 tỷ đồng, bình quân hàng năm đầu tư 165 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu
Nghị quyết.
Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng đất cơ bản hoàn thành quy hoạch
chi tiết 1/2.000 trên địa bàn, diện tích đã được Thành phố phê duyệt đạt 87,2%. Chỉ đạo
thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai hàng năm theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;
tăng cường công tác tuyên truyền Luật Đất đai, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục về nhà
đất, đã cấp 85,95% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
Công tác duy tu cầu đường, hệ thống chiếu sáng công cộng, nạo vét hệ thống thoát nước
được tăng cường; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống lụt
bão, kịp thời hỗ trợ các trường hợp bị thiệt hại. Hoàn thành cơ bản công tác bán nhà sở
hữu Nhà nước theo tinh thần Nghị định số 61/CP và Công văn 1338 của Thủ tướng Chính
phủ. Chương trình nước sinh hoạt của nhân dân được quan tâm, đến nay đã phát triển hệ
thống cấp nước cấp 3 trên các tuyến đường chính của 13 phường. Tỷ lệ người dân sử
dụng nước sạch đạt 85%.
Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám
sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường. Đã thực hiện di dời 72/74 doanh nghiệp
sản xuất gây ô nhiễm theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố.
Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung lãnh đạo các ngành, các cấp triển khai
nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác bồi thường - hỗ trợ tái định cư - thu hồi mặt bằng;
tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về mục đích, ý nghĩa của các dự án
trọng điểm đang triển khai thực hiện trên địa bàn như: dự án Khu Công nghệ cao; dự án
công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc; dự án đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành - Dầu Giây; dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên; dự án Khu sản
xuất vật liệu xây dựng Long Sơn... Nắm bắt và chủ động đề xuất với Thành ủy, Ủy ban
Nhân dân Thành phố những cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình
triển khai thực hiện công tác bồi thường các dự án qua đó đảm bảo các quyền lợi chính
đáng cho người dân được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thường xuyên theo dõi và kịp thời
chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc bố trí
tái định cư, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết tốt các chế độ chính sách; qua đó từng
bước ổn định cuộc sống của người dân trong khu vực giải t a, góp phần thực hiện mục
tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố và đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa trên
địa bàn.
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* Kết quả thực hiện chương trình, công trình trọng tâm:
Tập trung lãnh đạo các ngành, các cấp tháo gỡ khó khăn và triển khai thực hiện
hoàn thành một số chương trình, công trình trọng tâm Nghị quyết đại hội đề ra: mở rộng
và bê tông hóa 84 tuyến đường theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đạt
140% so với chỉ tiêu Nghị quyết; xây dựng 2.524 căn hộ phục vụ tái định cư và cho
người có thu nhập thấp - đạt 126,2% so với Nghị quyết; hoàn thiện cơ bản hệ thống thủy
lợi phục vụ phát triển 100 ha vườn cây ăn trái ở phường Long phước; công trình đường
Dương Đình Hội; công trình cải tạo trụ sở hành chính và xây dựng trạm quan sát phòng
không 12 phường.
3- Văn hóa - xã hội:
Giáo dục đào tạo phát triển tương đối toàn diện; thực hiện tốt công tác xã hội hóa
giáo dục; đã huy động các ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia. Công tác quản
lý hoạt động giáo dục ngoài công lập được tăng cường; phong trào khuyến học, khuyến
tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay 13/13 phường đã
thành lập Trung tâm học tập cộng đồng; bước đầu thực hiện chủ trương xây dựng xã hội
học tập góp phần nâng cao trình độ dân trí, thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chính
sách, pháp luật, duy trì kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, mở các lớp ngắn hạn,
chuyên đề về chuyển giao công nghệ, dạy nghề theo nhu cầu cụ thể của từng địa phương.
Công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp được quan tâm thực hiện; tập trung
đầu tư, nâng cấp, sửa chữa trường lớp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học trên địa
bàn; đã có 15 trường được Thành phố công nhận đạt chuẩn ở mức độ 1 của trường chuẩn
quốc gia, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Quan tâm chuẩn hóa nâng cao trình độ chuyên môn,
chính trị cho đội ngũ giáo viên, cán bộ lãnh đạo quản lý ngành giáo dục. Chất lượng đào
tạo và hiệu suất đào tạo ngày càng được nâng cao; hiệu suất đào tạo bậc Tiểu học bình
quân hàng năm đạt 97,66%; Trung học cơ sở bình quân hàng năm đạt 89%. Tỷ lệ học
sinh gi i hàng năm được nâng lên, đạt kết quả cao trong cuộc thi các cấp. Hàng năm tỷ lệ
huy động học sinh vào lớp 1, lớp 6 đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Quận đã duy trì kết quả xóa
mù chữ, phổ cập bậc tiểu học, trung học cơ sở và hoàn thành phổ cập bậc trung học phổ
thông.
Công tác Y tế - Dân số - Gia đình, Trẻ em được quan tâm, hàng năm cơ bản hoàn
thành các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Cơ sở y tế của quận và 13 phường được
đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, từng bước nâng cao chất lượng khám, điều trị
bệnh cho nhân dân. Đội ngũ cán bộ y tế được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn,
giáo dục y đức. Có 09 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế, đạt 150% so với Nghị quyết.
Công tác xã hội hóa ngành y tế đạt những kết quả tích cực; hệ thống y tế tư nhân được
đầu tư phát triển đã góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Công tác
vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa
bàn. Triển khai thực hiện tốt chiến lược dân số quốc gia giai đoạn 2001 - 2010 của Chính
phủ, hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,265% đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Hàng năm,
xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu vì trẻ em; có 05/13
phường đạt tiêu chuẩn phường phù hợp với trẻ em.
Văn hóa - thể dục thể thao ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, từng bước nâng
cao đời sống tinh thần cho nhân dân và góp phần cùng Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ
chính trị. Hoạt động văn hóa thông tin được quan tâm thực hiện, gắn việc thông tin những
sự kiện, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với tuyên truyền thực hiện cuộc vận
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Thực hiện nếp sống văn
minh, mỹ quan đô thị” đến với nhân dân. Công tác quy hoạch hoạt động dịch vụ văn hóa
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được thường xuyên rà soát, hoàn chỉnh, từng bước nâng cao năng lực quản lý Nhà nước
trên lĩnh vực văn hóa thông tin. Công tác quản lý di tích lịch sử trên địa bàn quận được
kết hợp chặt chẽ giữa quản lý và phát huy giá trị; thực hiện tốt công tác giáo dục truyền
thống cách mạng của địa phương đến các ngành, các giới, nhất là thế hệ trẻ. Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh; tăng cường các
biện pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần tạo sự ổn định và bền vững.
Đến nay đã có 47 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, đạt 104,4% chỉ tiêu Nghị
quyết; 03 phường đạt danh hiệu phường văn hóa đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; bình quân
hàng năm có 86,09% cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu văn hóa, đạt 122,98% so
với Nghị quyết. Hoạt động thể dục thể thao được duy trì và phát triển khá tốt; thành tích
thi đấu, số huy chương đạt được từng năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; công tác xã hội
hóa hoạt động thể dục thể thao được chú trọng, đã huy động đầu tư xây dựng và đưa vào
sử dụng hồ bơi tại Trung tâm thể dục thể thao quận, chất lượng phong trào từng bước
được nâng lên. Tỷ lệ người tham gia phong trào tập luyện thường xuyên 22,5% trên tổng
số dân, đạt 97,83% chỉ tiêu Nghị quyết.
Công tác chính sách xã hội, giải quyết việc làm được tập trung thực hiện tốt,
phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” ngày càng mở rộng, đã được các
ngành, các cấp tổ chức triển khai kịp thời, huy động được sự tham gia của đông đảo nhân
dân. Đã xây dựng và sửa chữa 120 căn nhà tình nghĩa cho diện chính sách trên địa bàn;
100% phường được Thành phố công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia
đình liệt sĩ và người có công. Công tác đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm được
triển khai theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động gắn với phát triển kinh tế xã hội của quận. Vận động các nguồn lực xã hội đầu tư trang thiết bị dạy nghề, tăng
cường mở rộng liên kết đào tạo nghề, tổ chức dạy nghề lưu động cho lao động nông
thôn… Bình quân hàng năm đào tạo nghề hơn 5.600 lượt người, đạt 224,13% so Nghị
quyết, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.500 lượt người, đạt 114,4% so với Nghị
quyết. Thực hiện Quyết định 156 của Ủy ban nhân dân Thành phố, đã chỉ đạo các ngành
liên quan tập trung rà soát, lập danh sách và tiến hành thực hiện các chính sách miễn
giảm học phí, đào tạo nghề miễn phí, hỗ trợ vay vốn để làm ăn… cho người dân trong
diện bị thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn với tổng số tiền 29,184 tỷ đồng (trong
đó: cho 1.690 hộ vay số tiền 27,542 tỷ đồng, miễn giảm học phí 1,461 tỷ đồng, đào tạo
nghề miễn phí 180,75 triệu đồng); bước đầu giúp người dân giải quyết khó khăn, tạo thu
nhập, ổn định cuộc sống. Chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp quản lý đối tượng sau cai
nghiện tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức gặp gỡ, động viên và tạo điều kiện hỗ trợ vốn, đào tạo
nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng có nhu cầu.

Lãnh đạo các ngành, các cấp và huy động mọi nguồn lực trong xã hội để chăm lo
cho dân nghèo trên địa bàn đạt được những kết quả tích cực; tập trung thực hiện các giải
pháp xóa đói giảm nghèo thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức như: hỗ trợ vốn vay,
tạo điều kiện giúp người nghèo tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ xã hội; đào tạo nghề miễn
phí, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nhà ở… qua đó giúp nhiều hộ cơ bản thoát nghèo, từng
bước nâng dần cuộc sống. Chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao
thông, trường, trạm… cho 04 phường nghèo từ nguồn ngân sách Thành phố, quận và huy
động nhân dân đóng góp. Vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ quỹ
“Vì người nghèo” với tổng số tiền là 9,707 tỷ đồng; thực hiện tốt các chỉ tiêu vận động
quỹ giảm nghèo hàng năm, tỷ lệ nợ quá hạn được kéo giảm từ 7,64% xuống còn 2,93%.
Từ những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng tình, ủng hộ của nhân
dân, đến cuối năm 2008, Quận cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân
dưới 6 triệu đồng/người/năm (từ 13,69% xuống còn 0,67% trên tổng số hộ dân), đạt chỉ
tiêu Nghị quyết và hoàn thành trước thời gian 2 năm so với kế hoạch. Tiếp tục triển khai
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thực hiện đề án giảm nghèo - tăng hộ khá giai đoạn 2009 - 2015 theo tiêu chí 12 triệu
đồng/người/năm; đến cuối năm 2009, đã đưa ra kh i chương trình 871 hộ nghèo vượt
chuẩn 12 triệu đồng/người/năm, nâng thu nhập 730 hộ nghèo dưới 10 triệu lên trên 10
triệu đồng/người/năm, 1.694 hộ nghèo dưới 8 triệu lên trên 8 triệu đồng/người/năm.
Triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị đạt được một số kết quả nhất định;
tập trung công tác tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân cùng tham gia
thực hiện bằng nhiều hình thức, kết hợp lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng các mô hình điểm: khu nhà trọ văn minh, khu
phố, tuyến đường không rác…; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 13 phường tổ chức cho nhân
dân tham gia tổng vệ sinh ở khu dân cư hai tuần một lần; tăng cường kiểm tra, xử lý các
vi phạm hành chính theo quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi
trường văn minh đô thị, qua đó góp phần làm chuyển biến tình hình trật tự, vệ sinh, mỹ
quan đô thị trên địa bàn.
4- Quốc phòng - An ninh:
Triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng - an
ninh do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ III đề ra. Giữ vững ổn định chính
trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được triển khai sâu rộng theo tinh thần
Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị. Cơ bản hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức
quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo phân cấp và triển khai phổ biến nhiệm vụ
quốc phòng - an ninh trong toàn dân, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo
vệ Tổ quốc trong hệ thống chính trị và nhân dân. Chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện
của lực lượng vũ trang địa phương theo Chỉ thị số 16 của Trung ương; hàng năm hoàn
thành đạt và vượt các chỉ tiêu về tuyển sinh quân sự - tuyển quân, kết nạp, luân phiên dân
quân, xây dựng lực lượng dự bị động viên; chất lượng chính trị và trình độ sẵn sàng chiến
đấu của lực lượng vũ trang không ngừng được củng cố và nâng cao. Kết hợp chặt chẽ
giữa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an
ninh; hàng năm tổ chức tốt công tác diễn tập kiểm tra các phương án phòng thủ, chiến
đấu trị an, từng bước bổ sung hoàn thiện các hoạt động xây dựng khu vực phòng thủ. Đến
nay có 12/13 phường đội trưởng được cơ cấu vào cấp ủy phường đạt 92,3% chỉ tiêu Nghị
quyết.
Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thường xuyên
chỉ đạo công an - quân sự phối hợp các ngành, địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra khu
vực, địa bàn trọng điểm; mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Số vụ
phạm pháp hình sự giảm 1,77%, tỷ lệ khám phá án 51,8%, chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết.
Chỉ đạo Công an phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể và cấp ủy 13 phường tăng cường
giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ
chức lực lượng bảo vệ dân phố ở 76 khu phố nhằm tăng cường công tác giữ gìn an ninh
trật tự ở cơ sở. Xây dựng, củng cố lực lượng an ninh cơ sở để quản lý và nắm bắt diễn
biến tư tưởng, hoạt động của các đối tượng chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã
hội để kịp thời có đối sách ngăn chặn những hành động chống phá, kích động gây rối an
ninh trật tự; hàng năm tổ chức thực hành diễn tập phòng chống biểu tình, bạo loạn chính
trị trên địa bàn quận đạt được mục đích yêu cầu đề ra.
Các ngành hoạt động tư pháp tập trung thực hiện chương trình hành động về công
tác cải cách tư pháp của Thành ủy và Quận ủy theo yêu cầu Nghị quyết 49 của Bộ Chính
trị, trong đó chú trọng phối hợp giữa công tác điều tra - truy tố - xét xử - thi hành án theo
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quy định của pháp luật, hạn chế án oan sai hoặc b sót tội phạm; kiện toàn tổ chức bộ
máy của các ngành hoạt động tư pháp; trợ cấp kinh phí chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình
độ chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ công tác cải
cách tư pháp trong tình hình hiện nay.
5- Củng cố kiện toàn hệ thống chính trị:
5.1- Về xây dựng Đảng:
a- Chính trị tư tưởng:
Xác định tầm quan trọng của công tác tư tưởng, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã
tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm,
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; chú trọng
đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình
mới. Công tác tư tưởng đã gắn kết với nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; đề
ra nghị quyết sát, đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra; cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị
quyết của Trung ương, Thành ủy bằng các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề
phù hợp với tình hình thực tế địa phương tạo điều kiện đưa Nghị quyết của Đảng vào
cuộc sống. Đảng bộ tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị,
Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy với tỷ lệ đảng viên tham gia là
87,12%; trong đó 100% cán bộ, đảng viên đang công tác tham gia nghiên cứu học tập
nâng cao trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
Thường xuyên chỉ đạo lực lượng làm công tác tư tưởng từ quận đến cơ sở tập trung
đổi mới nội dung, phương thức theo hướng bám sát thực tiễn, cơ sở gắn với các phong
trào thi đua yêu nước, từng bước nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trước
diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những khó khăn, thách thức trong nước. Chú
trọng nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và kịp thời
giải quyết những phát sinh về tư tưởng nhằm ổn định tình hình, nâng cao ý thức cảnh
giác, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, phản bác các
quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đấu tranh với các
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” góp phần củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng
viên và nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng.
Tiến hành sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về công
tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt việc đưa báo Đảng đến với đảng viên khu
phố và nhân dân trên địa bàn. Tổ chức nhiều buổi báo cáo thời sự, báo cáo chuyên đề, các
lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ,
đảng viên. Duy trì tốt công tác giao ban dư luận xã hội với cấp ủy Đảng 13 phường, Mặt
trận - đoàn thể quận và các ngành liên quan để nắm tình hình cơ sở, kịp thời chỉ đạo các
ngành, các cấp tập trung giải quyết ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và
nhân dân. Hoàn thành việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ quận 9 giai đoạn (1997 - 2007);
chỉ đạo 04 phường Phước Long B, Long Bình, Hiệp Phú, Phú Hữu cơ bản hoàn thành
việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương.
b- Kết quả lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”:
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ
thị 06 của Bộ Chính trị đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, có sức lan t a và
từng bước phát huy tác dụng đối với toàn hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ
quận đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động và xây dựng kế hoạch triển khai học tập
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các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ đảng viên,
đoàn viên, hội viên qua đó đã tạo sự chuyển biến trong ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm
chất đạo đức, lối sống; đặc biệt một số cán bộ chủ chốt gương mẫu trong thực hiện cuộc
vận động là tấm gương sáng để cán bộ đảng viên học tập và noi theo. Việc “làm theo”
của các cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên ngày càng cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị từng
đơn vị, địa phương góp phần hoàn thành cơ bản chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Qua 4 năm
triển khai thực hiện cuộc vận động, đã kịp thời biểu dương khen thưởng 32 tập thể, 83 cá
nhân cấp quận, đề xuất 02 tập thể, 06 cá nhân khen thưởng cấp Thành phố.
c- Tổ chức, cán bộ:
+ Công tác tổ chức:
Thực hiện tốt Chương trình hành động số 20 của Quận ủy về “nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng
viên”. Thành lập chi bộ tổ dân phố, liên tổ dân phố tại phường Tăng Nhơn Phú A, Đảng
bộ bộ phận tại 3 phường Phước Bình, Hiệp Phú, Phước Long A; lãnh đạo thực hiện thí
điểm mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại 3 phường Phước
Bình, Phú Hữu, Long Phước bước đầu phát huy vai trò người đứng đầu của tổ chức
Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xử lý công việc, giải quyết kịp thời, hiệu quả
các vấn đề bức xúc của địa phương. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10 của Ban
Bí thư và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ. Việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được cải
tiến, tập trung xây dựng biểu điểm đánh giá phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng
loại hình tổ chức cơ sở Đảng; công tác thẩm định, kiểm tra ngày càng chặt chẽ, đã giúp
cấp ủy Đảng cơ sở đánh giá đúng thực trạng và đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế
nhằm kéo giảm số cơ sở Đảng yếu kém, số đảng viên vi phạm tư cách, từng bước nâng tỷ
lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên.
Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư
nhân theo tinh thần Chỉ thị 11 của Thành ủy, đến nay đã thành lập Đảng bộ cơ sở khối
doanh nghiệp quận, 13 chi bộ trong các doanh nghiệp tư nhân đạt 100% chỉ tiêu Nghị
quyết Đại hội (Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ đã bổ sung thêm chỉ tiêu), 15 chi đoàn
thanh niên, 134 tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân. 10/13 phường đã
thành lập chi bộ xây dựng đảng, đoàn thể ngoài quốc doanh.
Công tác kết nạp đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng và chất
lượng, tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 131,4% chỉ tiêu Nghị quyết, tập trung trong ngành giáo
dục, doanh nghiệp tư nhân; 95,12% trường học có đảng viên và 82,9% trường học có tổ
chức Đảng đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Hoàn thành công tác cập nhật phiếu đảng
viên vào chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên đảm bảo công tác quản lý đảng
viên ngày càng chặt chẽ.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo chặt chẽ, qua đó đã chủ động và kịp
thời xử lý những vấn đề phát sinh liên quan chính trị nội bộ; tổ chức quán triệt và thực
hiện nghiêm túc Quy định 57 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội
bộ Đảng”. Thực hiện tốt việc nắm tình hình lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, bảo đảm
được yêu cầu công tác quy hoạch, bố trí, luân chuyển cán bộ và kết nạp đảng viên mới.
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+ Công tác cán bộ:
Xây dựng chương trình hành động thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban
Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay
đến năm 2020; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quy chế bổ nhiệm cán bộ, giới
thiệu cán bộ ứng cử nhằm thực hiện tốt công tác cán bộ và quản lý cán bộ, đề cao vai trò
trách nhiệm của người đứng đầu trong các tổ chức đảng.
Ban Chấp hành Đảng bộ quận đổi mới mạnh mẽ trong công tác cán bộ; chú trọng
trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển;
xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, có trình
độ chuyên môn và năng lực thực tiễn. Công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành đúng
nguyên tắc và công khai dân chủ, quan tâm tạo điều kiện để cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát
triển; số cán bộ được đưa vào diện quy hoạch đều đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất và
năng lực, được sự tín nhiệm cao; hàng năm, đánh giá đội ngũ cán bộ để có sự điều chỉnh,
bố trí hợp lý, kịp thời thay thế số cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đã quy hoạch
364 đồng chí, trong đó 21 đồng chí diện Thành ủy quản lý và 343 diện Quận ủy quản lý.
Thực hiện tốt chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo quy
hoạch; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong đơn vị, ngành, địa phương; đã đề bạt,
điều động, luân chuyển 227 trường hợp đa số đều thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, năng
lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện; đã cử 1.559 lượt cán
bộ tham dự các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; đến nay tỷ lệ cán
bộ chủ chốt có trình độ đại học chuyên ngành đạt 93,5%, cao cấp chính trị đạt 73,8% chỉ
tiêu Nghị quyết, bước đầu cơ bản đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.
Hàng năm tổ chức tốt kế hoạch tham quan nghỉ mát cho đảng viên 40, 50 năm tuổi
Đảng, cán bộ diện chính sách; tổ chức trao tặng Huy hiệu 30, 40, 50, 60 năm tuổi Đảng
cho 535 đồng chí.
d- Kiểm tra, giám sát của Đảng:
Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Chấp hành Đảng bộ quận quan tâm lãnh đạo,
cùng với việc triển khai quán triệt kịp thời các Nghị quyết, văn bản của Trung ương,
Thành ủy; Quận ủy đã ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với
Thanh tra quận trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng;
hàng năm chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đối
với các cấp ủy Đảng, đồng thời chỉ đạo một số cơ sở Đảng tự tiến hành kiểm tra qua đó
nhận thức của cấp ủy Đảng, cán bộ làm công tác kiểm tra có sự chuyển biến nhất định.
Công tác giám sát bước đầu đạt một số kết quả thiết thực; ngoài việc thực hiện giám sát
thường xuyên, đã tổ chức 08 cuộc giám sát chuyên đề nhằm ngăn ngừa vi phạm của tổ
chức đảng, đảng viên. Tập trung xây dựng và triển khai chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết 04 - NQ/TW khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực
quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, sử dụng ngân sách Nhà nước trong
chi tiêu, mua sắm trang thiết bị tài sản, việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ nguồn tiền vận
động quyên góp ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, người nghèo và các hoạt động từ
thiện khác.
Đối với các cấp ủy Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp kịp thời xem xét, kết luận, xử
lý kỷ luật đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật. Việc chấp
hành kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên có sự chuyển biến tích cực, góp phần giữ
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nghiêm kỷ luật của Đảng, phát huy tác dụng giáo dục, phòng ngừa vi phạm kỷ luật; trong
nhiệm kỳ đã xử lý 80 đảng viên do thiếu ý thức trách nhiệm, vi phạm pháp luật Nhà
nước; vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống…Công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên
khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng; xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức đảng,
đảng viên.
đ- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng:
Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tăng
cường làm việc trực tiếp với từng ngành, đơn vị, địa phương; phân công Ủy viên Ban
Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách trực tiếp chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức tốt
giao ban định kỳ với Bí thư Đảng ủy phường, giao ban chuyên đề với cấp ủy - Bí thư chi
bộ khu phố và chi bộ loại hình cơ quan để nắm bắt tình hình và chỉ đạo định hướng
những vấn đề trọng tâm, trọng điểm giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn thực hiện hoàn thành
chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời góp phần nâng cao năng lực, vai trò của cấp ủy đảng
cơ sở trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, tăng cường gặp gỡ,
giao lưu đoàn viên, đảng viên trẻ, công nhân tiêu biểu, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn
để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị, qua đó kịp thời chỉ
đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho
phong trào đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động, các hoạt động tổ dân phố
ngày càng hiệu quả, đúng thực chất và đi vào chiều sâu.
5.2- Về xây dựng chính quyền:
Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân quận; nội
dung các kỳ họp đi vào trọng tâm, trọng điểm, dân chủ được mở rộng, đại biểu cử tri 13
phường được trực tiếp thảo luận, tham gia đóng góp những vấn đề cử tri quan tâm. Lãnh
đạo cải tiến nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân các cấp; kịp thời chấn chỉnh những vấn đề phát sinh liên quan đến công
tác tiếp xúc cử tri. Tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân (2004 - 2009) và kết thúc
nhiệm vụ Hội đồng nhân dân quận, phường theo chỉ đạo của Thành phố.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết hàng năm của Ban Chấp hành Đảng
bộ quận, Ủy ban nhân dân quận tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành bằng nhiều kế
hoạch, biện pháp và thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá
trình tổ chức thực hiện, góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành cơ bản một số chỉ tiêu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua. Tập trung sắp xếp kiện toàn một số
phòng ban quận theo chỉ đạo của Thành phố; quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình
độ chính trị, chuyên môn và ý thức trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Chỉ
đạo thực hiện tốt việc chia tách và sắp xếp khu phố, tổ dân phố. Hoàn thành công tác tổng
điều tra dân số và nhà ở. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại,
tố cáo của nhân dân theo đúng qui định của pháp luật. Tiến hành rà soát, bổ sung một số
nhiệm vụ cho phù hợp với công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện các bước bổ nhiệm lại
chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban nhân dân quận đảm bảo theo quy
trình, tăng cường bổ sung thêm 01 chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng
thời bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường.
Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện gắn với việc thực hiện Quy
chế dân chủ cơ sở và công tác Dân vận của chính quyền đạt được một số kết quả nhất
định; ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết
hồ sơ hành chính cho nhân dân có sự chuyển biến, tạo được lòng tin của người dân đối
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với Đảng, Nhà nước. Hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại quận và 13 phường;
triển khai quy trình thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” đối với 13 phường trong giải
quyết hồ sơ nhà, đất. Việc triển khai thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải
quyết hồ sơ hành chính cho công dân. Việc triển khai thực hiện khoán biên chế và kinh
phí quản lý hành chính đạt hiệu quả, chủ động sắp xếp lại nhân sự theo hướng tinh gọn,
vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc vừa tiết kiệm biên chế, chi phí hành chính và
tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.
Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Luật phòng chống tham nhũng trong
cán bộ đảng viên, công chức, thành lập Ban chỉ đạo cấp quận, phường, xây dựng chương
trình và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; tăng cường công tác thanh tra công
vụ, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề sai phạm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước góp phần
nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ và hạn chế
thấp nhất các trường hợp sai phạm. Đã tiến hành 21 cuộc thanh kiểm tra, phát hiện xử lý
50 trường hợp cán bộ, công chức sai phạm về nguyên tắc hoạt động tài chính, thiếu trách
nhiệm trong công tác quản lý…
5.3- Về công tác vận động nhân dân:
Có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại
hội đề ra. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung quán triệt, triển khai
thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 - khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn
kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, về dân tộc, về
tôn giáo; Nghị quyết Trung ương 5 - khóa IX về phương hướng tiếp tục đổi mới và nâng
cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở phường - xã - thị trấn; Nghị quyết Trung ương
6,7 - khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, về tiếp tục
xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa,
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình hành động của Thành ủy về công
tác vận động nhân dân. Triển khai thực hiện tốt Quy định 1043 của Thành ủy về phân
công đảng viên công tác ở cơ sở trực tiếp làm công tác vận động quần chúng. Tăng
cường chỉ đạo kiểm tra, sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động của
Trung ương, Thành ủy và Quận ủy về công tác vận động nhân dân; tổ chức nhiều hội
nghị giao lưu, tọa đàm chuyên đề với hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở nhằm đánh giá
rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra giải pháp thực hiện công tác vận động nhân dân ngày càng
hiệu quả hơn. Lãnh đạo thành công Đại hội các đoàn thể, Hội quần chúng; quan tâm xây
dựng nòng cốt chính trị cấp quận và phường theo Hướng dẫn số 07 của Ban Dân vận
Thành ủy.
Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị và triển khai
Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các phường, cơ quan,
doanh nghiệp nhất là việc thực hiện dân chủ cơ quan theo Nghị định của Chính phủ đã
góp phần từng bước nâng cao nhận thức về dân chủ trong thực thi công vụ của đội ngũ
cán bộ, công chức. Ủy ban nhân dân - Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã tổ chức tốt quy
chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên quan điểm “Lấy dân làm gốc”, thực
hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; làm tốt công tác Dân
vận của chính quyền; tăng cường công tác tiếp xúc trực tiếp, giải quyết những yêu cầu,
nguyện vọng chính đáng của nhân dân góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào
Đảng, chính quyền.
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Mặt trận, đoàn thể từ quận đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động, phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố,
nâng cao chất lượng tổ chức, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, cùng với chính quyền
chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; khắc
phục từng bước tình trạng hành chính hóa trong hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vân động thực hiện nhiều phong trào thi đua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nếp sống văn minh đô thị”, cuộc vận
động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quỹ “Vì
Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, quyên góp ủng hộ cho đồng bào bị thiên
tai, lũ lụt... gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Phối hợp với các ngành chức năng vận
động nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao
mặt bằng các dự án cho nhà đầu tư; đặc biệt, đã vận động nhân dân hiến đất để thực hiện
các công trình phục vụ lợi ích công cộng, giao thông ở địa bàn dân cư với tổng diện tích
là 78.781 m2 ước tổng giá trị gần 300 tỷ đồng; song song đó, hướng dẫn các phường vận
động nhân dân đóng góp 100% kinh phí để bê tông hóa 84 tuyến đường nội bộ, đường
liên tổ dân phố góp phần cùng Đảng bộ từng bước thực hiện công tác chỉnh trang đô thị
trên địa bàn. Hàng năm, hoạt động của Mặt trận, đoàn thể quận đều được đánh giá hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ, có 88,7% tổ chức Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở được công nhận
xuất sắc, vững mạnh; tỷ lệ phát triển đoàn viên, hội viên bình quân hàng năm vượt 27,6%
chỉ tiêu Nghị quyết.
t rận ổ qu c đã thể hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các
tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia công tác
giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phản ảnh những nguyện vọng chính đáng của cử tri
để chính quyền quan tâm giải quyết; thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước
về dân tộc, tôn giáo; hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đúng theo đường lối, chủ trương
của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước; tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tích
cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”
theo phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”; quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh
thần cho đồng bào dân tộc. Liên đoàn Lao động đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong
phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động công đoàn; đẩy mạnh phong trào
thi đua yêu nước, tập trung xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, chú trọng phát triển
đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến
bộ trong các doanh nghiệp, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng; tạo
điều kiện nâng cao trình độ học vấn, tay nghề và ý thức làm chủ của công nhân, người lao
động. Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt
công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; chăm
lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên phụ nữ, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh
phúc; vận động, tập hợp hội viên tham gia công tác Hội và phong trào hành động cách
mạng tại địa phương; phối hợp cùng các ngành, các cấp thực hiện tốt chính sách bình
đẳng giới trong cộng đồng. Hội Nông dân tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động; nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân cơ sở; có nhiều hoạt
động hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, cây, con giống, vốn sản xuất đặc biệt là các hộ bị thu
hồi đất trong các dự án; đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh gi i; triển
khai nhiều giải pháp thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù
hợp với quá trình đô thị hóa trên địa bàn quận. Hội Cựu chiến binh, Câu lạc bộ truyền
th ng kháng chiến và Hội người cao tuổi phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác
xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững
mạnh thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, truyền thống, lịch sử cho thế hệ trẻ; đi đầu
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trong công tác xóa đói giảm nghèo, có nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng gia
đình hạnh phúc, giáo dục con cháu thảo hiền; phát huy vai trò của gia đình và xã hội
chăm lo người cao tuổi ngày càng tốt hơn. Đoàn hanh niên Cộng sản Hồ Chí inh,
Hội Liên hiệp hanh niên công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từng bước được
nâng chất; tập trung nhiều giải pháp để nâng cao công tác giáo dục truyền thống, chính trị
tư tưởng và đạo đức cách mạng cho thanh thiếu niên; tích cực đổi mới nội dung, phương
thức tập hợp thanh niên, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động phong trào; phát huy
vai trò xung kích của thanh niên tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã
hội, đặc biệt là thực hiện tốt phong trào thanh niên tình nguyện; qua đó, nhiều công trình
thanh niên đã mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội rất lớn. Các tổ chức Hội quần
chúng có nhiều hoạt động phong phú cùng với Mặt trận, đoàn thể tham gia thực hiện tốt
các phong trào đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài và công tác từ thiện xã hội.
rong nhiệm k qua, Đảng bộ quận luôn đư c các c p, các ngành thành ph
quan tâm l nh đạo, ch đạo đồng thời, v i tinh thần đoàn kết, th ng nh t, n ng động,
sáng tạo c a an Ch p hành và sự đồng tâm, hiệp lực c a toàn hệ th ng chính tr ,
Đảng bộ, nhân dân quận đ c bản thực hiện đạt và vư t một s ch tiêu, nhiệm vụ
Ngh quyết Đại hội đề ra:
- Kinh tế phát triển đúng hướng theo cơ cấu Nghị quyết Đại hội đã xác định và phù
hợp với lợi thế, tiềm năng của quận trong quá trình đô thị hóa; tốc độ tăng trưởng kinh tế
trên lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp cơ bản đạt chỉ
tiêu Nghị quyết. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chuyển đổi
ngành nghề và phát triển hạ tầng kỹ thuật cho các phường sản xuất nông nghiệp được
quan tâm thực hiện góp phần cải thiện đời sống của người dân.
- Công tác chăm lo diện chính sách và dân nghèo được thực hiện tốt, mang lại
những hiệu quả thiết thực;chất lượng giáo dục, hiệu suất đào tạo được tăng lên; công tác
phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn; có nhiều mô hình mới trong
công tác xây dựng đời sống văn hóa; một số công trình văn hóa, di tích lịch sử được tập
trung xây dựng, nâng cấp và đưa vào hoạt động góp phần thực hiện tốt hơn công tác
giáo dục truyền thống cách mạng địa phương.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, hầu hết các chỉ tiêu đạt yêu cầu
nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và
tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn quận.
- Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường đi cơ sở, làm
việc trực tiếp với từng phòng ban đơn vị; đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các kỳ
họp; lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo thực
hiện công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ
đảm bảo theo yêu cầu của Thành ủy, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư. Thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển,
bố trí cán bộ gắn với công tác quy hoạch, đào tạo đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa đội
ngũ cán bộ; công tác chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện tốt. Hoàn thành vượt
chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kịp thời phát
hiện ngăn chặn và kiên quyết xử lý sai phạm cán bộ, đảng viên góp phần giữ vững kỷ
cương, kỷ luật trong Đảng.
- Hoạt động bộ máy chính quyền từ quận đến cơ sở có nhiều tiến bộ; tổ chức điều
hành quản lý Nhà nước đạt được những kết quả nhất định; công tác củng cố kiện toàn
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đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện; công tác cải cách hành chính bước
đầu đạt được hiệu quả, tạo được lòng tin cho nhân dân.
- Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các Nghị quyết chuyên đề, Chương trình
hành động để lãnh đạo thực hiện tốt công tác vận động nhân dân. Các cấp ủy Đảng,
chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động
nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, đặc
biệt là vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trọng
điểm trên địa bàn; phát huy nội lực của nhân dân trong việc tham gia các phong trào
hành động cách mạng của địa phương như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”, phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm… qua đó phát huy quyền
làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững
mạnh, góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội
đề ra.
II/ HẠN CHẾ YẾU KÉM:
- Kết quả phát triển kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa thực sự vững chắc và tương
xứng với tiềm năng của quận. Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn chủ
yếu là sản xuất gia công. Ngành thương mại - dịch vụ phát triển tương đối nhanh, số hộ
kinh doanh ngày càng nhiều với ngành nghề đa dạng nhưng mang tính chất nh lẻ. Hoạt
động kinh tế hợp tác chưa có sự liên kết để cùng nhau phát triển; các loại hình hợp tác xã
chỉ duy trì ở một số lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, công nghiệp, vận tải và vệ sinh
môi trường. Hiệu quả thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa cao; việc
nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả còn chậm, một số mô hình sản xuất chỉ phát huy
hiệu quả trong một thời điểm nhất định. Một số công trình trọng tâm chưa đảm bảo yêu
cầu tiến độ Nghị quyết đề ra (nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Việt, đường Bưng Ông
Thoàn, đường Lã Xuân Oai; xây dựng Trung tâm hành chính quận, Trung tâm văn hóa
quận; Khu sản xuất vật liệu xây dựng Long Sơn) đã ảnh hưởng nhất định đến tâm tư, đời
sống của nhân dân; các công trình duy tu hệ thống giao thông, giải quyết chống ngập
nước được đầu tư triển khai nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý Nhà nước
trên lĩnh vực đô thị, bảo vệ môi trường chưa đạt yêu cầu đặt ra; một vài phường chưa
kiên quyết xử lý việc xây dựng sai phép, không phép; các biện pháp chế tài, xử phạt chưa
đủ mạnh để chấm dứt tình trạng san lấp mặt bằng, khai thác cát trái phép; vẫn còn tình
trạng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để hoang hoặc sử dụng không đúng mục đích;
tình hình ô nhiễm môi trường, ngập úng chậm khắc phục; một bộ phận người dân chưa
đồng tình với chính sách bồi thường nên ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi mặt bằng một số
dự án.
- Chất lượng giáo dục có chuyển biến nhưng chưa đồng đều ở các trường học trên
địa bàn; mặt bằng dân trí giữa các phường còn chênh lệch. Việc đầu tư xây dựng, nâng
cấp các trường học đã được chú trọng nhưng chưa đáp ứng kịp với sự phát triển nhanh
của dân số nhất là ở các phường đô thị; hiệu quả hoạt động của một số nhà văn hóa
phường và trung tâm học tập cộng đồng chưa cao. Chất lượng phong trào xây dựng khu
phố văn hóa chưa đồng đều; việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở tại một số
phường còn chậm. Thực hiện đề án giảm nghèo - tăng hộ khá còn gặp nhiều khó khăn,
chương trình giảm nghèo chưa thật sự bền vững, có khả năng tái nghèo. Việc thực hiện
nếp sống văn minh đô thị chưa đạt yêu cầu.
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp; tỷ
lệ kéo giảm phạm pháp hình sự, tỷ lệ phá án chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết; phong trào
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được các ngành, địa phương quan tâm đúng mức,
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hiệu quả còn thấp, một bộ phận nhân dân chưa mạnh dạn tố giác tội phạm. Công tác cải
cách tư pháp còn những mặt hạn chế, tỷ lệ án quá hạn luật định, án hủy, sửa do sai vẫn
còn, việc thi hành án dân sự còn chậm.
- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tập trung đổi mới về nội dung và
phương pháp tổ chức nhưng chưa theo kịp tình hình thực tiễn; việc nắm tình hình, xử lý
những vấn đề bức xúc liên quan đến lĩnh vực tư tưởng còn chậm; việc đấu tranh chống
âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” có lúc, có nơi chưa chủ động, kịp thời, ý thức
cảnh giác ở một số ít cán bộ đảng viên còn thấp.
- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mới chỉ
dừng lại ở cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chưa thật sự trở thành phong trào sâu
rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát việc làm theo của cán bộ
đảng viên ở một vài cấp ủy chi, Đảng bộ chưa được thực hiện thường xuyên; còn lúng
túng trong việc phát hiện gương điển hình thực hiện tốt cuộc vận động; một số đơn vị
bình chọn gương chưa sát nên hiệu quả tuyên truyền còn hạn chế, chưa có sức thuyết
phục cao.
- Kết quả xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên được biểu
dương ở cơ sở chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết; việc đánh giá phân tích chất lượng của một
số tổ chức đảng còn nặng thành tích, chưa phản ánh đúng thực chất của tổ chức đảng và
đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và
Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương tại các doanh nghiệp tư nhân, một vài chi bộ
khu phố chưa cao; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và
phê bình trong sinh hoạt đảng tại một số tổ chức đảng còn hạn chế, tình trạng nể nang,
ngại đụng chạm còn phổ biến. Một số cấp ủy Đảng cơ sở chưa chủ động trong công tác
tạo nguồn kết nạp đảng; tỷ lệ kết nạp đảng trong địa bàn dân cư, y tế, còn thấp.
- Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ có lúc, có nơi chưa phù hợp với năng lực công
tác, do đó một số ít cán bộ chưa hoàn thành nhiệm vụ được phân công; công tác quản lý
cán bộ thiếu chặt chẽ, chưa nắm chắc diễn biến tư tưởng và các mối quan hệ chính trị - xã
hội hiện tại của cán bộ. Một số cán bộ có biểu hiện sa sút về phẩm chất đạo đức lối sống,
tinh thần trách nhiệm chưa cao, thiếu ý chí phấn đấu dẫn đến xảy ra sai sót trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ. Một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc luân chuyển, bố trí cán bộ chưa kịp thời.
- Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao; một số ít cấp ủy
Đảng cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát; tình trạng khoán trắng
công tác kiểm tra cho Ủy ban Kiểm tra cơ sở vẫn còn tồn tại ở một số tổ chức Đảng; chất
lượng tự kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế; việc theo dõi, chỉ
đạo khắc phục hậu quả sau kiểm tra còn chậm.
- Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân; thủ tục
hành chính còn rườm rà nhất là lĩnh vực nhà đất; các quyết định hành chính ban hành đôi
lúc còn sai sót gây khiếu nại, khiếu kiện trong dân; vẫn còn một số ít cán bộ, công chức
Nhà nước có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền với dân. Việc thực hiện Quyết định
72 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định họp tổ dân phố định kỳ mỗi tháng một
lần còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt yêu cầu đề ra.
- Công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, nòng cốt
chính trị ở một số cơ sở chưa được tập trung đúng mức nên hiệu quả hoạt động còn hạn
chế. Phát triển đoàn viên, hội viên đại đa số đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết nhưng chất
lượng chưa cao, chưa tập trung phát triển đoàn viên, hội viên trong đồng bào có đạo, dân
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tộc, doanh nghiệp có đông công nhân; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia phong
trào tại địa bàn dân cư còn thấp. Công tác xây dựng đoàn thể trong các đơn vị ngoài quốc
doanh còn gặp nhiều khó khăn; nội dung, hình thức sinh hoạt của một số chi đoàn, chi hội
ở khu phố chưa phong phú.
III/ NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN:
1- Nguyên nhân thành tựu:
- Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo xuyên suốt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân và sự hỗ trợ của các Sở, Ban ngành, Mặt
trận, đoàn thể Thành phố.
- Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ quận đoàn kết thống nhất cao, xây dựng và thực
hiện nghiêm quy chế, chương trình làm việc; kịp thời quán triệt, xây dựng chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết của cấp trên, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ quận bằng các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động để lãnh đạo thực
hiện; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, luôn bám sát cơ sở, tăng cường làm việc với
các ngành, lĩnh vực để kiểm tra, giám sát kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc,
tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ; quan tâm chỉ
đạo sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, chủ động đề ra giải pháp thực hiện ngày càng hiệu quả
hơn.
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế dân chủ cơ quan; tăng cường tiếp
xúc đối thoại với nhân dân để nắm chắc tình hình và kiểm tra các ngành, các cấp trong
việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; kịp thời giải quyết
những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, bức xúc của nhân dân, tạo sự thống nhất trong
hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện Nghị quyết.
Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ quận đến cơ sở luôn năng động sáng
tạo, đoàn kết quyết tâm trong tổ chức thực hiện góp phần cùng Đảng bộ quận hoàn thành
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.
2- Nguyên nhân yếu kém:
- Mặc dù đã ban hành một số Nghị quyết sát với tình hình địa phương nhưng trong
quá trình chỉ đạo thực hiện Ban Chấp hành Đảng bộ quận chưa đầu tư thời gian đúng
mức để tổng kết thực tiễn, một số ngành và cơ sở chưa có những giải pháp hữu hiệu,
quyết liệt để tổ chức thực hiện nên kết quả đạt được chưa cao.
- Một số cấp ủy cơ sở chưa thể hiện trách nhiệm trong việc tự đổi mới để nâng cao
năng lực lãnh đạo, chưa kịp thời xây dựng chương trình kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị
quyết của Đảng cấp trên; có nơi chưa chú trọng đúng mức công tác rà soát quy hoạch cán
bộ hàng năm dẫn đến việc điều động, bố trí cán bộ chưa đạt yêu cầu.
- Việc chỉ đạo, điều hành ở lĩnh vực chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai có lúc, có
nơi chưa hiệu quả, thiếu sự quyết liệt trong kiểm tra đôn đốc thực hiện những vấn đề tồn
đọng kéo dài; sự phối hợp giữa Ban ngành, đoàn thể và cơ sở có lúc chưa chặt chẽ đồng
bộ làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện và chưa đạt yêu cầu chỉ đạo của cấp
trên.
- Việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cấp chưa đồng bộ nên việc triển khai
các Nghị quyết, chương trình hành động về công tác vận động nhân dân còn hạn chế; một
số vấn đề liên quan đến chính sách xã hội giải quyết còn chậm đã ảnh hưởng đến hiệu
quả công tác vận động nhân dân. Phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thiếu
tính kết hợp, chưa đủ sức lan t a trong nhân dân nên hiệu quả đạt được chưa cao.
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- Một số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận và cấp ủy viên chi, đảng bộ cơ sở
chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng và kiểm tra đôn đốc
việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Ngoài các nguyên nhân chủ quan là chủ yếu còn có nguyên nhân khách quan ảnh
hưởng đến quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội: sự gia tăng dân số cơ học ngày càng
nhanh đã phát sinh nhiều khó khăn trong công tác quản lý xã hội; cuộc khủng hoảng tài
chính, suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với việc thường xuyên điều chỉnh, bổ sung chính
sách, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và công tác giải phóng mặt bằng đã làm ảnh
hưởng đến quá trình hoàn thiện hồ sơ công trình, làm chậm tiến độ thực hiện một số dự
án trọng tâm, trọng điểm của quận; công tác quy hoạch chi tiết còn phụ thuộc vào thời
gian thẩm định phê duyệt của Thành phố nên chưa đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị,
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.
3- Một số kinh nghiệm thực tiễn:
- Đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân, thực hiện
tốt các chính sách an sinh xã hội, củng cố xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững mạnh
nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, là nhiệm vụ quan
trọng trong quá trình tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại
hội đề ra.
- Phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị và tính chủ
động, sáng tạo của các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nâng cao vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc mở rộng dân chủ đến các tầng
lớp nhân dân; tập trung lãnh đạo hướng mạnh về cơ sở để tập hợp, xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, là cơ sở để vận động nhân dân thực hiện có hiệu
quả các phong trào hành động cách mạng của địa phương.
- Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; chú
trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ
cán bộ, đảng viên. Cấp ủy Đảng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng
mạnh về cơ sở để kiểm tra, giám sát kịp thời định hướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc; xác
định được những vấn đề cấp bách trọng tâm, trọng điểm để có sự tập trung lãnh đạo thực
hiện.
- Quá trình xây dựng Nghị quyết và tổ chức thực hiện Nghị quyết cần phải bám sát
thực tiễn tình hình địa phương để có giải pháp, biện pháp thực hiện cụ thể, đảm bảo tính
khả thi; từng thời điểm cần có những giải pháp đột phá nhằm tập trung thực hiện thắng
lợi mục tiêu đề ra và giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài; đồng thời phải thường xuyên
kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo thực hiện; kịp thời sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, khắc
phục những tồn tại thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Công tác tổ chức, cán bộ là vấn đề quyết định trong quá trình lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ chính trị của địa phương; có giải pháp cụ thể theo từng loại hình nhằm nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; chú
trọng việc bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ chuyên
môn cho cán bộ; việc bố trí cán bộ phải phù hợp với năng lực sở trường nhằm phát huy
tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.
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PHẦN THỨ II:
MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ IV (2010 – 2015)
DỰ BÁO TÌNH HÌNH:
Trong những năm tới tình hình kinh tế của đất nước, Thành phố tiếp tục phát triển;
Đảng và Nhà nước có những quyết sách nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Thành phố tăng cường nhiều giải pháp nhằm đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Trong giai đoạn (2011 - 2020), Quận 9 được Thành phố định hướng là địa bàn
chiến lược phát triển kinh tế ở vị trí Đông Bắc, là trung tâm phát triển các lĩnh vực dịch
vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ kỹ thuật cao của khu vực các tỉnh
phía Nam; cùng với việc định hướng phát triển, mở rộng không gian đô thị; các tuyến
đường giao thông trọng yếu của Thành phố đi qua địa bàn quận như đường cao tốc Thành
phố Hồ Chí Minh - Long thành - Dầu Giây, tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên…
được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng; các dự án Công viên Lịch sử Văn hóa
Dân tộc, Khu Công nghệ cao giai đoạn 2, quy hoạch phát triển hệ thống các trường Đại
học tiếp tục triển khai thực hiện … tạo điều kiện để quận định hướng mũi nhọn đầu tư
phát triển ngành thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn.
Trên cơ sở những thành quả đạt được qua 13 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục khẳng
định sự phát triển đi lên của quận; hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở tiếp tục được củng
cố; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều
sâu, lan t a sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân; khối đại đoàn kết toàn dân được
tăng cường; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng
viên có bước trưởng thành nhất định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ
vững là sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy truyền
thống cách mạng của địa phương, chủ động nắm bắt thời cơ, vươn lên phát triển nhanh và
vững chắc trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức ảnh hưởng đến việc thực hiện
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận: quy mô dân số, tỷ lệ lao động nhập cư tăng
nhanh đòi h i phải đầu tư về hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội, đồng thời phải tăng
cường nhiều giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội, quản lý ổn định tình hình an ninh, trật
tự trên địa bàn; một số dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai phải thực hiện công tác
bố trí tái định cư, bồi thường, thu hồi mặt bằng; tình hình dịch bệnh, biến đổi khí hậu
cùng với âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tiếp tục diễn
biến phức tạp sẽ là những yếu tố bất lợi đặt ra cho Đảng bộ cần phải tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo giải quyết trong nhiệm kỳ tới.
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:
Phát huy những tiềm n ng, l i thế, truyền th ng cách mạng c a đ a phư ng,
nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng h p c a toàn bộ hệ th ng chính
tr , Đảng bộ và nhân dân quận n lực đ y nhanh t c độ phát tri n kinh tế xây dựng
hạ tầng kỹ thuật gắn v i quy hoạch ch nh trang đô th và bảo vệ môi trường phát huy
dân ch c sở nâng cao trình độ dân trí, đời s ng vật ch t, v n hóa tinh thần cho
nhân dân thực hiện t t công tác cải cách hành chính xây dựng hệ th ng chính tr
vững mạnh từ quận đến c sở, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm
theo t m gư ng đạo đức Hồ Chí inh”, nâng cao n ng lực l nh đạo sức chiến đ u
c a tổ chức c sở đảng và ch t lư ng đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vững ổn đ nh
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chính tr - x hội, đảm bảo qu c phòng - an ninh; ph n đ u xây dựng Quận
thành quận đô th phát tri n.

trở

I/ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA –
XÃ HỘI, QUỐC PHÕNG AN NINH:
1- Kinh tế:
- Tổng doanh thu Thương mại-Dịch vụ bình quân tăng hàng năm từ 15 - 17%.
- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bình quân tăng hàng năm từ 10
- 12%.
- Phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng
vật nuôi phù hợp với quá trình đô thị hóa trên địa bàn.
- Phấn đấu thu ngân sách hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đảm bảo
cân đối thu chi, có mức kết dư đạt 3% trên tổng chi thường xuyên.
2- Quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng:
- Xây dựng quy hoạch sử dụng đất 2010 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2010 2015; phấn đấu hoàn thành phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn
quận, hoàn thành đồ án quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/5.000 tại phường Long Phước;
kiên quyết xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
- Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách bình quân hàng năm từ
160 - 220 tỷ đồng.
- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 95%.
3- Về văn hóa - xã hội:
- Triển khai xây dựng 10 trường đạt chuẩn Quốc gia. Hàng năm, tỷ lệ huy động học
sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%, hiệu suất đào tạo Tiểu học đạt 98%; hiệu suất đào tạo
Trung học cơ sở đạt 91%.
- Hàng năm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu các chương trình y tế Quốc gia. Phấn đấu
xây dựng 11 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,25%;
giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 là 5,02%.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”. 06 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa, trong đó 03 phường đạt danh
hiệu văn hóa; có 52 khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Hàng năm có 70% đơn vị, cơ quan,
trường học đạt đơn vị văn hóa. Tỷ lệ tập luyện thể dục thường xuyên đến năm 2015 đạt
23% trên tổng số dân. Hoàn thành giai đoạn 1 công trình tái hiện khu di tích căn cứ cách
mạng vùng Bưng Sáu xã, đưa vào khai thác hiệu quả Nhà truyền thống; tiếp tục thực hiện
giai đoạn 2, trước mắt là tập trung thực hiện công tác bồi thường, điều chỉnh ranh quy
hoạch phù hợp với việc kết nối giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2; xây dựng đồ án quy
hoạch chi tiết trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thực hiện có hiệu quả Đề án giảm nghèo - tăng hộ khá. Phấn đấu đến cuối năm
2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/ người/năm từ 9,33% xuống còn
1,07% trên tổng số hộ dân. Hàng năm, đào tạo nghề cho 4.500 lượt người; giới thiệu giải
quyết việc làm cho 4.000 lượt lao động có việc làm ổn định.
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4- Về quốc phòng an ninh:
- Tập trung lãnh đạo lực lượng công an, quân sự và các ngành, các cấp tổ chức triển
khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh. Giữ vững ổn định
chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.
- Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước về
nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương
8 -khóa IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 28 của Bộ
Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; gắn công tác quốc phòng - an ninh
với công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác giáo
dục kiến thức quốc phòng theo Chỉ thị 12 của Trung ương sâu rộng trong hệ thống chính
trị và nhân dân; hoàn thành tốt các chỉ tiêu về xây dựng và nâng cao khả năng chiến đấu
của lực lượng vũ trang, nâng cao chất lượng chính trị theo Chỉ thị 16 của Trung ương,
hàng năm kết nạp 1% dân quân vào Đảng, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ nâng tỷ lệ đảng
viên trong dân quân là 18%. Hoàn thành các chỉ tiêu về huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng
chiến đấu của lực lượng vũ trang. Tổ chức tốt công tác diễn tập chiến đấu trị an và kiểm
tra phương án phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh
nhân dân ngày càng vững chắc.
- Có kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng chính trị
chống đối trên địa bàn quận. Bảo vệ tốt các hoạt động lễ hội hàng năm, Đại hội Đảng các
cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XIII. Tiếp
tục thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và chương trình mục tiêu 3
giảm của Thành phố. Tổ chức tốt công tác diễn tập phòng chống biểu tình, gây rối bạo
loạn chính trị trên địa bàn quận hàng năm. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh
tổ quốc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại
địa bàn dân cư; xây dựng phường và khu dân cư không còn ma túy - mại dâm. Phấn đấu
kiềm chế, kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự trên 5%/năm, nâng tỷ lệ phá án trên
65%/năm.
- Tập trung thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ
Chính trị. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, mặt bằng để xây dựng trụ sở làm việc của
Viện Kiểm sát nhân dân và Chi cục thi hành án quận; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ
chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể
của các ngành hoạt động tư pháp; hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương để mua sắm
trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác cải cách tư pháp. Đẩy mạnh công
tác tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức lao động và nhân
dân, tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho dân nghèo và công tác hòa giải ở cơ sở.
5- Một số chƣơng trình, công trình trọng tâm:
- Chương trình cải cách hành chính.
- Chương trình xây dựng từ 3 đến 4 chung cư cao tầng phục vụ nhà ở cho đối tượng
có thu nhập thấp.
- Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá.
- Chương trình giải quyết nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn.
- Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.
- Công trình xây dựng Trụ sở hành chính quận.
- Công trình xây dựng mới Bệnh viện quận.
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- Công trình mở rộng và nâng cấp đường Lê Văn Việt, đường Lã Xuân Oai, đường
Bưng ông Thoàn.
- Công trình Công viên Nghĩa trang nhân dân.
- Công trình chỉnh trang đô thị tại phường Tăng Nhơn Phú A, Phước Long B; kết
hợp nhiều phương thức để thực hiện nâng cấp và mở rộng 100 tuyến đường liên tổ, liên
khu phố.
II/ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƢƠNG THỨC LÃNH ĐẠO NHẰM NÂNG CAO
NĂNG LỰC VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; NÂNG CAO HIỆU LỰC,
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN; PHÁT HUY DÂN CHỦ, NÂNG
CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC
ĐOÀN THỂ TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM
GIA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ:
1- Công tác xây dựng Đảng :
1.1- Chính tr tư tưởng :
Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, lý luận trong giai đoạn mới
nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và nhân dân; giữ vững
và mở rộng mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền Chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời
công tác tư tưởng phải góp phần đẩy mạnh có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh
đốn đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất
lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng
các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 cho toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng
đến quần chúng nhân dân, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu; kịp thời nắm
bắt, phân tích tình hình tư tưởng, tâm lý của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tập trung
đưa công tác tư tưởng hướng mạnh về cơ sở; cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của các loại hình tuyên truyền, chú trọng đến công tác tuyên truyền miệng. Thường
xuyên thông tin thời sự trong và ngoài nước cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nội
dung phương thức giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng
viên đặc biệt đối với thế hệ trẻ; kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến
hòa bình” của các thế lực thù địch, chống những nhận thức lệch lạc, trái với quan điểm
đường lối chủ trương của Đảng; kịp thời phát hiện, đấu tranh khắc phục các biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Chỉ đạo các phường còn lại hoàn thành
việc biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.
Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng trong
toàn Đảng, toàn dân với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”; phấn đấu ngày
càng có thêm nhiều gương điển hình trong việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác,
nhất là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị, địa phương nhằm ngăn
chặn và đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng
viên và nhân dân.
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1.2- ổ chức, cán bộ :
Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị
quyết 22 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Chỉ thị 10
của Ban Bí thư, Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ. Cải tiến phương pháp đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng,
đảng viên gắn với đánh giá cán bộ và việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo đúng thực chất; hàng năm phấn đấu có 70%
tổ chức Đảng cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, xây dựng
100% tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện; 15 chi bộ trong doanh
nghiệp tư nhân, trong đó từ 5-7 chi bộ trong doanh nghiệp 500 lao động trở lên; 100%
trường học công lập có tổ chức đảng.
Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng, tập
trung kết nạp đảng trong địa bàn dân cư, giáo dục, doanh nghiệp tư nhân, y tế, đoàn viên
thanh niên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 700 đảng viên mới. Thực hiện tốt công tác
bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ quan điểm đường lối chủ trương của Đảng; thực hiện
nghiêm Quy định 57 của của Bộ Chính trị về “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ
đảng”; kịp thời thẩm tra kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại của cán bộ đảng
viên phục vụ công tác cán bộ và kết nạp đảng viên mới.
Tập trung thực hiện chương trình hành động thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 9
Ban chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ
nay đến năm 2020. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ phù hợp với
năng lực thực tiễn đảm bảo theo Quy định phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm
cán bộ của Quận ủy. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường luân
chuyển cán bộ trẻ về cơ sở tạo môi trường thuận lợi để cán bộ trẻ có điều kiện rèn luyện,
phấn đấu và trưởng thành. Phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt
chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận
chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức.
1.3- Công tác ki m tra, giám sát:
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong
việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Lãnh đạo thực hiện nghiêm
túc các Quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát; tập trung
thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 - khóa X về tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng.
Chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung
kiểm tra giám sát người đứng đầu các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trong
việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra, giám sát
việc thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng lãng phí; kiên quyết xử lý các trường
hợp sai phạm nhằm chấn chỉnh, giữ gìn kỷ cương trong toàn Đảng bộ. Củng cố, kiện toàn
Ủy ban Kiểm tra các cấp, quan tâm bồi dưỡng nâng cao nhận thức và nghiệp vụ cho cấp
ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra từ quận đến cơ sở.
2- Công tác xây dựng chính quyền :
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp
trong công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt
quy chế dân chủ gắn với công tác Dân vận của chính quyền.
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- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin, tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy trình “Một cửa liên thông”. Đẩy mạnh công tác
đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp
phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận, phường.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng trong nhân dân;
tăng cường công tác đối thoại, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của người dân,
hạn chế tình hình khiếu kiện đông người vượt cấp.
3- Công tác vận động nhân dân:
Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình hành động của
Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác vận động nhân dân sâu rộng trong toàn
Đảng bộ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về phát huy sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
gắn với thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”. Tiếp tục triển khai Quy định 1043 của Thành ủy về phân công đảng viên làm
công tác vận động quần chúng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong hệ thống chính
trị và toàn xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể nhân
dân; quan tâm chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo điều
kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra”. Vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách
mạng tại địa phương, xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị đạt yêu cầu về chất lượng.
Phấn đấu hàng năm có 80% đoàn thể cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc; tỷ lệ tập
hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 70%; tỷ lệ phát triển đoàn viên, hội
viên của các đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn mỗi năm tăng từ 20 - 25
%.
Mặt trận Tổ quốc: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung
ương 7 - khóa IX về đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh”, về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo; phát huy vai
trò tập hợp đoàn kết của các tổ chức thành viên trong việc xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào
thi đua yêu nước trên địa bàn dân cư. Tiếp tục lãnh đạo nâng cao vai trò giám sát, phản
biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể.
Đối với công nhân, viên chức và ngƣời lao động: quan tâm bồi dưỡng, nâng cao
nhận thức chính trị, pháp luật, trình độ học vấn, tay nghề cho lực lượng công nhân; đổi
mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, thực hiện tốt chức năng
đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chú trọng đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở và tạo nguồn phát triển Đảng từ những công nhân,
viên chức, lao động ưu tú.
Đối với Phụ nữ: vận động hội viên phụ nữ tham gia phong trào “Phụ nữ tích cực
học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; thực hiện tốt 06 chương trình
nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ và các hoạt động xã hội tại địa phương;
quan tâm củng cố hoạt động chi, tổ hội, nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong việc tập
hợp, giáo dục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; chú trọng thực hiện tốt
mục tiêu bình đẳng giới trong mọi hoạt động xã hội.
Đối với Nông dân: tập trung tuyên truyền, vận động nông dân về định hướng phát
triển kinh tế của quận trong quá trình đô thị hoá; hỗ trợ nông dân sản xuất, ổn định đời
sống, chuyển đổi ngành nghề theo hướng nông nghiệp đô thị, nhất là đối với nông dân
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trong các khu vực quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã
hội; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh.
Đối với cán bộ hƣu trí, cựu chiến binh, ngƣời cao tuổi: phát huy vai trò nòng
cốt của Hội Cựu Chiến Binh, Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến, Hội Người cao tuổi
trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện tốt công tác giáo
dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đề cao vai trò của người cao tuổi
trong việc giáo dục con cháu; phát huy vai trò của gia đình, của cộng đồng trong việc
chăm sóc và phụng dưỡng người cao tuổi. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ
chức Hội quần chúng, Hội nghề nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
Lãnh đạo xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận vững mạnh
về chính trị, tƣ tƣởng và tổ chức: tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, truyền
thống cách mạng nhằm xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, kiên định mục tiêu độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức cách mạng, sống có lý tưởng, hoài bão, có tri
thức, tay nghề; năng động, sáng tạo trong học tập, lao động góp phần bảo vệ và xây dựng,
phát triển địa phương ngày càng văn minh, tiến bộ. Thường xuyên củng cố tổ chức, nâng
cao chất lượng đoàn viên, hội viên, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn Hội - Đội đủ sức để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường vai trò nòng
cốt của tổ chức Đoàn, Hội trong việc tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên.
Đối với doanh nhân, tiểu thƣơng và trí thức: có chính sách phù hợp để khuyến
khích, phát huy khả năng của lực lượng trí thức; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các
hộ kinh doanh cá thể đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh ngành thương mại dịch
vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận.
Đối với các tổ chức tôn giáo và đồng bào dân tộc: thực hiện tốt chính sách của
Đảng về dân tộc, tôn giáo; tăng cường công tác tập hợp, vận động các tổ chức tôn giáo và
đồng bào dân tộc tích cực tham gia đóng góp xây dựng phát triển địa phương; chăm lo
giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc; tạo điều kiện cho các tổ
chức tôn giáo và đồng bào có đạo sinh hoạt theo đúng quy định pháp luật.
PHẦN THỨ III:
NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1- Kinh tế:
- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015)
đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành đã được phê
duyệt. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hữu, Khu sản xuất vật liệu
xây dựng Long Sơn. Hàng năm, tổ chức gặp gỡ giữa lãnh đạo quận với các doanh nghiệp
để hỗ trợ, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ
trợ tài chính. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị;
nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ
trên địa bàn. Chủ động phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận trong công tác tư vấn, trợ
giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện đúng quy định pháp luật. Tổ
chức thông tin, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát
động. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong thủ tục đăng ký kinh doanh; tăng
cường công tác hậu kiểm đăng ký kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả
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Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn; nhân rộng các loại hình Hợp tác xã làm
ăn có hiệu quả.
- Tập trung triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung
tâm thương mại. Thường xuyên củng cố hoạt động kinh doanh các chợ; tập trung giải
quyết tình trạng chợ tự phát, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường.
- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, Chương
trình hoa kiểng và cá cảnh. Tập trung đầu tư hỗ trợ cho việc hình thành Khu du lịch sinh
thái tại phường Long Phước. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật ở các phường
nông nghiệp; khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; tăng cường công
tác khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay có hỗ trợ lãi suất; thực hiện tốt công tác phòng
chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.
- Thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, Thuế thu nhập cá nhân và các luật thuế khác.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, chống thất thu thuế; triển khai tốt các biện pháp
quản lý thu nợ thuế. Chủ động khai thác các nguồn thu để đảm bảo đầu tư phát triển cùng
với việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của quận. Tăng cường quản lý, kiểm soát chi ngân
sách và tài sản công. Đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng dự toán, đúng
chế độ; chấp hành nghiêm các quy định về đấu thầu đối với mua sắm hàng hóa, trang
thiết bị.
2- Quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng:
- Khai thác tối đa mọi nguồn vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như: huy động
vốn các thành phần kinh tế, vốn trong dân, vận động nhân dân tham gia hiến đất mở
đường, làm hẻm. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công
trình trọng tâm của quận.
- Thường xuyên rà soát điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế và quy hoạch
chung giai đoạn (2010 - 2020). Tiếp tục thực hiện tốt Luật Đất đai. Công khai quy hoạch
sử dụng đất (2010 - 2020) và kế hoạch sử dụng đất (2010 - 2015) đã được duyệt. Thường
xuyên kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất do nhà nước trực tiếp quản lý tại các
phường.
- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch và quản lý
hiệu quả quy hoạch đã được duyệt; chú trọng củng cố kiện toàn nhân sự đảm bảo về
trình độ năng lực chuyên môn để thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị và xây
dựng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, cấp
giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
- Phối hợp các ngành chức năng khảo sát, lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ
thống cung cấp nước sạch. Tập trung các giải pháp chống ngập úng, xử lý chất thải nguy
hại. Tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về môi trường của các cá nhân và tổ
chức. Triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch, lộ trình chấm dứt hoạt động các cơ sở sản
xuất gạch thủ công gây ô nhiễm trong khu dân cư. Thực hiện tốt Quyết định số
88/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ
môi trường đối với chất thải rắn thông thường. Hàng năm xây dựng và triển khai thực
hiện tốt phương án phòng chống lụt bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại kịp thời hỗ
trợ nhân dân phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
- Tập trung hoàn thành công tác bồi thường - hỗ trợ tái định cư - thu hồi mặt bằng
các công trình trọng điểm của Thành phố và Quận như: Khu Công nghệ cao, Công viên
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Lịch sử Văn hóa Dân tộc; tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên, đường Cao tốc Thành
phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, mở rộng lộ giới Xa lộ Hà Nội; mở rộng
đường Đỗ Xuân Hợp, đường nối cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Bình Thái, đường Lê Văn
Việt, Lã Xuân Oai, Bưng Ông Thoàn, Trụ sở hành chính Quận, trường Trung học phổ
thông Tăng Nhơn Phú A và các công trình thực hiện chương trình nhà ở phục vụ tái định
cư, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.
3- Văn hóa xã hội:
- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục - đào
tạo, y tế, thể dục thể thao. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong thi cử
và bệnh thành tích trong giáo dục; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Đầu tư xây
dựng cơ sở vật chất theo quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư trang thiết bị theo tiêu
chuẩn quốc gia. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm giáo dục thường
xuyên và Trung tâm học tập cộng đồng ở các phường. Tiếp tục tăng cường kỷ cương,
ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường;
quan tâm công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng
địa phương cho học sinh. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, làm tốt công tác
khuyến học, khuyến tài.
- Triển khai quy hoạch phát triển mạng lưới y tế. Thực hiện tốt công tác chăm lo sức
kh e cộng đồng, khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Củng cố mạng lưới y
tế cơ sở, y tế dự phòng; quan tâm đào tạo, củng cố đội ngũ cán bộ y tế, đầu tư thêm các
thiết bị y tế kỹ thuật cao cho các trạm y tế để bảo đảm phục vụ, chăm sóc tốt sức kh e
người dân. Tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm; không để xảy ra
ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục
các chủ trương, chính sách, pháp luật dân số, kế hoạch hóa gia đình.
- Tổ chức có hiệu quả các chương trình tuyên truyền, cổ động, các hoạt động lễ hội
phục vụ các ngày lễ, tết. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thông tin - truyền thông. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trung tâm văn hóa quận và
các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa”; khuyến khích phát huy tinh thần tự quản của cộng đồng
dân cư trong việc xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội. Quan tâm thực
hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Phát
triển các hoạt động thể dục - thể thao phục vụ yêu cầu nâng cao sức kh e cộng đồng, tiếp
tục đầu tư có trọng điểm vào các môn thể thao thế mạnh để tạo thành tích cao, góp phần
đào tạo vận động viên, huấn luyện viên cấp quốc gia; chú trọng công tác rèn luyện thể
chất trong nhà trường và phong trào Hội kh e Phù Đổng.
- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt
các chính sách xã hội, chăm lo tốt các gia đình chính sách, dân nghèo theo phương châm
“lấy sức dân lo cho dân”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án giảm nghèo - tăng hộ khá
giai đoạn 2009 – 2015, tập trung nâng dần mức thu nhập của hộ nghèo trong chuẩn lên
theo từng năm, tác động tích cực vào nhóm hộ nghèo trên 10 triệu lên 12 triệu
đồng/người/năm để vượt chuẩn nghèo. Đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình giảm
nghèo có hiệu quả; tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để người nghèo, hộ nghèo tiếp cận
các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự
quản giảm nghèo; đào tạo nghề, giải quyết việc làm để giảm hộ nghèo bền vững.
- Đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Dạy nghề để thực hiện đề án chuyển đổi
thành trường Trung cấp nghề, đáp ứng nhu cầu dạy nghề trên địa bàn; liên kết với các
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trường cao đẳng, đại học trên địa bàn để mở rộng, nâng cao công tác dạy nghề, đào tạo
nguồn nhân lực. Mở rộng hoạt động mạng lưới tuyển sinh và giới thiệu việc làm tại các
phường; tổ chức các điểm giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, tăng cường cho vay vốn
học nghề, tạo việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ
em; xây dựng mô hình “phường phù hợp trẻ em”; nâng cao hiệu quả hoạt động nhà thiếu
nhi quận.
- Tập trung công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện nếp sống văn minh mỹ quan đô thị tại cộng đồng dân cư. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình Khu
phố không rác; thực hiện các đợt tuần tra cao điểm, xử lý phương tiện vi phạm Luật giao
thông, vi phạm lấn chiếm lòng lề đường. Thực hiện đạt kết quả cao trong việc xây dựng
các tuyến đường điểm văn minh, sạch đẹp. Xây dựng ý thức giao tiếp - ứng xử văn minh
ở nơi công cộng. Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại các cơ quan, đơn vị, trường
học, khu dân cư. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính
trong thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị.
4- Quốc phòng - An ninh:
- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện của tổ chức Đảng trong lực
lượng vũ trang mà trọng tâm là chi bộ Quân sự, Công an ở cơ sở; nâng cao chất lượng
phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị xã hội; đẩy mạnh phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Công an và
Quân sự theo Quyết định 107 của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt là phối hợp hoạt động
giữa lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội ở
cơ sở. Hàng năm, đầu tư, bổ sung trang bị, phương tiện, bảo đảm điều kiện nâng cao khả
năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể đối với các ngành tư pháp; duy trì giao
ban định kỳ, tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra,
khởi tố, xét xử đảm bảo theo yêu cầu Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác
tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân nhằm hạn chế thấp nhất
tình trạng khiếu kiện xảy ra trên địa bàn.
5- Công tác xây dựng Đảng:
Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình công tác tuyên giáo; củng cố lực
lượng đảng viên, cán bộ, công chức làm công tác tư tưởng có đủ bản lĩnh và trình độ để
đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tăng
cường công tác nắm bắt dư luận xã hội. Đưa hoạt động học tập, rèn luyện và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên trong toàn hệ thống chính
trị và nhân dân; nhân rộng những gương điển hình để mọi người học tập và làm theo.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong toàn Đảng bộ; hướng
mạnh về cơ sở để tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc thực
tiễn đặt ra. Thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Củng cố kiện toàn
các tổ chức đảng yếu kém, kịp thời tăng cường cán bộ trẻ có năng lực, có trình độ về cơ
sở. Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tốt vai trò năng lực
lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nhất là cấp ủy các chi bộ cơ quan, chi bộ Khu phố, chi bộ
loại hình doanh nghiệp tư nhân trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết.
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Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội
ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; chú trọng việc đào tạo, bố trí cán bộ phải
phù hợp với trình độ chuyên môn nhằm phát huy hết năng lực sở trường của cán bộ đối
với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên, tập
trung nâng cao năng lực lãnh đạo cấp ủy Đảng 13 phường. Đẩy mạnh công tác điều động,
luân chuyển cán bộ trẻ về công tác tại phường. Xây dựng các tiêu chí, yêu cầu cụ thể về
phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực đối với đảng viên đáp ứng yêu cầu mục
tiêu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Các cấp ủy Đảng phải thường xuyên chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra,
giám sát theo quy định Điều lệ Đảng. Ủy Ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra,
giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ
chủ chốt nhằm chủ động phát hiện kịp thời và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Có kế
hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ và giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng nhằm kịp
thời khắc phục hiệu quả những vấn đề yếu kém sai phạm của cơ sở.
6- Công tác xây dựng chính quyền:
- Củng cố Ban chỉ đạo cải cách hành chính quận, phường. Tiếp tục nâng cao hiệu
quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu nhà đất (GIS)
trong công tác quản lý đô thị, môi trường và nhà đất. Công khai các quy trình thủ tục
hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho nhân dân; nâng
cao trách nhiệm, ý thức của cán bộ công chức trong phục vụ nhân dân.
- Nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền từ quận đến cơ sở; tiếp tục sắp xếp, kiện
toàn bộ máy các phòng ban; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất
và năng lực; chú trọng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của
quận trong quá trình đô thị hóa. Cải tiến lề lối, tác phong làm việc theo hướng hiệu quả,
thiết thực; giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình thực tiễn. Tiếp tục thực
hiện việc phân cấp theo quy định đối với Ủy ban Nhân dân 13 phường nhằm phát huy sự
năng động, sáng tạo của cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác Dân vận của chính quyền; nâng cao
năng lực của các cơ quan Chính quyền và cán bộ, công chức đối với công tác vận động
nhân dân theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, thực sự có trách nhiệm với
dân, nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”. Tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ quan,
đơn vị và thực hiện cơ chế giám sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức. Tăng cường
và duy trì công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết hiệu quả những vấn đề
bức xúc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
7- Công tác vận động nhân dân :
- Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác
vận động nhân dân đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời sơ, tổng
kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác vận động nhân dân; sơ, tổng kết rút
kinh nghiệm các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hình thức giao ban, tọa đàm,
hội nghị chuyên đề để nhân rộng các mô hình, các phong trào hiệu quả, các gương điển
hình tiên tiến; chú trọng việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Phát huy dân chủ, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhất là cụ thể hóa các
quy định của pháp luật vào nội quy, quy chế làm việc của các cơ quan hành chính. Triển
khai thực hiện tốt Pháp lệnh 34 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ cơ
sở ở địa bàn dân cư và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ cơ sở theo từng
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loại hình. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban chỉ đạo cấp quận và
phường, Ban điều hành khu phố, Tổ dân phố.
- Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể. Khắc phục hiệu quả “ Hành chính hóa” của Mặt trận, Đoàn thể, hạn
chế hội họp, tăng cường đi cơ sở để nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và những vấn
đề bức xúc trong nhân dân; tiếp tục thực hiện Quy định 1043 của Thành ủy về phân công
Đảng viên làm công tác vận động quần chúng, thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy chế
đã ban hành; đưa các hoạt động, các phong trào về cơ sở để tổ chức thực hiện. Nâng cao
chất lượng hoạt động Mặt trận, đoàn thể ở khu phố, làm cho Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể thật sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; làm tốt vai trò đại diện,
bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt chức năng
giám sát hoạt động của Chính quyền, cán bộ công chức và đảng viên thông qua các hoạt
động giám sát, phản biện có căn cứ khoa học phù hợp với những chủ trương, chính sách,
có liên quan trực tiếp đến nhân dân.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 - 201 kh ng định niềm
tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung, sự phát triển của
Thành phố và quận nói riêng; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng địa phương trên
tinh thần đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo và ý thức trách nhiệm của tất cả đảng
viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu
thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IV
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ QUẬN 9 LẦN THỨ IV
NHIỆM KỲ 2010 - 2015
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quận 9, ngày 27 tháng 8 năm 2010

BẢN KIỂM ĐIỂM
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của
Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ III (2005 - 2010)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ III (2005 - 2010) bầu 39 đồng chí Ủy viên
Ban chấp hành, trong đó Ban Thường vụ Quận ủy 11 đồng chí. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay,
Ban chấp hành Đảng bộ Quận có sự biến động khá lớn (Thành ủy có quyết định điều
động, luân chuyển: 06 đồng chí; quyết định nghỉ hưu theo chính sách 02 đồng chí và 01
đồng chí bị bệnh mất). Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị Thành ủy quyết định chuẩn y Ủy
viên Ban Thường vụ 01 đồng chí; quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành 07
đồng chí. Tổng số Ủy viên Ban Chấp hành hiện nay là 38 đồng chí, trong đó Ban Thường
vụ là 11 đồng chí.
Trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành quả của công cuộc đổi mới, cả nước đã
đạt nhiều thành tựu quan trọng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Thành phố đã đi vào thực
tiễn cuộc sống tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Quận lần thứ III.
Bên cạnh đó những khó khăn, thách thức đã tác động lớn đến việc thực hiện mục
tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nhưng với sự quyết tâm, tập thể Ban chấp hành
Đảng bộ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.
Ban chấp hành Đảng bộ Quận nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận trong nhiệm kỳ qua như sau:
A. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ :
I/ THÀNH TỰU:
1. Lĩnh vực kinh tế và quản lý phát tri n đô th :
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III, Ban chấp hành Đảng bộ Quận
tập trung xây dựng và triển khai các nghị quyết, chương trình hành động; đồng thời lãnh
đạo Ủy ban Nhân dân quận có kế hoạch, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, khai
thác tiềm năng của quận, thúc đẩy nhanh quá trình đầu tư phát triển. Tuy nhiên, giữa
nhiệm kỳ, tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động trực tiếp đến quá trình phát
triển kinh tế, xã hội của quận; song Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã kịp thời
đề ra các giải pháp thích hợp, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên từng
lĩnh vực, cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao của các ngành, các cấp và cộng đồng trách
nhiệm của các doanh nghiệp, đã góp phần từng bước ổn định và duy trì được tốc độ tăng
trưởng kinh tế trên địa bàn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tốc độ tăng bình quân hàng năm
của ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đều vượt chỉ tiêu
Nghị quyết Đại hội đề ra.
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Quá trình đô thị hóa, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn quận ngày càng thu
hẹp, đời sống của một bộ phận nông dân gặp nhiều khó khăn; Ban Chấp hành Đảng bộ
quận xây dựng và triển khai chương trình hành động về công tác chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, vật nuôi; chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo điều
kiện cho nông dân tiếp cận áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế
trong sản xuất nông nghiệp; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt ưu tiên cho
4 phường nghèo; quan tâm chuyển đổi ngành nghề cho nông dân khu vực giải t a; nhân
rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế… qua đó, góp phần ổn định phát triển sản
xuất nông nghiệp, từng bước cải thiện diện mạo nông thôn.
Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch chỉnh trang đô thị được tập trung
lãnh đạo thực hiện; cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2.000; đang hoàn thiện quy
hoạch mạng lưới trường học, y tế trên địa bàn quận. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản
hàng năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số
công trình trọng tâm và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình còn lại; đặc
biệt từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tập trung vận động và thực hiện hoàn thành đưa vào sử
dụng các công trình giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”
vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Thực hiện tốt công tác bán nhà sở hữu nhà nước theo
Nghị định 61 của Chính phủ.
Trên địa bàn quận triển khai thực hiện nhiều dự án cấp Quốc gia và Thành phố với
diện tích đất thu hồi và số lượng hộ dân phải bố trí tái định cư lớn đã tác động đến vấn đề
an sinh xã hội, ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận nhân dân. Từ tình hình thực tiễn
đặt ra, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã thể hiện sự quyết tâm cao và chủ động, sáng tạo
trong việc xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để thực hiện như: thành lập Ban
chỉ đạo và duy trì giao ban định kỳ nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn
vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư; chỉ đạo thành lập các tổ tuyên truyền,
vận động để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai
thực hiện dự án; tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động kiến nghị
Thành phố xem xét giải quyết các chính sách liên quan đến nguyện vọng chính đáng của
người dân; tập trung giải quyết tốt công tác tái định cư, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, giới
thiệu việc làm để hộ dân có đất bị thu hồi sớm ổn định cuộc sống, góp phần cùng Đảng
bộ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Thành phố và nghị quyết của đại hội
đề ra.
2. V n hóa - x hội:
Tập trung lãnh đạo thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, tiếp tục
đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa; thành lập Trung tâm
học tập cộng đồng tại 13 phường; duy trì và phát triển phong trào khuyến học, khuyến
tài; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên
môn và lý luận chính trị, góp phần hoàn thành công tác phổ cập bậc Trung học phổ
thông, nâng cao hiệu suất đào tạo các bậc học hàng năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Chỉ đạo
đầu tư nâng cấp cơ sở y tế, bổ sung trang thiết bị, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho
đội ngũ y, bác sĩ; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức kh e cho nhân dân.
Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và
có sự chuyển biến; chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” từng bước được nâng lên; tăng cường nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt
động các khu phố văn hóa ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu; đến cuối nhiệm kỳ đã
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hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu xây dựng phường, khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Chỉ
tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm đều vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết.
Lãnh đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác chăm lo cho đối tượng chính
sách và dân nghèo; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Quận
ủy về mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn quận; đồng thời phát huy được sức mạnh tổng
hợp của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở và nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận
động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; qua đó, giúp nhiều hộ cơ bản thoát nghèo, từng bước
ổn định cuộc sống. Từ những giải pháp quyết liệt, đồng bộ Ban Chấp hành Đảng bộ quận
đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn II theo tiêu
chí 6 triệu đồng/người/năm trước thời hạn; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả đề
án giảm nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí mới của Thành phố trong năm 2009.
Thực hiện chủ trương của Thành phố về thực hiện “nếp sống văn minh đô thị”,
Ban Chấp hành Đảng bộ quận lãnh đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác thông
tin tuyên truyền nhằm từng bước nâng cao nhận thức và phát huy tính tự giác của người
dân; tổ chức nhiều đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý
các trường hợp vi phạm, qua đó góp phần hạn chế được tình trạng lấn chiếm lòng lề
đường, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường điểm.
3. Công tác qu c phòng - an ninh:
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo quán triệt thực hiện
tốt Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về chiến lược an ninh quốc gia; xây dựng
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng
khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; chú trọng lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết
linh hoạt, khéo léo các vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến tình hình khiếu kiện. Lãnh
đạo các ban ngành, Mặt trận đoàn thể quận, cấp ủy Đảng 13 phường tổ chức thực hiện
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện tốt chương trình quốc
gia về phòng chống tội phạm, chương trình mục tiêu 3 giảm của Thành phố; tập trung
nâng cao chất lượng hoạt động dân quân, thành lập Ban bảo vệ Dân phố; chỉ đạo công an,
quân sự phối hợp với các ngành, các cấp thường xuyên kiểm tra khu vực, địa bàn trọng
điểm, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác
diễn tập phòng chống biểu tình bạo loạn; qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường biện pháp chỉ đạo các ngành tư pháp tập trung
giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo của công dân đúng quy định pháp luật, thực hiện có
hiệu quả công tác điều tra, khởi tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, không để xảy ra
trường hợp oan sai hoặc b sót tội phạm.
4. Xây dựng hệ th ng chính tr :
a) Xây dựng Đảng:
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức học tập quán triệt đầy đủ các
Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy cho các cấp ủy Đảng cơ sở và
cán bộ, đảng viên, nhận thức chính trị tư tưởng của từng cán bộ, đảng viên được nâng lên,
tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân đối với
các quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Xây dựng kế
hoạch triển khai quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị, tổ chức học tập đầy đủ
các chuyên đề về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”; tổ chức giao ban chuyên đề, chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể tổ chức nhiều
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mô hình tuyên truyền, vận động trong nhân dân; nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ
đảng viên, đoàn viên, hội viên có nâng lên và được thể hiện bằng những công trình đăng
ký “làm theo” mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng đơn vị, địa phương hoàn thành
các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết.
Xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 22 của Hội
nghị Trung ương lần thứ 6 khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ
chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; tổ chức giao ban chuyên đề với từng loại
hình tổ chức cơ sở Đảng để trao đổi, bàn biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương;
hàng năm có sự điều chỉnh và ban hành biểu điểm phân tích chất lượng tổ chức cơ sở
Đảng và đảng viên phù hợp với từng loại hình, đồng thời gắn với kết quả thực hiện cuộc
vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để đảm bảo việc đánh
giá đúng thực chất. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các
doanh nghiệp tư nhân đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết.
Thực hiện Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 02 của Thành ủy, hàng năm
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy có kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy
hoạch; tăng cường điều động, bố trí cán bộ đúng chức danh quy hoạch, luân chuyển cán
bộ trong diện quy hoạch về cơ sở; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,
nhất là cán bộ trẻ nhằm xây dựng lực lượng kế thừa lâu dài; đánh giá đội ngũ cán bộ để
có sự điều chỉnh, bố trí hợp lý, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, từng bước trẻ hóa đội
ngũ cán bộ. Đã xây dựng Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ
và giới thiệu cán bộ ứng cử nhằm tạo điều kiện cho công tác cán bộ được thực hiện đảm
bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ. Chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định 57
của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; quan tâm chỉ đạo thực
hiện tốt công tác thẩm tra xác minh về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại của cán bộ,
đảng viên phục vụ kịp thời yêu cầu công tác cán bộ và kết nạp đảng viên mới.
Hàng năm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nội dung
đã đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong
việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị và quy định của Đảng, trong đó chú
trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng,
lãng phí…; qua đó giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khắc phục những hạn chế
yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và kịp thời phát hiện xử lý các
trường hợp sai phạm của cán bộ đảng viên.
b) Xây dựng chính quyền:
Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của
Hội Đồng nhân dân quận, đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các kỳ họp theo hướng
đi vào trọng tâm, trọng điểm, mở rộng dân chủ, đại biểu cử tri 13 phường được trực tiếp
thảo luận, tham gia đóng góp những vấn đề cử tri quan tâm. Thực hiện thí điểm không tổ
chức Hội đồng Nhân dân quận, phường, chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ và kết thúc nhiệm vụ
Hội đồng Nhân dân; đồng thời thực hiện quy trình bổ nhiệm lại các chức danh Chủ tịch,
các Phó Chủ tịch và thành viên Ủy ban Nhân dân quận và phường; lãnh đạo tăng cường
vai trò giám sát đối với các cấp ủy Đảng, Mặt trận đoàn thể trong quá trình thực hiện
Nghị quyết.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận cụ thể hóa Nghị quyết hàng năm thành các kế
hoạch, chương trình nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển
kinh tế, văn hóa - xã hội. Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với thực
hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền; triển khai quy trình thực
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hiện cơ chế một cửa liên thông đối với phường trong việc giải quyết hồ sơ hành chính
liên quan đến lĩnh vực nhà, đất; tăng cường chế độ trách nhiệm trên cơ sở phân cấp một
số nội dung, công việc theo quy định đối với 13 phường. Lãnh đạo triển khai thực hiện
tốt chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng
cường công tác thanh tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề sai phạm trong lĩnh
vực quản lý Nhà nước.
c) Công tác vận động nhân dân:
Lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ
trương, nghị quyết các cấp sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân. Xây
dựng và chỉ đạo sơ, tổng kết các Chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Trung
ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác vận động nhân dân. Tập trung đổi mới công tác
dân vận của Đảng; quan tâm kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng
hoạt động của Mặt trận, đoàn thể. Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy
quyền dân chủ của nhân dân trong việc tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền;
vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, đặc
biệt là phong trào hiến đất mở đường, đóng góp kinh phí thực hiện đường giao thông theo
phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tham gia cuộc vận động gây quỹ “Vì
người nghèo”..., góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Cơ bản
hoàn thành công tác xây dựng nòng cốt chính trị từ quận đến cơ sở theo tinh thần Hướng
dẫn 07 của Ban Dân Vận Thành ủy.
II/ PHƢƠNG THỨC LÃNH ĐẠO VÀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:
1. Đổi m i phư ng thức l nh đạo:
Thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình làm việc theo chức năng, thẩm quyền
được giao; luôn thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao, năng động, sáng tạo trên cơ sở giữ
vững nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình. Tập trung
được trí tuệ của tập thể trong công tác lãnh đạo, đồng thời phân công các đồng chí Ủy
viên Ban chấp hành phụ trách từng lĩnh vực và cơ sở để chủ động nắm bắt tình hình khó
khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy cho chủ
trương giải quyết, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo,
chỉ đạo, điều hành.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã ban hành 02 Nghị
quyết chuyên đề, 14 chương trình hành động, 10 thông tri, 04 chỉ thị, 125 công văn, 42 kế
hoạch…; ngoài việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cấp trên,
Ban chấp hành Đảng bộ quận tập trung nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết
của Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ III.
Luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo được sự chuyển biến rõ nét
như: chú trọng cải tiến lề lối làm việc, nội dung, hình thức tổ chức các kỳ hội nghị Ban
Chấp hành; duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng hội nghị sơ, tổng
kết; tập trung trao đổi bàn bạc để đi đến thống nhất chủ trương lãnh đạo, giải quyết những
vấn đề trọng tâm mà nghị quyết Đại hội đã đề ra cũng như các vấn đề phát sinh trong
thực tiễn hoặc theo yêu cầu chỉ đạo cấp bách của Thành ủy. Với phương châm hướng
mạnh về cơ sở, đã tăng cường làm việc trực tiếp với từng ngành, đơn vị, địa phương; tổ
chức tốt hội nghị giao ban định kỳ với Bí thư Đảng ủy phường và giao ban chuyên đề với
cấp ủy - Bí thư chi bộ khu phố, chi bộ loại hình cơ quan; qua đó kịp thời nắm bắt tình
hình và chỉ đạo định hướng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm giúp cơ sở tháo gỡ khó
khăn thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; góp phần nâng cao năng lực, vai trò
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của cấp ủy đảng cơ sở trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết. Hàng năm, Ban
Thường vụ Quận ủy tổ chức gặp gỡ, giao lưu đoàn viên, đảng viên trẻ, công nhân tiêu
biểu, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo các cấp ủy
Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phong trào đoàn,
phong trào công nhân viên chức lao động, các hoạt động tổ dân phố ngày càng hiệu quả,
đúng thực chất. Quan tâm chỉ đạo sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp
khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã phát huy tốt dân chủ, thường xuyên lắng nghe ý
kiến trao đổi góp ý của các đồng chí cán bộ lão thành, cơ sở Đảng, diễn đàn tiếp xúc cử
tri và đặc biệt là ý kiến người dân trong các buổi đối thoại để kịp thời hoạch định các giải
pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; chỉ đạo công tác quản lý
và sử dụng tài chính của đảng theo đúng quy định. Quan tâm củng cố kiện toàn nâng cao
chất lượng hoạt động của các Ban xây dựng Đảng, phòng ban, Mặt trận, đoàn thể quận;
tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị phát huy khả năng, chủ động tham mưu giải quyết
công việc.
2. Đạo đức l i s ng:
Qua việc quán triệt, thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng từng đồng
chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững
vàng, có ý thức đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, quan điểm tư tưởng, đường lối của Đảng;
tuyệt đối tin tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam; không dao động trước âm mưu và các hoạt động “diễn biến
hòa bình” của các thế lực thù địch.
Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận có ý thức học tập nâng cao
trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu
chủ trương nghị quyết của Đảng; luôn giữ được sự trong sáng trong lãnh đạo, vì lợi ích
chung, không tư lợi cá nhân, có ý thức tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống quan
liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thể hiện trách nhiệm với công việc và luôn có ý thức
phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, gần gũi, sâu sát với
cơ sở, gắn bó với quần chúng nơi công tác và được cấp ủy, nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.
Đặc biệt, trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành thể hiện tính
tiên phong, gương mẫu, tự giác trong việc học tập và làm theo, phấn đấu hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được phân công đem lại hiệu quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành công việc góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
III. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM CHỦ YẾU :
Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa III, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy nhận
thấy còn những khuyết điểm sau:
1. Việc lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” đã tạo ra sự chuyển biến nhất định trong từng tổ chức cơ sở Đảng và
đảng viên, tuy nhiên sức lan t a của cuộc vận động chưa sâu rộng đến các tầng lớp nhân
dân, việc phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu còn hạn chế. Biện pháp
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Hướng
dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương đối với các loại hình tổ chức cơ sở Đảng chưa thật
sự đồng bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngoài quốc doanh chưa đảm bảo yêu cầu.
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2. Ban Chấp hành - Ban Thường vụ tăng cường làm việc với cấp ủy Đảng, các
ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện còn chậm, dẫn đến
chưa phát huy hết tiềm năng của địa phương để tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế,
xã hội trên địa bàn.
3. Chưa có biện pháp hữu hiệu để lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của
nòng cốt chính trị ở cơ sở và phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của
Mặt trận và các đoàn thể chính trị.
4. Tình hình xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm sông rạch, khai thác cát
trái phép, ô nhiễm môi trường, tình trạng ngập úng được chỉ đạo giải quyết nhưng chưa
triệt để; việc xây dựng, quản lý, sử dụng một số công trình chợ, nhà văn hóa phường chưa
hiệu quả; còn thiếu giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện một số
chương trình, công trình trọng tâm mà nghị quyết Đại hội đã xác định nên tiến độ thực
hiện còn chậm so yêu cầu đặt ra; kết quả thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa đạt yêu
cầu; công tác cải cách hành chính có sự tập trung chỉ đạo nhưng vẫn còn hạn chế.
5. Tình hình phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng, tính chất vụ việc ngày
càng phức tạp nhưng biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp kéo giảm tội phạm
giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ, chặt chẽ; việc lãnh đạo xây dựng phong trào
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tiến hành tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao.
IV. NGUYÊN NHÂN:
1. Nguyên nhân c a những ưu đi m :
- Thường xuyên thỉnh thị, xin ý kiến và được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của
Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố; sự hướng dẫn, hỗ trợ của các Ban
Đảng Thành ủy, các Sở, Ban ngành Thành phố nên nhiều khó khăn, vướng mắc đã được
kịp thời tháo gỡ giúp quận thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội.
- Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã thể hiện được bản lĩnh, năng lực
lãnh đạo, có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo trong quá trình xây
dựng nghị quyết cũng như trong tổ chức thực hiện; luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy
tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xây dựng và thực hiện đúng quy chế đề ra.
- Trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội, đã ban hành nhiều nghị quyết
chuyên đề, chương trình và có những giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, đặc biệt là các
vấn đề trọng tâm, trọng điểm làm cho các chủ trương, nghị quyết đại hội đi vào cuộc
sống, mang lại hiệu quả thiết thực; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban
Chấp hành Đảng bộ quận phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết của Đại hội sát với yêu cầu của cuộc sống,
được quán triệt trong cán bộ đảng viên và triển khai phổ biến trong nhân dân, từ đó tạo sự
thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhận được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân
dân.
2. Nguyên nhân c a những khuyết đi m:
- Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận chưa thường xuyên làm
việc với cơ sở được phân công phụ trách để kiểm tra, nắm bắt tình hình và giúp cơ sở
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết; chưa thể hiện hết
tinh thần trách nhiệm, thiếu năng động trong tư duy để góp phần cùng tập thể Ban Chấp
hành trong việc xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.
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- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành tuy có nhiều cố gắng trong lãnh
đạo thực hiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay; chưa
có giải pháp cụ thể để chỉ đạo cấp ủy Đảng cơ sở nâng cao tính chủ động trong việc
kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa sai phạm của tổ
chức đảng và đảng viên.
- Mặc dù Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã có nhiều nỗ lực lãnh đạo
Đảng bộ đạt được kết quả nhất định, nhưng do áp lực công việc ngày càng lớn vì vậy có
lúc, có nơi chưa được tập trung đúng mức và còn những vấn đề chưa đeo bám quyết liệt
để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời nên một số chỉ tiêu chưa đạt yêu
cầu nghị quyết đề ra.
- Một số chính sách về đầu tư xây dựng, đất đai, bồi thường thay đổi đã ảnh
hưởng nhất định đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành trong việc thực hiện
một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa nhanh, áp lực gia
tăng dân số nên hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn
đặt ra, đây cũng là nguyên nhân khách quan tạo ra những hạn chế, yếu kém trên.
B. MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH
ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT:
1- Luôn giữ vững sự đoàn kết của Ban Chấp hành; thống nhất giữa ý chí và hành
động trong toàn hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở; Ban chấp hành - Ban Thường vụ
Quận ủy là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, giữ vững các nguyên tắc tổ chức xây dựng
Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; xác định nội dung tự phê bình và
phê bình là nguyên tắc quan trọng để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch
vững mạnh.
2- Không ngừng cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban
Thường vụ Quận ủy theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; trong từng thời điểm, từng
lĩnh vực cụ thể phải xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh
đạo đạt kết quả cao nhất; tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết
của các cấp ủy Đảng cơ sở, từ đó kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc giúp cho
cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện
thường xuyên nên kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm của tổ chức
đảng và cán bộ, đảng viên.
3- Ban Chấp hành cần coi trọng việc lắng nghe ý kiến của các cấp ủy Đảng, Mặt
trận, đoàn thể cơ sở và nhân dân; có chế độ định kỳ gặp gỡ, tiếp xúc, cung cấp thông tin
tình hình và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của cán bộ lão thành, cán bộ hưu
trí đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, qua đó phát huy vai trò của mọi tầng lớp nhân dân
trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.
4- Tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở vững mạnh,
là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ và chính quyền; mở rộng dân chủ trong Đảng và thực
hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường đối thoại với nhân dân, qua đó giải quyết kịp thời
những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
cho nhân dân.
5- Chú trọng đến công tác cán bộ, thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, bố trí,
điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm tạo
điều kiện để cán bộ phát huy hết năng lực; đồng thời có kế hoạch đào tạo, chuẩn hóa đội
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ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận đến cơ sở, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và có sự
chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có
triển vọng đưa vào nguồn quy hoạch dài hạn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị
Đảng bộ quận.
6- Trong quá trình xây dựng nghị quyết phải căn cứ trên cơ sở đã được khảo sát
thực tế, đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện cụ thể đảm bảo tính khả thi, thường xuyên
bám sát, kiên trì chỉ đạo thực hiện; tăng cường công tác sơ, tổng kết đánh giá rút kinh
nghiệm, khắc phục tồn tại yếu kém.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 LẦN THỨ IV
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