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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; việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị
quyết Đại hội lần thứ IX 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. Nhiều dự
án phát triển kinh tế, xã hội được đầu tư xây dựng trên địa bàn 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 cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Quá trình đô thị hóa trên địa bàn tiếp tục diễn ra nhanh; một số dự án trọng điểm
của Trung ương, Thành phố được triển khai cần phải tập trung thực hiện công tác bồi
thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi mặt b ng; tình hình lạm phát, kinh tế gặp khó khăn
đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; dân số cơ học tăng
nhanh; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội tiếp tục có diễn biến phức tạp là các vấn đề
ảnh hưởng nhất định đến quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.
Trước những thuận lợi và khó khăn trên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của
Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố, Đảng bộ và Nhân dân Quận 9 phát huy tinh
thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ,
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 - 2015.
PHẦN THỨ NHẤT:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN
NHIỆM KỲ IV (2010 - 2015)
I/ NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC:
1/ Kinh tế:
Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về doanh thu của ngành Thương mại Dịch vụ đạt 26,58%, vượt 8,58% so với chỉ tiêu nghị quyết. Tập trung quản lý Nhà
nước đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy hoạch ngành;
tăng cường công tác quản lý thị trường. Tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành
động và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đạt được những kết quả nhất định,
góp phần ổn định cuộc sống Nhân dân; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình bình
ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của Nhân dân g n với vận động hưởng
ứng Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất bình quân hàng năm của ngành Công
nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp đạt 14,61%, vượt 3,61% so với chỉ tiêu nghị quyết.
Định kỳ tổ chức họp mặt, gặp gỡ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để kịp thời
hỗ trợ hoạt động; giải quyết giảm, giãn và miễn thuế; kết nối với các ngân hàng để vay
vốn ưu đãi giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn ổn định sản xuất. Hiện nay, các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có ngành nghề đa dạng với quy mô sản xuất
vừa và nhỏ, chiếm tỷ trọng chủ yếu là ngành may mặc, giày da, sản xuất vật liệu xây
dựng. Tập trung kiện toàn an Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; thường xuyên hỗ trợ,
tháo gỡ những khó khăn để định hướng cho hoạt động của Hợp tác xã theo luật định.
Tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình Chuyển
đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi” phù hợp với quá trình đô thị hóa của quận. Thực hiện
khuyến nông và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; triển khai đồng bộ các
biện pháp ph ng, chống và x l dịch cúm gia cầm. Triển khai chương trình phát triển
du lịch sinh thái nh m khai thác thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên sông nước trên địa
bàn, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển 100 ha vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh
thái tại phường ong Phước, từng bước thu hút được khách du lịch đến tham quan, vui
chơi, giải trí, tạo việc làm cho lao động tại địa phương.
ãnh đạo thực hiện tốt công tác ngân sách - đầu tư g n với chương trình thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện chủ trương khoán biên chế, khoán kinh phí quản l
hành chính theo Nghị định 130 và Nghị định 43 của Chính phủ đã tạo điều kiện cho các
đơn vị thuộc quận s dụng ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định,
đúng dự toán được duyệt. Tăng cường các biện pháp quản l và bồi dưỡng nguồn thu,
chống thất thu ngân sách; tổng thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết,
tốc độ tăng trưởng bình quân là 1,44%/năm đã loại trừ kết dư và thu chuyển nguồn ;
điều hành ngân sách ổn định, mức kết dư bình quân hàng năm đạt 4,69% trên tổng chi
thường xuyên, đạt 156,33% so với nghị quyết.
2/ Quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng:
Lãnh đạo s dụng hiệu quả nguồn vốn gồm vốn quận, vốn ngân sách tập trung
của Thành phố giao cho quận quản l , để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật xây dựng,
các công trình chuyển tiếp, công trình trọng tâm, trọng điểm, cấp bách và nâng cấp
công trình đảm bảo an toàn giao thông đô thị; tổng vốn ngân sách đầu tư ước 1.065 tỷ
đồng/1.000 tỷ đồng, đạt 108,4% chỉ tiêu nghị quyết, trong đó hoàn thành đưa vào s
dụng 219 công trình và đang triển khai thực hiện 62 công trình. Thực hiện đúng quy
trình phân cấp về công tác quản l , lập, thẩm tra, phê duyệt và quyết toán các dự án;
tăng cường công tác giám sát cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị
thi công góp phần nâng cao chất lượng, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng công
trình.
Tập trung lập, điều chỉnh, công bố và quản l quy hoạch s dụng đất, quy hoạch
xây dựng đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của quận; quy
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã phủ kín 95,64 diện tích tự nhiên toàn quận, phần c n
lại là quỹ đất dự trữ. Giải quyết kịp thời các hồ sơ về quản l đô thị, công trình công
cộng; hoàn thành công tác bán nhà sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61 của Chính
phủ. Tăng cường kiểm tra, x l tình trạng mua bán, lấn chiếm l ng lề đường, chợ tự
phát; đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Chỉ đạo xây dựng và triển
khai tốt phương án ph ng cháy - chữa cháy, ph ng chống lụt bão, ứng phó với biến đổi
khí hậu.
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Tăng cường công tác quản l Nhà nước trong lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên - Môi
trường; thường xuyên phổ biến, tuyên truyền uật Đất đai; rút ng n thời gian giải quyết
thủ tục hành chính về nhà đất, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền s dụng
đất cho tổ chức, cá nhân. Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát và x l các cơ sở
sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp với Ph ng cảnh sát giao thông
đường thủy, các huyện giáp ranh thuộc tỉnh Đồng Nai, ình Dương thường xuyên tổ
chức kiểm tra, x l tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.
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 b ng; tăng cường tuyên truyền, vận
động Nhân dân về mục đích, nghĩa của các dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện
trên địa bàn quận. Chủ động đề xuất với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố xem
xét có cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng m c phát sinh để đảm bảo quyền
lợi chính đáng, ổn định cuộc sống của người dân và đẩy nhanh tiến độ thu hồi mặt
b ng. Đến nay đã thu hồi được 1.610,7763 ha/1718,75 ha đất thực hiện các dự án, hỗ
trợ bồi thường giải quyết tái định cư cho 6.395/8.927 hộ dân.
3/ Kết quả thực hiện ch

ng tr nh, công tr nh tr ng tâm:

- Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá: cuối năm 2013, quận cơ bản không c n
hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm chiếm tỷ lệ 0,98% tổng hộ dân ; hoàn
thành trước thời gian 02 năm theo Đề án giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố giai
đoạn (2009 - 2015) và trước 01 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Tập
trung thực hiện chuẩn nghèo giai đoạn (2014 - 2015), toàn quận c n 3.482 hộ nghèo
theo tiêu chí mới 16 triệu đồng/người/năm chiếm tỷ lệ 4,94% tổng số dân ; chỉ đạo
tăng cường nhiều giải pháp hiệu quả để hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, đến nay
đã đưa ra khỏi chương trình 2.286 hộ nghèo vượt chuẩn 16 triệu đồng/người/năm, kéo
giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống c n 1,32%.
- Chương trình cải cách hành chính: ban hành chương trình hành động của Quận
ủy về công tác cải cách hành chính giai đoạn (2011 - 2015); đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức đã cơ bản được chuẩn hóa, nâng cao được thức trách nhiệm phục vụ Nhân
dân; rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho người dân và
doanh nghiệp, nhất là thủ tục liên quan đến thuế, nhà đất và nhu cầu của Nhân dân;
kh c phục tình trạng nhũng nhiễu, v i vĩnh của cán bộ công chức.
- Chương trình nước sinh hoạt của Nhân dân được quan tâm triển khai thực hiện;
phối hợp với Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức khảo sát và triển khai l p đặt phủ kín
mạng lưới cấp nước tại phường Phước ong , Phước ong , Phước ình, Tăng
Nhơn Phú , Hiệp Phú và đầu tư phát triển mạng ống cấp nước cho các phường c n lại;
đến nay tỷ lệ hộ dân s dụng nước sạch trên địa bàn quận đạt 98,74%; phấn đấu đến
cuối năm 2015 s đạt chỉ tiêu 100 hộ dân s dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh.
- Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được tập trung lãnh đạo thực
hiện và đạt những kết quả nhất định; nhiều mô hình sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi
có giá trị kinh tế cao không gây ô nhiễm môi trường được nhân rộng trên địa bàn.
- Các công trình trọng tâm: đã hoàn thành Công viên Nghĩa trang đưa vào s
dụng theo phương thức xã hội hóa đầu tư. Đã khởi công công trình nâng cấp mở rộng
đường ê Văn Việt đoạn từ ngã ba ã Xuân Oai đến ngã ba Mỹ Thành ; khởi công 03
công trình thuộc kế hoạch chỉnh trang đô thị tại 02 phường Tăng Nhơn Phú , Phước
ong ; thực hiện mở rộng và bê tông hóa 176 tuyến đường theo phương châm Nhà
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nước và Nhân dân cùng làm”. Công trình xây dựng Trụ sở hành chính quận đã được
Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố thuận chủ trương đầu tư tại vị trí hiện hữu, quận
đang tập trung hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo Thành phố ghi vốn thực hiện.
4/ Văn hóa – xã hội:
Giáo dục - đào tạo được đầu tư mạnh m và phát triển khá toàn diện, chất lượng
giáo dục ngày càng được nâng lên. Hoàn thành công tác quy hoạch phát triển mạng lưới
trường lớp đến năm 2020; đầu tư xây dựng mới 14 trường học và nâng cấp, s a chữa
trường lớp cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học trên địa bàn quận. Đến nay, có 07
trường được Thành phố công nhận đạt chuẩn Quốc gia, đạt 70% chỉ tiêu nghị quyết.
Hiệu suất đào tạo bậc Tiểu học bình quân hàng năm đạt 98,49%, Trung học cơ sở bình
quân hàng năm đạt 91,87%, vượt chỉ tiêu nghị quyết; tỷ lệ huy động học sinh vào lớp
1, lớp 6 hàng năm đạt 100%, đạt chỉ tiêu nghị quyết; phong trào học sinh giỏi tiếp tục
được phát huy, tỷ lệ học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc và thành phố
hàng năm đều tăng. Công tác phổ cập giáo dục các bậc học luôn được duy trì, giữ vững
và chất lượng ngày càng nâng cao. Tăng cường quản l Nhà nước đối với hệ thống
trường ngoài công lập, đặc biệt là các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình. Tiếp tục duy
trì hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại 13 phường, hỗ trợ tích cực trong công tác
xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật... đáp
ứng được nhu cầu học tập và nâng cao trình độ dân trí của Nhân dân.
Công tác Y tế - Dân số - Gia đình, Trẻ em được quan tâm thực hiện đạt và vượt
chỉ tiêu nghị quyết; triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia.
Công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng; hệ thống y tế từ quận tới phường
được đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị; đã đầu tư xây mới Trung tâm y tế dự
ph ng quận. Đến nay, 13/13 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế, đạt 118,2% chỉ tiêu
nghị quyết. Thực hiện tốt chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 2015, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên tính đến cuối năm 2014 là 1,175%, tỷ lệ sinh con thứ 3
trở lên được kéo giảm c n 4,28%, đạt chỉ tiêu nghị quyết. Thực hiện tốt chương trình
mục tiêu vì trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đã cấp 21.270
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đến nay, 13/13 phường đạt tiêu chuẩn phường phù
hợp với trẻ em.
Văn hóa - thể dục thể thao tiếp tục phát triển; thực hiện tốt công tác thông tin
tuyên truyền, kịp thời đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến
với người dân; đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên, các
chương trình văn hóa, nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu
hưởng thụ văn hóa người dân; phong tục tập quán, truyền thống tốt đ p của dân tộc
trong cộng đồng dân cư tiếp tục được giữ gìn, phát huy. Công tác quản l Nhà nước
trên lĩnh vực văn hóa được thực hiện nghiêm túc; thường xuyên kiểm tra, x l , chấn
chỉnh sai phạm, tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở địa bàn dân cư; các di tích lịch s
trên địa bàn được quản l và phát huy có hiệu quả góp phần giáo dục tinh thần yêu
nước, truyền thống địa phương đối với các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đã
khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà truyền thống Khu di tích căn cứ cách mạng
Vùng Bưng 6 xã.
Chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục
được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu; nhiều phường đã chủ động triển khai các mô hình
hoạt động hiệu quả, phù hợp, tạo nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động
trong cộng đồng dân cư, đồng thời phát huy quyền dân chủ của Nhân dân; công tác
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tuyên truyền vận động nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang, lễ hội g n
với chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được duy trì thường xuyên và được
Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, đã có 63 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn
hóa, đạt 121,15% chỉ tiêu nghị quyết; 03 phường đạt danh hiệu phường văn minh đô thị
đạt 100 chỉ tiêu nghị quyết; 92,25 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, đạt
131,78% chỉ tiêu nghị quyết.
Phong trào tập luyện thể thao, rèn luyện thể chất của người dân được đẩy mạnh,
công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương ác Hồ
đã đem lại kết quả thiết thực; tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt
24,7% trên tổng số dân, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Thông qua phong trào thể thao quần
chúng đã tuyển chọn được nhiều vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao cấp
Quận, Thành phố đạt thành tích cao, số huy chương đạt được từng năm đều tăng; công
tác xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao được quan tâm thực hiện, đã huy động được
nhiều nguồn lực của xã hội tham gia đầu tư xây dựng, góp phần tăng cường cơ sở vật
chất phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân.
Công tác chăm lo cho diện chính sách, dân nghèo được quan tâm chỉ đạo thực
hiện, phong trào Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được đẩy mạnh,
huy động các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia góp sức cùng Đảng
bộ thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm lo cho diện chính sách, dân nghèo; đã
xây dựng mới 04 căn, s a chữa 25 căn nhà tình nghĩa cho diện chính sách; tặng 113 căn
nhà tình thương cho hộ nghèo. Với sự tập trung chỉ đạo của Quận ủy, sự quan tâm của
các ngành các cấp và toàn xã hội, công tác chăm lo cho dân nghèo đạt được những kết
quả tích cực, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt trước thời gian quy định; tập trung thực
hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả như: đào tạo nghề miễn phí, giới thiệu việc làm,
hỗ trợ vay vốn làm kinh tế gia đình, hỗ trợ phương tiện làm ăn buôn bán… đã giúp
nhiều hộ thoát nghèo, cuộc sống từng bước ổn định. Chỉ tiêu vận động quỹ giảm nghèo
hàng năm được thực hiện khá tốt; công tác quản l , s dụng quỹ chặt ch , hiệu quả,
hiện duy trì quỹ giảm nghèo với tổng số tiền là 10,476 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn được
kéo giảm xuống c n 2,85%. Đối với các hộ bị giải tỏa, thu hồi đất để thực hiện các dự
án trên địa bàn, bên cạnh các chính sách theo qui định, Quận quan tâm tổ chức các lớp
dạy nghề, giới thiệu việc làm, cho vay vốn, hỗ trợ học phí… qua đó, giúp các hộ
chuyển đổi ngành nghề phù hợp, ổn định cuộc sống.
Bình quân hàng năm, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.201 lượt người, đạt
105% so với nghị quyết; đào tạo nghề 2.235 lượt người, đạt 49,7% so nghị quyết. Chỉ
đạo nâng cấp Trung tâm Dạy nghề thành trường Trung cấp nghề Đông Sài G n nh m
nâng cao chất lượng công tác đào tạo dạy nghề; chú trọng đào tạo nghề cho lao động
nông thôn, người có đất bị thu hồi, bộ đội xuất ngũ, diện hộ nghèo, diện hưởng chính
sách bảo hiểm thất nghiệp.
5/ Quốc phòng, an ninh và công tác t pháp:
Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc ph ng, an ninh g n với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thế trận quốc ph ng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân; xây dựng
khu vực ph ng thủ quận vững ch c. Hàng năm chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án x
l tình huống biểu tình phá rối an ninh trật tự kết hợp với diễn tập ph ng thủ đạt theo
yêu cầu; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an toàn
tuyệt đối các hoạt động lễ, hội, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn quận.
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Quan tâm chỉ đạo sơ, tổng kết các nghị quyết của Trung ương về công tác quốc
ph ng, quân sự địa phương; chú trọng tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị
trong lực lượng vũ trang, xây dựng mô hình điểm về tổ chức hoạt động của lực lượng
dân quân tự vệ, an Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện, qua đó từng bước
nâng cao chất lượng của lực lượng vũ trang, thực hiện tốt về yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng
chiến đấu. Hoàn thành 100 chỉ tiêu chiêu sinh bồi dưỡng kiến thức quốc ph ng, an
ninh cho các đối tượng theo quy định, 100 các chỉ tiêu về xây dựng lực lượng vũ
trang; trong đó thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100
chỉ tiêu giao quân cả hai cấp, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt yêu cầu Thành phố giao.
Hàng năm tổ chức tốt hội thao quốc ph ng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và
khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, là một trong những đơn vị đạt thứ
hạng cao cấp Thành phố.
Quán triệt, triển khai chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Chỉ thị 48
của ộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh ph ng,
chống tội phạm trong tình hình mới; chỉ đạo cơ quan Công an, Quân sự tăng cường
phối hợp n m diễn biến tình hình, quan hệ tiếp xúc của các đối tượng chính trị để kịp
thời ngăn chặn hoạt động móc nối, lôi kéo biểu tình, gây rối an ninh trật tự công cộng;
mở nhiều đợt cao điểm kiểm tra đấu tranh truy quét tội phạm hình sự và các loại tệ nạn
xã hội trên địa bàn quận. Tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển hóa các cụm phường phức
tạp về an ninh trật tự; xây dựng khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn
về an ninh trật tự; khu nhà trọ không có tội phạm ẩn náu. Tăng cường các giải pháp
nh m kéo giảm tai nạn giao thông, không để ùn t c giao thông trên các tuyến đường
chính và các khu vực trường học trong giờ cao điểm.
Công tác cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm
của các cơ quan hoạt động tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của ộ Chính trị về
chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
phục vụ cho hoạt động. Tập trung chỉ đạo giải quyết án tồn, án quá hạn, án dân sự,
những vụ khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư, thu hồi đất; đưa ra xét x lưu động các vụ án hình sự nh m mục đích răn đe, tuyên
truyền giáo dục góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh ph ng chống tội
phạm.
6/ Củng cố kiện toàn hệ thống chính trị:
6.1. Về xây dựng Đảng:
6.1.1. Chính trị tư tưởng:
Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng
thông qua việc nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 94,6 . Thực hiện tốt công tác
tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, tình hình thời sự trong nước và quốc tế, góp phần
định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và giáo
dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Cấp ủy cơ sở Đảng ngày càng quan tâm n m tình hình tư tưởng, giải quyết kịp
thời những phát sinh về tư tưởng, từng bước nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng
của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm
sai trái, luận điệu xuyên tạc, âm mưu thủ đoạn hoạt động diễn biến h a bình” của thế
lực thù địch; từng tổ chức Đảng đã chủ động đề ra giải pháp ph ng, chống biểu hiện
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suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến”, tự chuyển hóa” sát với tình hình thực tế
của cơ quan, đơn vị. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đã phát hành ịch s Đảng bộ 04 phường
Phước ong , ong Trường, Trường Thạnh, Phú Hữu; cơ bản hoàn thành biên soạn
ịch s Đảng bộ các phường c n lại và ịch s Tiểu đoàn 4 anh hùng.
Thực hiện Chỉ thị 03 của ộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quận ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện và được sự
đồng tình hưởng ứng của cán bộ đảng viên, quần chúng Nhân dân. Thông qua việc học
tập theo chủ đề từng năm, các cấp ủy Đảng đã bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức
ngày càng thiết thực, sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; qua đó vai tr nêu gương,
thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ
đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từng bước được nâng lên; nhiều phong trào và hoạt
động xã hội trong Nhân dân về thực hiện làm theo tấm gương của ác được đẩy mạnh;
tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn… thể hiện ngày
càng đậm nét hơn và xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong việc
học tập và làm theo tấm gương đạo đức của ác.
6.1.2. Tổ chức, cán bộ:
+ Công tác tổ chức:
Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt một số kết quả tích cực; đã tăng cường làm việc
trực tiếp với từng cơ quan, đơn vị, tổ chức giao ban chuyên đề theo từng loại hình để
kịp thời định hướng những vấn đề trọng tâm giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn trong quá
trình tổ chức thực hiện. Tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức Đảng được s p xếp, kiện
toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thành lập Đảng ủy cơ quan Đảng – đoàn thể, Đảng
ủy cơ quan chính quyền quận; duy trì tốt hoạt động Đảng bộ bộ phận ở các phường đã
thành lập; chỉ đạo thực hiện tốt mô hình í thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tại các phường thí điểm.
Thực hiện tốt Chỉ thị 10 của an í thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;
ngoài việc duy trì phân công các đồng chí Quận ủy viên phụ trách Chi, Đảng bộ cơ sở,
tăng cường phân công lãnh đạo và chuyên viên các ban Đảng Quận ủy tham dự sinh hoạt
chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, qua đó n m ch c tình hình và kịp thời
tham mưu chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng m c phát sinh từ cơ sở. Công tác
đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm sát với thực chất hơn; cụ
thể hóa tiêu chí đánh giá phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng trên cơ sở căn cứ vào
kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc kh c phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.
Công tác kết nạp đảng viên mới đạt về số lượng và chất lượng, kết nạp 840 đảng
viên mới tăng 183 đảng viên với so với nhiệm kỳ trước , đạt tỷ lệ 120% chỉ tiêu nghị
quyết; tập trung kết nạp Đảng trong loại hình ngành giáo dục, doanh nghiệp ngoài khu
vực nhà nước; đến nay 100% trường học đều đã có đảng viên và 49/50 trường học có
tổ chức Đảng, đạt 98% chỉ tiêu nghị quyết. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực
hiện chặt ch , tập trung sưu tra hồ sơ phục vụ công tác kết nạp Đảng, rà soát lịch s
chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay phục vụ công tác cán bộ; triển khai thực hiện
nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương về thực hiện chính sách s dụng và
quản l cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch s chính trị.
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Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài
khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo Kết luận 80 của an í thư,
Chỉ thị 10 của Thành ủy, đã thành lập 17 chi bộ đạt 113% chỉ tiêu nghị quyết , trong
đó có 05 chi bộ từ 500 lao động trở lên đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết ; thành lập 192 tổ
chức công đoàn, đảm bảo 100 doanh nghiệp đủ điều kiện đều có tổ chức công đoàn
và 60 chi đoàn, chi hội thanh niên.
+ Công tác cán bộ:
Công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành đúng nguyên t c, công khai dân chủ,
quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ ; đảm bảo quy hoạch động” và mở”; đã quy hoạch
322 đồng chí, trong đó 28 đồng chí diện Thành ủy quản l và 294 diện Quận ủy quản l .
Công tác bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm
tiêu chuẩn; trong nhiệm kỳ đã đề bạt, điều động, luân chuyển 203 trường hợp, đa số cán
bộ đều đảm bảo năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bước đầu đã luân
chuyển cán bộ trẻ dự bị các chức danh lãnh đạo, quản l về cơ sở để đào tạo, th thách,
tích lũy kinh nghiệm; thực hiện tốt chủ trương luân chuyển cán bộ từ mặt trận, đoàn thể
sang công tác Đảng, chính quyền và ngược lại. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được
quan tâm thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; đã c 910 lượt
cán bộ tham dự các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, l luận chính trị; đến nay tỷ lệ
cán bộ chủ chốt có trình độ đại học chuyên ngành đạt 95,1%, cao cấp chính trị đạt
93,9% chỉ tiêu nghị quyết.
Tổ chức tốt kế hoạch tham quan nghỉ mát hàng năm cho đảng viên 40, 50 năm
tuổi Đảng, cán bộ diện chính sách, í thư Chi bộ khu phố; tổ chức trao tặng Huy hiệu
Đảng cho 1.037 đồng chí. ập 09 hồ sơ đề nghị Thành ủy xét công nhận người hoạt
động cách mạng từ trước 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần theo Hướng dẫn 30 của an Tổ
chức Trung ương.
6.1.3. Kiểm tra, giám sát:
Triển khai quán triệt kịp thời Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của
Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, qua đó
nhận thức của cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát từng bước
được nâng lên. an hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với Thanh
tra quận, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy cơ quan chính quyền quận; quy
trình giải quyết tố cáo đối với đảng viên diện Quận ủy quản l ; quy trình xem xét, thi
hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật; quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, đã
giúp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được thực hiện thống nhất, đồng bộ.
Xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm sát với yêu cầu
nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, đã tiến hành kiểm tra 133 tổ chức Đảng và 15 đảng
viên; giám sát chuyên đề 11 tổ chức Đảng và 08 đảng viên trong việc triển khai thực
hiện nghị quyết, chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận
và cơ sở. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai
thực hiện đạt được một số kết quả nhất định; qua đó đã giúp tổ chức Đảng rút kinh
nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ngăn ngừa
hạn chế sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.
Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phát huy tốt vai tr , chủ động tham mưu, thực hiện
nhiệm vụ cấp ủy giao và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng. Ngoài việc thực hiện
kiểm tra thường xuyên tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát,
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kiểm tra tài chính Đảng, giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Ủy ban
Kiểm tra Quận ủy đã chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức
Đảng và 15 đảng viên; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Đảng; việc thi
hành kỷ luật đảm bảo đúng phương châm, nguyên t c, thủ tục theo Điều lệ Đảng quy
định, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Trong nhiệm kỳ, có 01 chi bộ
trực thuộc Đảng ủy cơ sở bị x l kỷ luật với hình thức khiển trách; có 62 đảng viên bị
x l kỷ luật, giảm 22,5% so với nhiệm kỳ trước.
Thường xuyên củng cố, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp đủ về số
lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và ngày càng được trẻ hóa; hàng năm tổ chức lớp
bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho
các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra quận và cơ sở; qua đó, giúp cho
đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ngày càng vững về nghiệp vụ, từng
bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
6.1.4. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:
Tổ chức quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước về ph ng, chống tham nhũng, lãng phí đến cấp ủy Đảng cơ sở và cán
bộ đảng viên; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình thực hiện
Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và Kết luận số 21 của Trung ương (khóa XI) về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ph ng, chống tham nhũng, lãng phí
đến ph ng ban, đơn vị, cấp ủy - Ủy ban nhân dân 13 phường. Tổ chức thanh tra, kiểm
tra, giám sát thường xuyên cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo về ph ng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung trên các lĩnh vực nhạy
cảm như quản l , s dụng đất, quản l xây dựng, quản l tài chính, quản l các nguồn
quỹ vận động, trong mua s m trang thiết bị…; qua đó, kịp thời nh c nhở, chỉ đạo x l
nghiêm đối với những tập thể, cá nhân sai phạm.
6.1.5. Công tác lãnh đạo quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa
XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”:
an Thường vụ Quận ủy tập trung triển khai quán triệt sâu rộng nghị quyết đến
cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo thực hiện tốt các bước chuẩn bị và tiến
hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân an Thường vụ Quận
ủy và cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở đảm bảo yêu cầu của Thành ủy. Việc kiểm điểm
tự phê bình, phê bình của từng tập thể và cá nhân thể hiện sự nghiêm túc, thẳng th n,
chân tình, qua đó tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm và đề ra các giải pháp kh c phục
s a chữa những mặt c n hạn chế, khuyết điểm. Qua 03 năm tổ chức thực hiện đã tạo sự
chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về
xây dựng đội ngũ cán bộ, về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn
vị, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai tr lãnh đạo của Đảng.
Chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc nâng cao
chất lượng công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước nh m kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nâng
cao nhận thức, tăng sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên. Tổ chức triển khai Đề án 02
của Thàn ủy, thành lập an Chỉ đạo, giao ban chuyên đề về ph ng, chống biểu hiện suy
thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến”, tự chuyển hóa” … qua đó giúp cấp ủy Đảng
cơ sở nhận diện đúng, trúng và đề ra các giải pháp để ph ng, chống sát với tình hình
thực tế tại từng cơ quan, đơn vị.
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Hoàn thành công tác quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản l
đến năm 2020 và những năm tiếp theo, trong đó đã quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ.
Thực hiện có hiệu quả công tác s p xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp
với trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở để n m
b t công việc, tích lũy kinh nghiệm, vận dụng giữa l luận và thực tiễn góp phần tạo
nguồn cán bộ có chất lượng đảm bảo tính lâu dài. Có kế hoạch đào tạo, chuẩn hóa đội
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản l 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.
Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc an Chấp hành, an Thường vụ, Thường
trực Quận ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã được điều chỉnh bổ sung năm 2014; chú trọng
nguyên t c tập trung dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, đề cao vai tr , trách nhiệm cá
nhân, giải quyết công việc đúng thẩm quyền. Quan tâm cải tiến lề lối làm việc, nội dung,
hình thức tổ chức các kỳ hội nghị an Chấp hành. Chú trọng đổi mới nội dung phương
thức lãnh đạo theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, thông qua việc tăng cường các
buổi làm việc trực tiếp với từng ngành, đơn vị, địa phương; tổ chức hội nghị giao ban
chuyên đề với từng loại hình; các buổi gặp gỡ trực tiếp Trưởng, phó khu phố, Tổ trưởng,
Tổ phó tổ dân phố, qua đó kịp thời n m b t tình hình và chỉ đạo định hướng những vấn
đề trọng tâm, trọng điểm giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng m c. Thực hiện tốt việc tiếp
công dân định kỳ, đối thoại trực tiếp để giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo
của người dân. Thường trực Quận ủy chỉ đạo Văn ph ng Quận ủy bộ phận tiếp nhận và
x l đơn thư khiếu nại tố cáo phối hợp với Văn ph ng Ủy ban nhân dân quận chọn lọc
những đơn thư khiếu nại tồn đọng kéo dài để tập trung chỉ đạo giải quyết.
6.2. Về xây dựng chính quyền:
Hiệu lực, hiệu quả quản l Nhà nước của Ủy ban nhân dân quận được tăng cường
trên tất cả các lĩnh vực. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng
ban quận và Ủy ban nhân dân 13 phường theo hướng tinh gọn, hiệu quả; quan tâm đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ
công chức g n với luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp với chức danh quy hoạch và
chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện g n với thực hiện quy chế
dân chủ cơ sở, công tác dân vận của chính quyền và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI) về xây dựng Đảng góp phần kh c phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại; tạo
bước chuyển trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ công chức về tác phong,
lề lối làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả
Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015; thành lập bộ phận tư vấn, hỗ
trợ người dân trong quá trình làm thủ tục hồ sơ hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng
công nghệ thông tin và hệ thống quản l chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO
9001:2008, thực hiện cơ chế một c a liên thông” giữa các ph ng ban quận và Ủy ban
nhân dân 13 phường trong luân chuyển, giải quyết hồ sơ, qua đó góp phần nâng cao
chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và tránh gây phiền hà cho Nhân dân.
Công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của
công dân được quan tâm chỉ đạo; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của ộ
Chính trị, Chỉ thị 21 của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.
Công tác kiểm tra, thanh tra công vụ được chú trọng, đặc biệt đối với cán bộ công chức
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các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với dân, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, x l sai phạm
của cán bộ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
6.3. Về công tác vận động Nhân dân:
Công tác vận động Nhân dân của Đảng bộ quận đạt kết quả tương đối toàn diện,
chú trọng công tác Dân vận của chính quyền; không ngừng phát huy dân chủ trong các
loại hình, tăng cường đối thoại, tiếp xúc, l ng nghe kiến của Nhân dân để kịp thời giải
quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Triển khai thực hiện
chương trình hành động của Quận ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán
bộ làm công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy
tốt vai tr tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai thực hiện Quyết
định 217, 218 của ộ Chính trị và Chỉ thị 19 của Thành ủy về Quy chế giám sát, phản
biện xã hội và Quy định góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua việc nâng cao vai tr giám sát cộng
đồng, triển khai hộp thư giám sát để Nhân dân tham gia góp , giám sát cán bộ, đảng
viên ở cơ sở. Chỉ đạo sơ, tổng kết Quy định về phân công đảng viên làm công tác vận
động quần chúng, Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị, qua đó nâng cao
trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân để nghe dân nói, nói dân
hiểu và làm dân tin”, giúp cho các cấp ủy quan tâm xây dựng nghị quyết sát hợp với
tình hình, đảm bảo phương thức Đảng lãnh đạo, chính quyền quản l và Nhân dân làm
chủ”.
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương
thức và hướng mạnh hoạt động về cơ sở; tổ chức tuyên truyền, vận động đóng góp ủng hộ
các nguồn quỹ nh m hỗ trợ, chăm lo cho các hộ dân nghèo, thực hiện tốt công tác đền ơn
đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước,
Dân vận khéo; phối hợp chặt ch với các ngành chức năng và chính quyền cơ sở tăng cường
vận động, thuyết phục Nhân dân đồng thuận với chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ
tái định cư, bàn giao mặt b ng để thực hiện các dự án trọng điểm; vận động thực hiện tốt
công trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Hàng năm, có trên 81% tổ chức Mặt trận, các
đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở được công nhận xuất s c, vững mạnh; công tác tập hợp
đoàn viên, hội viên được tăng cường, đạt tỷ lệ bình quân là 71%. Công tác kết nạp đoàn
viên, hội viên được quan tâm thực hiện, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đại hội năm
2011, 2012 và chỉ tiêu đoàn thể cấp trên giao từ năm 2013 đến nay .
Mặt trận Tổ quốc phát huy vai tr tập hợp, đoàn kết Nhân dân, tăng cường khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong các mặt đời sống xã hội,
tích cực tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá ở khu dân cư”. ãnh đạo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh về tư tưởng,
chính trị và tổ chức; tăng cường lãnh đạo công tác tập hợp thanh thiếu niên và các hoạt
động xung kích tình nguyện, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống
cho thanh thiếu niên, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội, tạo nguồn phát triển Đảng
và bổ sung nguồn cán bộ cho địa phương. Tăng cường vận động cán bộ, hội viên phụ nữ
tham gia phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh
phúc”, các hoạt động xã hội; làm tốt công tác cán bộ nữ, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho hội
viên và nâng cao chất lượng hoạt động các chi, tổ hội cơ sở. Hội Nông dân tiếp tục phối
hợp triển khai công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô
thị bền vững; tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân ổn định sản xuất, chuyển đổi ngành
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nghề; quan tâm chăm lo, hỗ trợ đời sống cho các hộ nông dân trong các khu vực quy hoạch,
thu hồi mặt b ng để triển khai các dự án. Đẩy mạnh phong trào công nhân viên chức lao
động, quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nhận thức chính trị, trình độ tay nghề cho lực lượng lao
động; chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng từ công nhân và xây dựng tổ chức Đảng, đoàn
thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Hội
Cựu chiến binh quận phối hợp thực hiện tốt việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ,
chăm lo tốt đời sống của cán bộ, hội viên và tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng,
chính quyền và Nhân dân. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Câu lạc bộ Truyền thống
kháng chiến, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến h c, Hội Ng ời cao tuổi và các hội, đoàn
quần chúng khác hoạt động đúng theo chức năng, điều lệ; phát huy vai tr gương mẫu, uy
tín của cán bộ hưu trí, người cao tuổi trong việc giữ gìn bản s c văn hóa, truyền thống địa
phương, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa”, xã hội nhân đạo, khuyến học,
khuyến tài… Thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo;
chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hóa cho đồng bào các dân tộc, đồng bào có
đạo; thường xuyên tiếp xúc, vận động chức s c, chức việc các tôn giáo và đồng bào có đạo
chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, sống theo phương châm tốt
đời, đ p đạo”.
7/ Đánh giá chung:
- Kinh tế có sự tăng trưởng từng bước chuyển dịch theo cơ cấu thương mại - dịch
vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp đô thị; tập trung các giải pháp
tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư. Công
tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường; tích cực phối hợp với các
ngành liên quan của Thành phố trong xử lý ô nhiễm môi trường. Công tác quản lý và
phát triển đô thị đạt được kết quả thiết thực; hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư,
góp phần từng bước thay đổi diện mạo của quận.
- Lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung lãnh đạo và có sự chuyển biến tích
cực; sự nghiệp giáo dục - đào tạo của quận không ngừng phát triển cả về số lượng và
chất lượng, cơ sở vật chất, trường lớp ở các cấp học được đầu tư đồng bộ và từng bước
chuẩn hoá, đảm bảo cho con em trên địa bàn quận được học ngày 02 buổi; phong trào
văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao có sự phát triển; phong trào Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa được triển khai đồng bộ. Công tác an sinh xã hội được
Đảng bộ đặc biệt quan tâm, phát huy tốt nội lực để chăm lo cho dân nghèo, gia đình
chính sách; chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá tiếp tục được đẩy mạnh, vận động
và duy trì các nguồn quỹ hỗ trợ cho hộ nghèo bằng nhiều hình thức để vươn lên thoát
nghèo, có cuộc sống ổn định hơn.
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phong trào
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sự chuyển biến và đạt được kết quả nhất định;
chất lượng xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang được nâng lên, cơ bản đáp ứng
được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác cải cách tư pháp đã góp phần vào
việc lập lại trật tự kỷ cương, đảm bảo sự công minh của pháp luật.
- Hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn và củng cố;
quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây
dựng Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, qua đó đã tạo chuyển biến
rõ nét về nhận thức và hành động trong từng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, thực
hiện có hiệu quả việc đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
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đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tập trung giải
quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của
Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí
cán bộ được quan tâm lãnh đạo thực hiện khá tốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc, góp phần tích
cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.
- Công tác vận động Nhân dân được các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo và đạt
được nhiều kết quả; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt
công tác tuyên truyền vận động, tập hợp, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc, cùng với các ngành, các giới và Nhân dân trên địa bàn quận tích cực tham gia
thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là các phong
trào, các cuộc vận động đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp xây dựng quỹ vì người
nghèo, thực hiện công trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm, công trình phúc lợi xã
hội.
II/ HẠN CHẾ, YẾU KÉM:
1/ Về kinh tế:
Ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp c n gặp nhiều khó khăn; kinh tế tập thể
chưa phát triển, chủ yếu là thực hiện hợp đồng gia công và chưa liên kết để cùng nhau
phát triển. Mô hình phát triển du lịch sinh thái có quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu là tự phát nên
chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao; vẫn c n tình trạng chăn nuôi không đúng theo quy
hoạch, tiềm ẩn các dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.
2/ Về quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng:
Vẫn c n xảy ra tình trạng xây dựng không phép chưa được phát hiện và x l kịp
thời. Tiến độ một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản, công trình chỉnh trang đô thị và
các công trình trọng tâm như mở rộng đường ã Xuân Oai, đường ưng ng Thoàn,
đường ê Văn Việt đoạn ngã tư Thủ Đức đến ngã ba ã Xuân Oai c n chậm hoặc
chưa triển khai thực hiện được.
Công trình trọng tâm xây dựng mới ệnh viện Quận chưa thực hiện do chờ Thành
phố rà soát quy hoạch các bệnh viện tuyến quận để phân cấp đầu tư và chương trình xây
dựng từ 3 - 4 chung cư cao tầng phục vụ nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp chưa
được triển khai do khó khăn về nguồn vốn đầu tư.
3/ Về văn hóa – xã hội:
Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các trường học được quan tâm thực hiện nhưng
chưa đáp ứng kịp với sự phát triển nhanh của dân số dẫn đến sỉ số các lớp học c n cao
ảnh hưởng đến việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết. Hiệu
quả hoạt động của một số trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa phường c n thấp.
Chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện, các cơ sở y tế của phường và kêu gọi xã hội
hóa trong lĩnh vực y tế c n hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ Nhân dân. Việc đầu
tư các thiết chế văn hóa cơ sở tại một số phường c n chậm; việc xây dựng phường văn
minh đô thị và khu phố văn hóa chưa thật sự bền vững, c n nặng về thành tích và chỉ
tiêu; tình trạng buôn bán lấn chiếm l ng, lề đường vẫn c n diễn ra. Một số hộ đã thoát
nghèo nhưng chưa thật sự bền vững, có khả năng tái nghèo cao. Công tác đào tạo nghề
chưa đạt hiệu quả, chưa g n kết với nhu cầu việc làm của người lao động.
13

4/ Về quốc phòng, an ninh và công tác t pháp:
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội c n diễn biến phức tạp; chưa
phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác
đấu tranh ph ng chống tội phạm dẫn đến phạm pháp hình sự chưa được kéo giảm, tỷ lệ
điều tra khám phá án chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tình hình tai nạn giao thông có
chiều hướng tăng trong những năm gần đây; chính sách hậu phương quân đội chưa
được quan tâm đúng mức. Cải cách tư pháp chưa đồng bộ ở một số lĩnh vực; đội ngũ
thẩm phán còn thiếu nên tỷ lệ giải quyết án, nhất là án dân sự chưa đạt yêu cầu đề ra.
5/ Về củng cố kiện toàn hệ thống chính trị:
Công tác tiếp nhận và giải quyết các vấn đề dư luận phản ánh có lúc, có nơi chưa
kịp thời. Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa cụ thể hóa các chuẩn mực trong việc học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên hiệu quả đạt được chưa cao; chưa
quan tâm đúng mức đến việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo nên chưa
tạo sức lan tỏa mạnh m trong xã hội.
Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết;
chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của an í thư tại một số chi bộ cơ
quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa đạt yêu cầu; tinh
thần tự phê bình, phê bình của cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ tại một số tổ chức
Đảng c n hạn chế. Một số cấp ủy Đảng chưa chủ động trong công tác tạo nguồn kết nạp
Đảng, nhất là trong thanh niên nhập ngũ, trong trường học, địa bàn dân cư; việc bồi
dưỡng nhận thức chính trị cho đối tượng trong nguồn phát triển Đảng tại một số nơi
chưa được quan tâm đúng mức. Công tác bố trí cán bộ có lúc, có nơi chưa phù hợp với
năng lực sở trường công tác.
Vẫn c n một vài cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng chưa nhận thức đầy đủ nghĩa của
công tác kiểm tra, giám sát nên việc xây dựng chương trình, kế hoạch chưa xác định nội
dung trọng tâm, đối tượng trọng điểm dẫn đến hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát
chưa cao. Một số tổ chức Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám
sát chuyên đề đối với đảng viên; hoạt động kiểm tra, giám sát c n ngại đụng chạm,
chưa chủ động n m tình hình nên việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng và
đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm số lượng c n ít. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người
đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác ph ng chống tham
nhũng, lãng phí; chưa thực hiện tốt việc tự kiểm tra để ngăn ngừa; chưa phát huy đúng
mức vai tr của mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp
luật về ph ng, chống tham nhũng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân.
Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng chưa đạt
như mong muốn, vẫn c n một vài đầu việc an Thường vụ Quận ủy đang tập trung chỉ
đạo kh c phục như tiến độ thực hiện một số công trình trọng tâm, công tác bồi thường, bố
trí tái định cư, giải phóng mặt b ng một số dự án; việc bán đấu giá địa chỉ nhà đất do
quận quản l .
Hiệu lực, hiệu quả quản l Nhà nước trên một số lĩnh vực c n hạn chế; sự chỉ đạo
điều hành của Ủy ban nhân dân quận có lúc có nơi chưa kịp thời; vai trò tham mưu của
một số ph ng ban quận c n hạn chế, thiếu chủ động; thức trách nhiệm phục vụ Nhân
dân của một bộ phận cán bộ công chức c n thấp, vẫn c n xảy ra tình trạng nhũng nhiễu,
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v i vĩnh, gây phiền hà cho người dân trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính, nhất
là lĩnh vực nhà, đất.
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có tập trung đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động nhưng hiệu quả đạt được chưa cao, một vài phong trào, cuộc
vận động c n nặng về hình thức; công tác tạo nguồn kết nạp, tập hợp đoàn viên, hội
viên tham gia sinh hoạt và xây dựng chi đoàn, chi hội trong các doanh nghiệp ngoài khu
vực Nhà nước c n thấp; vai tr giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội chưa phát huy đầy đủ; việc phản ánh dư luận trong Nhân dân có lúc
chưa kịp thời, hiệu quả hoạt động của lực lượng n ng cốt chính trị và n ng cốt phong
trào ở một số thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.
III/ NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN:
1/ Nguyên nhân thành tựu.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Thành ủy, Ủy
ban nhân dân Thành phố và sự hỗ trợ của các sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố. Sự
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền quận; phát
huy vai tr , năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cùng sự quyết tâm cao trong tổ chức
thực hiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; thức
trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc
kh c phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tạo
được sự đồng thuận của Nhân dân, tích cực tham gia các phong trào hành động cách
mạng, các cuộc vận động xã hội đóng góp nhiều công sức cho sự phát triển của quận
trong quá trình đô thị hóa.
2/ Nguyên nhân hạn chế, yếu kém:
2.1. Về khách quan:
à địa bàn ở c a ngõ Đông c Thành phố; dân nhập cư ngày càng tăng, tạo
nhiều áp lực trong công tác quản l Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội; nhiều dự án triển
khai thực hiện trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn, một bộ phận người dân chưa đồng
tình với chính sách bồi thường, khiếu nại nhiều nơi; tình hình khó khăn chung về nguồn
vốn, chính sách đầu tư đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số công trình xây dựng
cơ bản, công trình trọng tâm nghị quyết Đại hội đề ra.
2.2. Về chủ quan:
- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của an Chấp hành, an Thường vụ Quận ủy có lúc, có
việc chưa tập trung đúng mức, chưa thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện của
các cấp, các ngành. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội c n chậm trong
việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; việc nhân rộng, triển khai các mô hình
hay, điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân chưa được quan tâm thực hiện thường
xuyên; hiện tượng hành chính hóa, đặt nặng thành tích vẫn còn tồn tại trong hoạt động
của nhiều đơn vị.
- C n thiếu sự đột phá nh m thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc dự báo những khó
khăn phát sinh trong thực tiễn có lúc chưa kịp thời, c n thiếu những giải pháp mang tính
đồng bộ khả thi; vai tr chủ động phối hợp của Ủy ban nhân dân và các ph ng ban chức
năng quận với các sở ngành Thành phố để tạo thuận lợi trong thực thi nhiệm vụ một số
lĩnh vực công tác cụ thể chưa tích cực và thiếu sự đeo bám các dự án xây dựng cơ bản,
công trình trọng tâm ; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhạy bén, n m sát tình
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hình để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn trong công tác giải phóng mặt b ng, giải
quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
3/ Một số kinh nghiệm thực tiễn:
- Phải thực sự coi trọng việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, không ngừng
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; giữ vững sự
đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, trước hết là trong cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ
chốt. Thực hiện nghiêm nguyên t c tập trung dân chủ; chú trọng giải quyết hài h a giữa
lãnh đạo toàn diện và chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm nh m đảm bảo thực hiện nhiệm vụ
trước m t và lâu dài; xác định cho được khâu đột phá quan trọng trong từng thời điểm,
n m vững nhiệm vụ trọng tâm, khâu trọng điểm và phải có quyết tâm thực hiện mục
tiêu đã đề ra.
- Quan tâm chăm lo đào tạo nguồn cán bộ, đảm bảo về phẩm chất đạo đức, trình độ
chuyên môn và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; phát huy vai tr
trách nhiệm cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu. Công tác đào tạo, bố trí, điều động,
luân chuyển cán bộ phải được thực hiện đồng bộ; kịp thời thay thế cán bộ thiếu trách
nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời x l nghiêm các trường hợp sai phạm.
- Trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết phải biết dựa vào dân,
l ng nghe dân nh m phát huy hơn nữa quyền và vai tr làm chủ của Nhân dân; quan
tâm đến vấn đề an dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và giải quyết kịp thời những bức
xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là các lĩnh vực có liên quan đến đời
sống tinh thần, vật chất của Nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự
đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước.
- Xây dựng các chỉ tiêu nghị quyết phải dựa trên cơ sở khảo sát và năng lực thực
tiễn của địa phương; các chủ trương biện pháp thực hiện phải cụ thể, có tính khả thi;
mặt khác phải nâng cao năng lực dự báo; luôn nhạy bén, sáng tạo, chủ động n m b t và
kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Thường xuyên sơ, tổng kết đánh giá việc
thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, rút ra những kinh nghiệm để phát huy
những mặt đạt được, kh c phục có hiệu quả những mặt tồn tại, khuyết điểm.
PHẦN THỨ HAI:
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
NHIỆM KỲ V (2015 – 2020)
Trong những năm tới, Quận 9 được Thành phố tiếp tục định hướng là địa bàn
chiến lược phát triển kinh tế ở vị trí Đông c, 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; 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 s t
ến Thành - Suối Tiên… được đưa vào khai thác s dụng; hệ thống bến xe, bệnh viện
chuyên khoa được Thành phố đầu tư xây dựng, quy hoạch hệ thống các trường Đại học
tiếp tục thực hiện, các khu dân cư mới s dần được hình thành phát triển… tạo điều
kiện phát triển mạnh các loại hình dịch vụ trên địa bàn. Hệ thống chính trị từ quận đến
cơ sở tiếp tục được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; đời sống vật
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chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục có bước
trưởng thành; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững là điều kiện thuận
lợi để phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và Nhân dân chủ động n m b t thời cơ,
nỗ lực phấn đấu vươn lên phát triển nhanh và vững ch c trong thời gian tới.
ên cạnh đó, vẫn c n 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 đ i hỏi 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, ổn định tình hình an ninh, trật tự
trên địa bàn; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi mặt b ng, ô nhiễm môi
trường, biến đổi khí hậu, hoạt động Diễn biến h a bình” của các thế lực thù địch tiếp
tục diễn biến phức tạp… s là những yếu tố bất lợi đặt ra cho Đảng bộ cần phải tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:
Đảng bộ và Nhân dân Quận 9 nêu cao tinh thần đoàn kết nỗ lực phấn đấu vì
mục tiêu “Quận 9 ngày càng văn minh, phát triển”; phát huy tối đa mọi nguồn lực,
tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng “Dịch vụ, Công nghiệp – Tiểu thủ
công nghiệp, Nông nghiệp đô thị”; đầu tư chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và
hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của quận đi đôi với bảo vệ môi trường,
quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn
xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường
mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, xây dựng Đảng bộ Quận ngày càng
trong sạch, vững mạnh.
I/ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:
1. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về giá trị sản xuất của khu vực dịch vụ
là 10%/năm.
2. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về giá trị sản xuất của ngành công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 11%/năm.
3. Thu ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2015 - 2020 phấn đấu vượt chỉ tiêu
pháp lệnh từ 6 - 8% mỗi năm.
4. Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách do quận quản l bình quân
hàng năm từ 220 đến 250 tỷ đồng.
5. Hoàn thiện mạng lưới cấp nước trên địa bàn, đảm bảo 100% hộ dân được s
dụng nước sạch.
6. Tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 và lớp 6 hàng năm đạt 100%, hiệu suất đào
tạo Tiểu học đạt 98,5%; hiệu suất đào tạo Trung học cơ sở đạt 91%; phấn đấu xây
dựng 08 trường đạt chuẩn Quốc gia.
7. Hoàn thành các chỉ tiêu chương trình y tế Quốc gia đề ra hàng năm; giữ vững
13 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,25%;
giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 4,3%.
8. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 07 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 64 khu
phố văn hóa; hàng năm tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 85%; tỷ lệ đơn vị, cơ quan,
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doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa từ 92% trở lên; tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao
thường xuyên từ 25% trở lên.
9. Phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá theo
tiêu chí của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.
10. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu về xây dựng lực lượng; hàng năm kết nạp 1%
dân quân vào Đảng, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân
trên 19%; giữ vững 100% an Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện.
11. Phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự từ 3 - 5%/năm, nâng tỷ
lệ điều tra khám phá án trên 65%/năm; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3
mặt số vụ, số người chết và số người bị thương) từ 5 - 10%.
12. Hàng năm, có 95% cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo tiêu chí
phân loại chất lượng cơ sở Đảng hàng năm do Trung ương, Thành ủy quy định; phấn
đấu không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.
13. Kết nạp 800 đảng viên mới
14. Phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản l đạt chuẩn về trình độ
chuyên môn và chính trị.
15. Thành lập 15 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự
nghiệp ngoài công lập; trong đó có 02 chi bộ, 02 chi đoàn trong doanh nghiệp từ 500
lao động trở lên.
16. Phấn đấu có từ 80% đoàn thể cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, xuất s c; tỷ lệ
tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 70%. Đảm bảo 100% doanh
nghiệp, đơn vị có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn; thành lập mới 75 chi đoàn,
chi hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
17. Công trình trọng tâm:
- Xây dựng mới cầu Tăng ong, cầu ến Nọc.
- Mở rộng và nâng cấp đường ã Xuân Oai, đường ê Văn Việt từ ngã tư Thủ
Đức đến ngã ba ã Xuân Oai .
- Chỉnh trang đô thị tại phường Tăng Nhơn Phú , Phước ong .
II/ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ; VĂN HÓA - XÃ
HỘI; QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ C NG TÁC TƯ PHÁP:
1/ Về kinh tế:
Tăng cường quản l Nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện
thuận lợi cho các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động đạt hiệu
quả; tổ chức gặp gỡ để kịp thời n m b t thông tin hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ
doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và đổi mới công nghệ để phục vụ sản xuất,
kinh doanh. Thường xuyên kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; hỗ
trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình hợp tác xã. Tăng cường kiểm tra, kiểm
soát thị trường, chống gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu. Nâng cao hoạt động của
các chợ truyền thống; triển khai thực hiện tốt chương trình bình ổn giá các mặt hàng
thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân g n với vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
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Thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ trên địa bàn; đầu tư hạ tầng kỹ thuật
phục vụ du lịch g n với bảo tồn các di tích lịch s văn hóa, trong đó tạo điều kiện cho
các hộ dân tiếp cận, phát triển có hiệu quả Đề án 100 ha vườn cây ăn trái kết hợp du
lịch sinh thái tại phường ong Phước; kết nối với các công ty du lịch của Thành phố và
các tỉnh lân cận để nâng cao chất lượng quảng bá du lịch. Khuyến khích đầu tư, hỗ trợ
tiêu thụ sản phẩm; nhân rộng các mô hình nông nghiệp đô thị có hiệu quả kinh tế cao,
không gây ô nhiễm môi trường; thực hiện kiểm soát, x l việc vận chuyển, kinh doanh
gia cầm không rõ nguồn gốc; tăng cường kiểm tra s dụng nông dược và kiểm soát dịch
bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
Tăng cường khai thác quản l các nguồn thu, chống thất thu ngân sách để phục vụ
phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; tuyên truyền, hỗ trợ các chính sách về thuế,
cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế; quản l , kiểm soát chi
ngân sách và tài sản công đúng quy định. Cân đối nguồn ngân sách tập trung đầu tư cơ
sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trọng tâm, các công trình trường
học; khai thác tối đa mọi nguồn vốn và huy động vốn các thành phần kinh tế để đầu tư
phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở xã hội; vận động Nhân dân hưởng ứng thực
hiện các công trình theo kế hoạch chỉnh trang đô thị. Nâng cao trách nhiệm của đơn vị
đầu tư trong thực hiện các công trình s dụng vốn ngân sách; tăng cường công tác giám
sát cộng đồng nh m nâng cao chất lượng công trình, chống lãng phí trong đầu tư xây
dựng. Kiến nghị Thành phố đầu tư, nâng cấp mở rộng một số tuyến đường nh m kéo
giảm tai nạn giao thông và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn quận: mở
rộng đường Đỗ Xuân Hợp, đường ưng ng Thoàn, đường Nguyễn Duy Trinh, đường
Nguyễn Xiển.
2/ Quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng:
Tăng cường công tác quản l quy hoạch phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch
chung của Thành phố; tập trung phát triển các khu đô thị mới có quy mô lớn, đồng bộ
hạ tầng xã hội, hạn chế phát triển các dự án quy mô nhỏ và không phát triển các dự án
phân lô hộ lẻ. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch; công
khai, minh bạch quy hoạch s dụng đất và kế hoạch s dụng đất đã được duyệt, đảm
bảo cung cấp đầy đủ thông tin quy hoạch cho người dân có nhu cầu. Tập trung thực
hiện các giải pháp hỗ trợ chủ đầu tư các dự án nhà ở đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm
bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án và kiên quyết x l
những dự án không đảm bảo tiến độ theo quy định. Thực hiện bê tông, nhựa hóa 100
tuyến đường, hẻm trong khu dân cư theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng
làm”. Thực hiện công tác duy tu, s a chữa các hệ thống chiếu sáng, công trình giao
thông, nạo vét hệ thống thoát nước và các biện pháp chống ngập trên địa bàn.
Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về quy hoạch đất đai, nhà ở và xây
dựng. Nâng cao vai tr trách nhiệm của Đội Quản l trật tự đô thị quận và Ủy ban nhân
dân các phường trong công tác quản l trật tự đô thị; kiên quyết x l nghiêm các
trường hợp vi phạm về xây dựng, san lấp mặt b ng, lấn chiếm sông rạch, khai thác cát
trái phép. Tăng cường công tác quản l và s dụng đúng mục đích, có hiệu quả quỹ đất
công trên địa bàn.
Phối hợp các ngành chức năng khảo sát, lập kế hoạch triển khai các dự án cung
cấp nước sạch cho Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực chưa tiếp cận được
nguồn nước của công ty cấp nước; tăng cường công tác quản l khai thác nước ngầm.
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Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động của hệ thống chính trị để
đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt b ng các
dự án trọng điểm. Phối hợp với sở ngành Thành phố tập trung tháo gỡ những khó khăn
vướng m c trong công tác bồi thường, giải phóng mặt b ng; tăng cường công tác tiếp
công dân, đối thoại trực tiếp để giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của người dân liên
quan đến chính sách bồi thường, tái định cư.
Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường; kiên quyết x l việc
sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;
tăng cường khảo sát các khu vực ven sông, rạch dễ bị sạt lở để có phương án, kế hoạch
kh c phục kịp thời. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến
thức về ph ng, chống cháy nổ; kiên quyết x l các vi phạm về an toàn ph ng cháy,
chữa cháy.
3/ Về văn hóa – xã hội :
Giáo dục - đào tạo: thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị an Chấp hành Trung
ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp theo quy
hoạch, song song với việc cập nhật điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tiễn gia
tăng dân số của quận nh m đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh trên địa bàn nhất là các
lớp đầu cấp và đảm bảo sỉ số học sinh/ lớp, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ ngày theo qui
định. Duy trì và giữ vững thành quả phổ cập giáo dục, phong trào học sinh giỏi; nâng
cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt”; quan tâm giáo
dục kỹ năng sống, đạo đức, nhân cách, giáo dục truyền thống, lịch s cách mạng địa
phương cho học sinh. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm học
tập cộng đồng tại các phường; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây
dựng xã hội học tập, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài.
Y tế - dân số - gia đình trẻ em: quy hoạch đất xây dựng mới ệnh viện quận; đầu
tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho ệnh viện, Trung tâm y tế dự ph ng quận và
trạm y tế 13 phường nh m nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa
bàn. Tập trung củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ quản l , đội ngũ y, bác sỹ ngành y tế;
chú trọng nâng cao y đức, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt công
tác chăm lo sức khỏe cộng đồng; tăng cường các giải pháp không để dịch bệnh xảy ra
trên địa bàn; triển khai thực hiện kịp thời các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về
chăm sóc sức khỏe sinh sản, ph ng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Tiếp tục triển khai
đồng bộ các giải pháp về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm thiểu mất cân
b ng giới tính khi sinh. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên
địa bàn.
Văn hóa - thể dục thể thao: triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI
về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững đất nước; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống
cấp về văn hóa và đạo đức xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ và phát huy các giá trị
văn hóa truyền thống; đảm bảo sự hài h a giữa phát triển đô thị và bảo tồn các di tích lịch
s , di tích văn hóa, không gian và môi trường sinh thái đặc trưng của địa phương.
Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân; tiếp tục huy động các nguồn lực
để xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao nh m tổ chức tốt các hoạt
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động văn hóa, nghệ thuật đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí phục vụ Nhân dân; tăng
cường công tác vận động, thông tin, tuyên truyền; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng
phong trào thi đua yêu nước g n với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”, đưa các phong trào tiếp tục đi vào chiều sâu và bền vững, tạo được sự đồng
tình ủng hộ của Nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng danh hiệu phường văn minh
đô thị, khu phố văn hóa và gia đình văn hóa. Tăng cường quản l nhà nước đối với các
hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và quảng cáo trên địa bàn. Đầu tư xây dựng mới
Trung tâm văn hóa quận, nâng cao chất lượng hoạt động Nhà văn hóa các phường nh m
phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trên địa bàn.
Tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao; tăng cường tuyên truyền, vận động
Nhân dân tích cực tham gia tập luyện nâng cao thể chất; đẩy mạnh phong trào thể thao
quần chúng, thể thao học đường; duy trì, phát triển các môn thể thao thành tích cao có
thế mạnh của địa phương và các môn thể thao phù hợp với điều kiện tự nhiên của quận;
đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao đi đôi với đổi mới, nâng cao hiệu quả
quản l Nhà nước về thể dục, thể thao.
Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề lao động, việc làm và thu nhập cho người lao
động; g n phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công b ng xã hội, cải thiện nâng cao
chất lượng sống của người dân. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ các
chính sách đối với người có công, thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội.
Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn
2016 - 2020; thực hiện các giải pháp thoát nghèo bền vững, trong đó tập trung nhân
rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để hộ nghèo,
cận nghèo tiếp cận các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội, vay vốn phát triển kinh tế gia
đình. Thường xuyên củng cố an Chỉ đạo, cán bộ làm công tác giảm nghèo và nâng cao
chất lượng hoạt động của các tổ tự quản giảm nghèo; giới thiệu việc làm và tư vấn
hướng dẫn hộ nghèo đăng k tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài. Đầu tư nâng
cao chất lượng nội dung đào tạo Trường Trung cấp nghề Đông Sài G n; mở rộng hoạt
động mạng lưới tuyển sinh và giới thiệu việc làm tại các phường; triển khai mở các lớp
dạy nghề lưu động, tổ chức sàn giao dịch việc làm; hỗ trợ cho vay vốn học nghề, tạo
việc làm cho người lao động.
Tăng cường công tác ph ng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy; thực hiện tốt Đề
án quản l người nghiện ma túy trong thời gian chờ thực hiện thủ tục đưa vào cơ sở cai
nghiện theo quy định; quan tâm hỗ trợ người sau cai nghiện tái h a nhập cộng đồng về
địa phương, ổn định cuộc sống nh m hạn chế tối đa tình trạng tái nghiện.
4/ Về quốc phòng, an ninh và công tác t pháp:
Quán triệt sâu s c quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ
quốc ph ng, an ninh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo
vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 28 của ộ Chính trị, Chương trình hành
động số 25 của Quận ủy về xây dựng khu vực ph ng thủ vững ch c; g n công tác quốc
ph ng, an ninh với công tác phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng bồi dưỡng, xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Xây dựng an Chỉ huy Quân sự phường
vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu
của lực lượng vũ trang quận, chất lượng tổ chức hội thao các cấp; hoàn thành việc xây
dựng Trụ sở làm việc của cơ quan quân sự phường. Tăng cường công tác giáo dục kiến
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thức quốc ph ng cho các đối tượng theo quy định, quan tâm thực hiện tốt chính sách
hậu phương quân đội.
Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05 của ộ Chính trị về lãnh đạo công tác
bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị 48 của ộ Chính trị và Chương
trình hành động số 03 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác ph ng, chống tội phạm trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác diễn tập phương
án ph ng chống biểu tình, phá rối an ninh trật tự kết hợp xây dựng khu vực ph ng thủ
đạt theo yêu cầu đề ra; bảo vệ tốt các hoạt động lễ hội, các sự kiện chính trị hàng năm.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09 của an í thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao chất
lượng hoạt động của an bảo vệ dân phố và các tổ nhóm tự quản; tập trung xây dựng
phường, khu dân cư không có ma túy, mại dâm.
Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 92 của ộ Chính trị về
tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49 của ộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư
pháp đến năm 2020 và uật tổ chức Toà án nhân dân, uật tổ chức Viện Kiểm sát nhân
dân s a đổi năm 2014. Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét x và công tác thi
hành án dân sự, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm; tập trung giải quyết án tồn, kịp
thời tháo gỡ vướng m c trong việc giải quyết khiếu kiện các quyết định hành chính.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức và
Nhân dân, tăng cường công tác trợ giúp pháp l cho dân nghèo và công tác h a giải ở
cơ sở. Tạo điều kiện cho các cơ quan Tư pháp đầu tư xây dựng trụ sở làm việc để phục
vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới.
III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VỀ C NG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY
DỰNG CHÍNH QUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN:
1/ Về xây dựng Đảng:
1.1. Chính trị tư tưởng:
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư
tưởng, làm cho cán bộ đảng viên nhận thức sâu s c về chủ nghĩa Mác - ênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã
hội ở nước ta; tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật Nhà nước, bồi dưỡng l ng yêu nước, giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho
cán bộ, đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến
quần chúng Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, củng cố, kiện
toàn và phát huy hiệu quả mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là ở cơ sở.
Chú trọng việc sơ, tổng kết tình hình thực tiễn để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo.
Thực hiện hiệu quả các giải pháp về ph ng, chống những biểu hiện suy thoái về tư
tưởng chính trị, tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các
quan điểm sai trái theo Đề án 02 của Thành ủy. Thực hiện tốt công tác n m b t dư luận
xã hội, diễn biến tư tưởng, sớm phát hiện tình hình, kịp thời x l các vấn đề phức tạp,
nhạy cảm; kịp thời cung cấp thông tin cần thiết, chính xác, chính thống cho cán bộ,
đảng viên và Nhân dân để định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tăng sức đề
kháng” trước âm mưu, hoạt động diễn biến h a bình” trên lĩnh vực tư tưởng.
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Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo
tinh thần Chỉ thị 03 của ộ Chính trị, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và
các tầng lớp Nhân dân. Cấp ủy Chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch thực
hiện sát hợp với tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương và g n kết chặt ch
với việc kh c phục những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ trước. Cán bộ đảng viên,
nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kịp thời phát hiện và nhân rộng
các nhân tố mới, điển hình tiêu biểu để mọi người học tập và noi theo.
1.2. Tổ chức, cán bộ :
Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở
Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng hướng mạnh về cơ sở để giải quyết những khó khăn, vướng m c thực tiễn đặt
ra; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của an í thư và
Hướng dẫn 09 của an Tổ chức Trung ương; lãnh đạo công tác đánh giá chất lượng tổ
chức cơ sở Đảng và đảng viên đảm bảo đúng thực chất; thực hiện tốt việc định kỳ tổ chức
lấy kiến nhận xét của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản
l các cấp. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tinh gọn, phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao;
tổng kết đánh giá chất lượng hoạt động của mô hình Đảng bộ bộ phận đã được thành lập
và nhân rộng mô hình trên đối với những nơi đủ điều kiện; tiếp tục thực hiện chủ trương
nhất thể hóa chức danh í thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đối
với những địa phương đủ điều kiện.
Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng, chu
trọng phát triển đảng trong ngành giáo dục, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, địa
bàn dân cư, y tế, lực lượng dân quân. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định 57 của
ộ Chính trị Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; tăng cường n m tình hình và
giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến chính trị hiện tại của cán bộ, đảng viên.
Thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm; đổi mới phương pháp, xây dựng tiêu
chí đánh giá cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh theo hướng dẫn của Thành ủy. Nâng
cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ; đẩy mạnh việc điều động, luân chuyển, bố trí cán
bộ tiếp cận với các chức danh quy hoạch; quan tâm luân chuyển cán bộ trẻ được quy
hoạch về công tác tại cơ sở để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Đổi mới và nâng
cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình độ l luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho
đội ngũ cán bộ quận, phường đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc
xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh
nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
1.3. Kiểm tra, giám sát:
Các cấp ủy Đảng lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, nghị quyết,
quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Xây dựng
chương trình kiểm tra, giám sát toàn nhiệm kỳ, hàng năm của cấp ủy có trọng tâm,
trọng điểm; chú trọng kiểm tra sâu các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực và có
nhiều dư luận. Tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên là cấp ủy
viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản l trong việc chấp hành chỉ thị, nghị
quyết; về nguyên t c tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; về quy định những
điều đảng viên không được làm. Thường xuyên kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nh m kịp thời uốn n n, nh c
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nhở để công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả. Thực
hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với các cơ quan chức năng
trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để công tác kiểm
tra, giám sát thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao. X l nghiêm tổ chức Đảng và đảng
viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước.
Kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn được giao; tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp đủ số lượng, đảm bảo chất
lượng thực hiện tốt nhiệm vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực
đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp; thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với
cán bộ làm công tác kiểm tra.
1.4. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:
Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở, người đứng đầu cơ quan, đơn
vị và cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận 21 Hội nghị Trung ương
5 khóa XI và các Kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy, Quận ủy về công
tác ph ng, chống tham nhũng, lãng phí; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 33 của
ộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kiểm
soát việc kê khai tài sản. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ph ng chống tham
nhũng, lãng phí ở một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề tồn đọng kéo dài
gây bức xúc trong Nhân dân. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan có chức
năng đấu tranh ph ng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai tr của Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh ph ng, chống tham nhũng, lãng
phí.
1.5. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng:
Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp kh c phục hạn chế, khuyết điểm
theo Kết luận số 39 của an Thường vụ Quận ủy, huy động các nguồn lực đầu tư phát
triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm
đã đề ra; trong đó, tập trung dự án mở rộng đường ê Văn Việt, công tác chỉnh trang đô
thị đối với phường Tăng Nhơn Phú , Phước ong . Chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở,
tập thể, cá nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp
để kh c phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm và
những vấn đề mới phát sinh, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương,
đơn vị; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, trước hết là ba vấn đề
cấp bách; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức Đảng, góp phần
củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
2/ Về xây dựng chính quyền:
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản l Nhà nước của chính quyền quận, phường;
tiếp tục củng cố, kiện toàn, s p xếp tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo Đề án vị
trí việc làm đã được phê duyệt; kh c phục sự trùng l p về chức năng, nhiệm vụ, hạn chế
tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao
nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ, xây dựng
đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất, năng lực, có thức và trách nhiệm phục vụ
Nhân dân.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan g n với công tác Dân vận của chính quyền;
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trên lĩnh vực nhà đất, xây dựng, thuế; thực
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hiện công khai, minh bạch các quy trình thủ tục hành chính đến Nhân dân; tăng cường
phối hợp giữa các ph ng ban quận với Ủy ban nhân dân phường, rút ng n thời gian giải
quyết hồ sơ hành chính cho người dân, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ trễ hạn. Tăng
cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ công chức để
kịp thời chấn chỉnh, x l các trường hợp sai phạm. Duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp
công dân, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân.
3/ Công tác vận động Nhân dân:
ãnh đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết
của Đảng các cấp về công tác vận động Nhân dân. Tăng cường thực hiện có hiệu quả
08 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chương trình hành động số 22 của Quận ủy về
tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình
mới; quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên t c mọi chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp
của Nhân dân, hợp l ng dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân”; tiếp tục thực hiện tốt
Quy định 1043 của Thành ủy về phân công đảng viên làm công tác vận động quần
chúng ở cơ sở và đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị
g n với phong trào thi đua Dân vận khéo”; tạo chuyển biến rõ nét công tác Dân vận
của chính quyền, tập trung giáo dục cán bộ, công chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm
phục vụ Nhân dân, kh c phục có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà khi giải
quyết công việc liên quan đến Nhân dân. Tăng cường công tác Dân vận của lực lượng
vũ trang, phấn đấu mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt khẩu hiệu Mỗi ngày làm một việc
tốt vì Nhân dân”; thường xuyên ra quân, phối hợp thực hiện các công trình công cộng,
tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, làm tốt công tác đền
ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội. Phát động sâu rộng việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh g n với đẩy mạnh các phong trào hành động
cách mạng, thi đua yêu nước, tăng cường mối quan hệ g n bó giữa Đảng, chính quyền
với Nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn
dân tộc trong cộng đồng, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác
dân tộc, tôn giáo, động viên các chức s c, chức việc và đồng bào có đạo chấp hành tốt
chủ trương, chính sách, pháp luật, sống tốt đời đ p đạo, tham gia đóng góp tích cực vào
công cuộc xây dựng và phát triển của quận.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, phường phối hợp với
các ngành, các cấp làm tốt công tác vận động tạo nguồn chăm lo thiết thực cho diện
chính sách, các hộ dân nghèo, thực hiện có hiệu quả chương trình an sinh xã hội và
chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn. Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên
tịch giữa các lực lượng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú
trọng việc tuyên truyền, giáo dục và phối hợp đấu tranh kéo giảm các loại tệ nạn xã hội
trên địa bàn; hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, chủ đề
n toàn giao
thông” g n với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư”. Thực hiện tốt vai tr đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp
pháp của đoàn viên, hội viên; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị
chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn, kiên trì s dụng nhiều
hình thức thuyết phục phù hợp trong công tác tiếp xúc, vận động Nhân dân chấp hành
việc bàn giao mặt b ng để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, quan tâm
chăm lo đời sống người dân sau khi thực hiện việc bàn giao mặt b ng. Vận động Nhân
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dân tích cực tham gia hiến đất, đóng góp các nguồn lực thực hiện các công trình hạ
tầng, giao thông chỉnh trang đô thị theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng
làm”.
Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh m nội dung và phương thức
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với trọng tâm hướng
mạnh về cơ sở; tập hợp rộng rãi Nhân dân các giới, xây dựng lực lượng n ng cốt ở các
lĩnh vực, khu vực trọng điểm, nhất là khu vực đồng bào có đạo và đồng bào dân tộc. Tổ
chức thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của ộ Chính trị khóa XI về Quy chế giám
sát, phản biện xã hội và Quy định tham gia góp xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chỉ thị 19 của Thành ủy
về tiếp tục thực hiện Quy chế Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức,
đảng viên ở khu dân cư”; không ngừng phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp Nhân
dân thông qua việc triển khai sâu rộng Quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng loại hình
doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
Tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể cơ sở; đảm
bảo tỷ lệ kết nạp đoàn viên, hội viên của tổ chức đoàn thể theo chỉ tiêu của Hội, Đoàn
cấp trên giao; chú trọng kết nạp người làm việc trong các đơn vị kinh tế ngoài khu vực
Nhà nước, địa bàn dân cư và quần chúng có đạo; tập trung phát hiện những nhân tố tích
cực, bồi dưỡng, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú, xuất s c, đủ tiêu chuẩn giới thiệu
cho cấp ủy, tạo nguồn công tác kết nạp Đảng và quy hoạch cán bộ hệ thống chính trị
các cấp.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 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, tinh thần
đoàn kết thống nhất, sự 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 V NHIỆM KỲ 2015 - 2020
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