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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
XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ X 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 trên địa bàn đã góp
phần thay đổi diện mạo của quận; 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 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 công tác bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi mặt bằng; tình hình kinh tế tiếp tục tăng trưởng
ổn định, nhưng vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp theo xu hướng chung của nền
kinh tế trong khu vực đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sự phát triển của
các doanh nghiệp; tình hình an ninh trật tự, nhất là tai nạn giao thông và hoạt động
của tội phạm diễn biến phức tạp, khó lường là các vấn đề ảnh hưởng nhất định đến
quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nhiệm kỳ qua.
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 đã phát
huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020.
PHẦN THỨ I
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2015 – 2020
I. NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC
1. Kinh tế, ngân sách:
1.1. Kinh tế:
Cơ cấu ngành kinh tế đã chuyển dịch theo đúng định hướng “Dịch vụ - Công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Nông nghiệp đô thị”. Tốc độ tăng trưởng bình quân
hàng năm về giá trị sản xuất của ngành kinh tế (theo giá so sánh 2010) là 10,6%, trong
đó ngành thương mại - dịch vụ là 10,48% vượt 0,48% so với chỉ tiêu nghị quyết,
ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là 11,67% vượt 0,67% so với chỉ tiêu nghị
quyết, ngành nông nghiệp giảm dần bình quân 21,08%.
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Lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ chiếm tỷ trọng 61,52% trong cơ cấu ngành
kinh tế, tập trung phát triển nhanh về số lượng ở các lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ vận tải
kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, kinh doanh bất động sản, dịch vụ khoa học
công nghệ, dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo.
Lĩnh vực Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng 38,04%, tập trung ở
một số nhóm ngành về may mặc, dệt, giày da, gia công sản xuất các sản phẩm từ kim
loại, sản xuất mặt hàng gỗ… Quận ủy đã ban hành ế hoạch số 74-KH/QU triển
khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTrHĐ/TU của Thành ủy về nâng
cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh kinh tế đáp ứng yêu cầu hội nhập
giai đoạn 2016 - 2020; phát triển hệ thống thị trường bán lẻ, siêu thị, trung tâm
thương mại, cửa hàng tiện lợi1; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường gặp g các doanh nghiệp để n m
tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo g khó khăn, vướng m c nhằm tạo điều kiện thuận
lợi để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện tốt chương trình kết
nối hỗ trợ lãi vay ưu đãi, hỗ trợ 99 doanh nghiệp và 01 hộ kinh doanh vay
1.927,509 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,44% trong
cơ cấu ngành kinh tế của quận; ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng
nông nghiệp đô thị2; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong nông
nghiệp, nhất là dịch cúm gia cầm, dịch tả heo Châu Phi(3).
1.2. Thu, chi ngân sách:
Lãnh đạo thực hiện tốt quản lý thu ngân sách nhà nước, tạo nguồn đầu tư phát
triển kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm (2016 – 2020) là
18.193/8.913 tỷ đồng, đạt 204,12% dự toán Thành phố giao, tăng bình quân mỗi
năm là 15,2%/năm so với dự toán, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết (6-8%/năm); tốc
độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 8,7%/ năm. Công tác quản lý,
điều hành chi ngân sách đúng Luật Ngân sách g n với các chương trình phát triển
kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, sử dụng kinh phí đúng
mục đích, có hiệu quả, góp phần tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí. Tổng chi thường xuyên thực hiện giai đoạn 2016-2020 là 4.441,3 tỷ đồng,
bình quân hàng năm là 888 tỷ đồng/năm, trong đó chi sự nghiệp giáo dục chiếm tỷ
trọng hơn 45% tổng chi thường xuyên.
2. Quản lý đô thị, tài nguyên môi trường:
2.1. Đầu tư xây dựng:
1

12 chợ truyền thống, 01 trung tâm thương mại, 02 siêu thị tổng hợp, 02 siêu thị chuyên doanh và 97 cửa hàng
tiện lợi, trong đó có 58 cửa hàng bình ổn thị trường
2
Phê duyệt 15 phương án sản xuất của 15 hộ vay theo Quyết định số 04/QĐ-UBND và Quyết định 13/QĐUBND của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ chuyển đồi sản xuất nông nghiệp theo hướng nông
nghiệp đô thị, ngân sách hỗ trợ lãi vay 4,783 tỷ đồng. Tổ chức 60 lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn trái, cây kiểng,
rau sạch, chăn nuôi, thủy sản, phòng bệnh trong chăn nuôi với hơn 2.700 lượt người tham dự và phân phát hơn
10.800 tài liệu, tờ bướm hướng dẫn kỹ thuật các loại. Tổ chức 08 lớp tập huấn, tuyên truyền chính sách hỗ trợ chuyển
dịch nông nghiệp đô thị cho 300 lượt cán bộ nông nghiệp, các ban ngành quận, nông dân các phường tham dự, phân
phát 2.000 tài liệu bướm quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố
giai đoạn 2015 – 2020; trình diễn 105 điểm về dừa dứa, hoa lan, nấm bào ngư, nấm linh chi, cây ăn trái.
3

Thực hiện chính sách của Nhà nước về dịch tả heo Châu Phi, quận đã hỗ trợ cho 135 hộ chăn nuôi bị thiệt hại
với 8.265 con heo bị nhiễm bệnh buộc tiêu hủy, tổng số tiền hỗ trợ 12,975 tỷ đồng.
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Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện tương đối đồng bộ trên các lĩnh vực
giao thông, cấp thoát nước, giáo dục, văn hóa, y tế… đã từng bước thay đổi bộ mặt
đô thị của quận. Tổng vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2016 đến năm
2020 trên 6.853 tỷ đồng; một số dự án quy mô lớn của Thành phố được đầu tư trên
địa bàn như: Bến xe Miền Đông, Bệnh viện Ung Bướu, đường Võ Chí Công (giai
đoạn 1), trường THPT Dương Văn Thì …Tổng vốn ngân sách do quận quản lý
thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận từ năm 2016 đến năm 2020 ước
đạt được khoảng 1.863,58 tỷ đồng; khối lượng thực hiện bình quân hàng năm là
372,72 tỷ đồng (đạt 149,09% so với chỉ tiêu Nghị quyết)4. Tập trung thực hiện nâng
cấp mở rộng 261 tuyến đường với chiều dài 117,43 km; xây dựng hệ thống cống
thoát nước với chiều dài 100,57 km5; đầu tư xây mới 15 công trình trường học với
463 phòng học, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng tăng.
2.2. Công tác quản lý, phát triển đô thị:
Quận 9 đã cơ bản hoàn thành phủ kín quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy
hoạch quận g n với định hướng quy hoạch tổng thể đô thị Thành phố, phù hợp với
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phát triển kết cấu hạ
tầng đô thị của địa phương và Thành phố, kết nối hệ thống giao thông của quận với
các tuyến giao thông trọng điểm Xa lộ Hà Nội, tuyến đường s t đô thị Bến Thành Suối Tiên, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tuyến
đường Vành Đai 2, tuyến đường Vành đai 3. Công tác quy hoạch bảo đảm công
khai, minh bạch và kết hợp hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, cộng đồng và người dân.
Các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá
quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp sự phát triển của địa phương,
đảm bảo tính thống nhất với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, kết cấu hạ tầng
đô thị mới phát sinh(6). Trên cơ sở quy hoạch phân khu được Thành phố phê duyệt,
điều chỉnh, quận đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục có liên quan cho các
dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn, giải quyết kịp thời các hồ sơ
về chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà ở của người
dân.
Ban hành Nghị quyết số 13-NQ/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về tăng
cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự
xây dựng trên địa bàn quận và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU
của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả
công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; qua đó tình
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Năm 2016: 304.709 tỷ đồng, Năm 2017: 452,821 tỷ đồng, Năm 2018: 523,810 tỷ đồng, Năm 2019: 282,35 tỷ
đồng, Năm 2020 (dự kiến): 300 tỷ đồng.
5
Đường giao thông: Nhà nước đầu tư 61 tuyến 20,99km với tổng số tiền 330,627 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp
100% kinh phí thực hiện 200 tuyến 96,44km với tổng số tiền 41,271 tỷ đồng. Hệ thống cống thoát nước: Nhà nước
đầu tư 23,73km; Nhân dân đầu tư 76,84km.
6
Trong giai đoạn 2016 - 2020, quận đã tổ chức lập điều chỉnh 17 đồ án án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trong
đó đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt 03 đồ án tổng thể, 14 đồ án còn lại đã hoàn thành công tác lập,
đang lấy ý kiến các Sở, ngành có liên quan và trình Sở Quy hoạch - iến trúc thẩm định; Đối với các đồ án quy
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 còn lại, đã thực hiện công tác rà soát định kỳ theo quy định và báo cáo Sở Quy hoạch iến trúc xem xét kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận điều chỉnh trong giai đoạn 2021-2025; Tổ chức
lập và được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại 194 ô phố với tổng diện tích
403,6 ha của 23 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.
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hình trật tự xây dựng trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát7, ý thức của cán bộ
công chức và Nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Đã thực hiện cấp phép xây dựng
trực tuyến, công khai các quy định và tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức
về pháp luật xây dựng đến Nhân dân, nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của
đội ngũ cán bộ công chức; thực hiện c t giảm thời gian giải quyết hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ
giải quyết đúng hạn đạt 98,17%, 1,83% hồ sơ cấp phép trễ hạn, đã thực hiện thư xin
lỗi người dân. Công tác duy tu đảm bảo an toàn giao thông được tập trung thực
hiện, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông8.
Công tác lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn quận theo Chỉ thị
11-CT/TU của Thành ủy được thực hiện thường xuyên; tổ chức các đợt cao điểm ra
quân lập lại trật tự lòng lề đường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trên các tuyến
đường trọng điểm, các khu vực chợ9 một cách đồng bộ được Nhân dân đồng tình
ủng hộ và chấp hành tốt.
Chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận phối hợp Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình cung cấp nước sạch theo
Nghị quyết số 35 ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố; tập trung
nhiều giải pháp phát triển mạng lưới cấp nước, giải quyết nhu cầu đặt thủy lượng kế
cho hộ dân; cơ bản 100% các hộ dân được tiếp cận và sử dụng nguồn nước sạch.
Ban hành kế hoạch số 81- H/QU để triển khai thực hiện Chương trình hành
động 17-CTrHĐ/TU về giảm ngập nước; trong đó thực hiện quyết liệt và có hiệu
quả các giải pháp chống ngập, cải thiện đáng kể tình trạng ngập nặng do mưa trên
địa bàn(10), kh c phục được 13/22 điểm ngập, các điểm ngập nước còn lại đang
được tiếp tục kh c phục. Hiện nay, 05 trục đường chính của quận đang được quan
tâm đầu tư nâng cấp(11), sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đấu nối hệ thống thoát
nước từ các trục đường nhánh, góp phần kh c phục tình trạng ngập nước trên địa
bàn.
2.3. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường:
Công tác quản lý đất đai đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện đúng quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tăng cường các giải pháp quản lý đất do Nhà nước
trực tiếp quản lý theo tinh thần Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy như: tổng rà soát quỹ
đất công tại 13 phường, tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các
Trụ sở cơ quan nhà nước đủ điều kiện cấp giấy, quản lý chặt chẽ không để phát sinh
mới tình trạng lấn chiếm, xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái
7

Năm 2016: 94 vụ xây dựng không phép (XDKP), 34 vụ XDKP trong dự án và 30 vụ ngoài dự án xây dựng sai
phép (XDSP); Năm 2017: 124 vụ và 01 vụ trong dự án XD P, 70 vụ trong dự án và 90 vụ ngoài dự án XDSP; Năm
2018: 96 vụ và 59 vụ trong dự án XD P, 22 vụ trong dự án và 107 vụ ngoài dự án XDSP; Năm 2019: 137 vụ và 70
vụ trong dự án XD P, 22 vụ trong dự án và 155 vụ ngoài dự án XDSP; 6 tháng đầu năm 2020: 33 vụ và 07 vụ trong
dự án XD P, 02 vụ trong dự án và 23 vụ ngoài dự án XDSP.
8

inh phí thực hiện duy tu đảm bảo giao thông trên địa bàn 13 phường: năm 2016 là 17,88 tỷ đồng; năm 2017 là
17,07 tỷ đồng; năm 2018 là 18,72 tỷ đồng; năm 2019 là 8,88 tỷ đồng; năm 2020 dự kiến 16,62 tỷ đồng.
9
Tổ chức ra quân 13.151 lượt, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 274,217 triệu đồng.
10
Năm 2016, thực hiện duy tu, nạo vét 173 tuyến thoát nước hiện hữu, tổng kinh phí thực hiện 10,2 tỷ; năm 2017,
thực hiện duy tu, nạo vét 192 tuyến thoát nước hiện hữu, tổng kinh phí thực hiện 13,4 tỷ; năm 2018: thực hiện duy tu,
nạo vét 228 tuyến thoát nước hiện hữu, tổng kinh phí thực hiện 11,4 tỷ; năm 2019, thực hiện duy tu, nạo vét 214
tuyến thoát nước hiện hữu, tổng kinh phí thực hiện 10,0 tỷ.
11
Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Lò Lu, Tăng Nhơn Phú, Bưng Ông Thoàn.
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phép đất do Nhà nước trực tiếp quản lý. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành
chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi san lấp mặt bằng trái pháp luật,
chuyển mục đích sử dụng đất khi không được phép của cơ quan có thẩm quyền, sử
dụng đất không đúng mục đích, san lấp mặt bằng làm kho bãi không đúng quy
định(12) . Tiếp tục xem xét cấp giấy chứng nhận các trường hợp chuyển nhượng bằng
giấy tay trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với đất trống, trước ngày 01 tháng 7
năm 2006 đối với đất có tài sản g n liền với đất; giai đoạn 2016 – 2019, đã cấp mới
9.937 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n
liền với đất.
Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thành phố về
giảm ô nhiễm môi trường13, Quận ủy đã ban hành và triển khai ế hoạch số 73KH/QU bước đầu đạt được một số kết quả tích cực; tăng cường kiểm tra, hướng
dẫn các cơ sở hoạt động đúng quy định, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở sản
xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường có phản ánh, kiến nghị; chỉ đạo quyết liệt
công tác phòng chống khai thác cát trái phép trên địa bàn quận14. Tập trung các giải
pháp triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về cuộc vận động
“Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành
phố sạch và giảm ngập nước” g n với công tác chấn chỉnh hoạt động thu gom rác
sinh hoạt, phân loại rác tại nguồn15; qua đó, tình hình vệ sinh môi trường nhìn
chung có cải thiện, đã giảm đáng kể việc vứt rác ra đường phố, kênh rạch và nơi
công cộng; nhiều điểm “đen” về rác thải, gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong
Nhân dân đã được các phường tập trung xử lý và được chuyển hóa điểm rác thành
không gian xanh, khu vui chơi, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi và người dân trên địa
bàn; kết quả đã xử lý 88/88 điểm ô nhiễm rác thải, trong đó cải tạo chuyển hóa
được 11 điểm thành khu sinh hoạt cộng đồng, vườn hoa. Công tác thu gom, vận
chuyển chất thải r n sinh hoạt có chuyển biến, vận động 100% tổ rác dân lập
12

iểm tra và ban hành 54 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó 32 quyết định cư ng chế.
Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện
nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 – 2020;
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về công tác bảo vệ môi
trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn; Quyết định số 5927/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm
2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành ế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành
phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 5560/QĐ-UBND ngày
04 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành ế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm
ô nhiễm môi trường giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân Thành phố về phân loại rác tại nguồn;
14
Lực lượng chức năng đã tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đường sông với 978 lượt, thu giữ 25 ghe bơm hút,
35.953 m3 cát, tổng số tiền phạt là 418,1 triệu đồng, khởi tố 01 vụ - 01 bị can.
12
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Phát 31.400 tờ rơi tuyên truyền về cuộc vận động, treo 431 băng rôn, 50 panô, 342 ba-nơ; phát thanh 59.660
phút phát thanh tuyên truyền; đăng 12 tin, 12 hình ảnh về bảo vệ môi trường. Tổ chức họp mặt 177 lực lượng thu
gom rác; tổ chức 18 buổi tuyên truyền về cuộc vận động “ hông xả rác ra đường và kênh rạch kết hợp với chương
trình phân loại chất thải r n sinh hoạt tại nguồn. Tuyên truyền tại 06 doanh nghiệp có trên 500 lao động và tuyên
truyền cho giáo viên, học sinh tại các trường học; trình chiếu 3.597 video clip cho 59.660 lượt người dân tuyên
truyền về chống rác thải nhựa; tổ chức 387 lượt ra quân tổng vệ sinh môi trường thu gom khoảng 75 tấn chất thải,
trồng mới 270 cây xanh; l p đặt 70 thùng rác công cộng; đã xử phạt 73 cá nhân có hành vi vứt rác với số tiền trên
179,65 triệu đồng. Thông qua ứng dụng “Quận 9 trực tuyến” đã tiếp nhận và xử lý 325 tin phản ánh về vệ sinh môi
trường. Hiện nay, trên địa bàn quận có 09 đơn vị thu gom rác gồm 05 hợp tác xã, 03 doanh nghiệp và 01 doanh
nghiệp vận chuyển. Hướng dẫn, hỗ trợ 06 đơn vị chuyển đổi 35 phương tiện thu gom không đạt chuẩn, trong đó có 30
phương tiện đã được chuyển đổi. Vận động kinh phí trao tặng 26 xe thu gom rác dung tích 660 lít đúng quy chuẩn để
hỗ trợ các xã viên thu gom rác có điều kiện kinh tế khó khăn chuyển đổi phương tiện.
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chuyển thành các đơn vị có tư cách pháp nhân, vận động chuyển đổi 30 phương
tiện thu gom rác đạt chuẩn quy định.
2.4. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư:
Tập trung lãnh đạo các ngành, các cấp triển khai nhiều giải pháp thực hiện
công tác thu hồi mặt bằng các dự án; tăng cường vận động Nhân dân về mục đích,
ý nghĩa của các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn và đã được đa số
Nhân dân đồng thuận chấp hành di dời, bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ triển
khai các dự án, như: Dự án mở rộng đường Lê Văn Việt (đoạn từ ngã 3 Lã Xuân
Oai đến ngã 3 Mỹ Thành); Dự án xây dựng Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2; Dự án
xây dựng Bến xe Miền Đông Mới... và các công trình giao thông theo phương
châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm đã tạo sự phấn khởi trong Nhân dân; hoàn
thành công tác thu hồi mặt bằng 13 dự án bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 16, còn
71 dự án đang triển khai thực hiện, trong đó tập trung các dự án trọng điểm17.
Công tác bố trí tái định cư được quan tâm thực hiệm, đảm bảo bố trí kịp thời
cho hộ dân18. Bên cạnh đó, quận đã chủ động phối hợp các sở ngành tích cực tham
mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc tổ chức thực hiện kết luận của Thanh
tra Chính phủ và Thành phố về giải quyết khiếu nại tại dự án Khu Công nghệ cao,
dự án Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc và dự án chỉnh trang phát triển đô thị tại
phường Long Bình.
2.5. Kết quả thực hiện các công trình trọng tâm:
Đã hoàn thành đưa vào sử dụng công trình nâng cấp Trụ sở Hành chính quận
giai đoạn 1; nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Việt (đoạn từ Lã Xuân Oai đến ngã
ba Mỹ Thành), cầu Bến Nọc. Đang thi công cầu Tăng Long, cầu Nam Lý, cầu Long
Đại; đường Lã Xuân Oai (từ Lê Văn Việt đến đường D2).
Chương trình Chỉnh trang đô thị hoàn thành 95/111 công trình đạt 85,58%
kế hoạch, gồm 65 công trình đường, hẻm nội bộ và 30 công trình hạ tầng xã hội, 16
công trình còn lại tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Công tác chỉnh
trang đô thị tại phường Tăng Nhơn Phú và phường Phước Long B dự kiến hoàn
thành 30/36 công trình đạt 83,3% kế hoạch, gồm 22 công trình hạ tầng kỹ thuật và
08 công trình hạ tầng xã hội, 06 công trình còn lại gồm 03 công trình tại phường
16

Các dự án gồm: Đường vào Nhà Thiếu nhi, Bệnh viện Ung Bướu (cơ sở 2), dự án cầu Long Đại, Hệ thống thoát
nước bên ngoài hu Công nghệ cao, Trường Tiểu học Phước Long B, Chỉnh trang Phát triển Đô thị Quận 9, hu lưu
trú công nhân, mở rộng đường Lê Văn Việt (đoạn 1), đường vào Trung tâm điều hành cao tốc, Đường dây điện
220KV-Cát Lái-CNC, Đường nối Nguyễn Duy Trinh vào hu công nghiệp Phú Hữu (tuyến 1), Đường nối Nguyễn
Duy Trinh vào hu công nghiệp Phú Hữu (tuyến 2), hu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Coopimex.
17

Số dự án triển khai theo Luật Đất đai năm 2013 gồm 49 dự án, trong đó 44 dự án vốn ngân sách và 05 dự án có
vốn ngoài ngân sách với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 780ha của hơn 3.000 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, có 18 dự án chưa triển khai do chờ chỉ đạo của Thành phố, do vướng pháp lý giữa Luật Đất đai năm 2003
với Luật đất đai năm 2013, một số dự án mới tiếp nhận pháp lý từ chủ đầu tư nên chưa triển khai.
Dự án nâng cấp mở rộng cầu Long Đại, dự án nâng cấp mở rộng cầu Tăng Long và cầu Năm Lý: Đã kiểm đếm và
xét nguồn gốc đất đạt 100%, đã trình thẩm định giá đất T1 từ năm 2018, đã thông qua Hội đồng bồi thường dự án
đơn giá T2 đối với 03 dự án trên, đã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Sở TNMT thẩm định. Dự án mở rộng đường Lê Văn
Việt (đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến ngã ba Lã Xuân Oai) đã thực hiện công tác kiểm kê 267 hộ dân và tổ chức đạt tỉ lệ
98,16%, đã trình thẩm định giá đất T1 từ năm 2018. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai đang triển khai
thực hiện.
18

Đã bố trí tái định cư 213 nền và 129 căn hộ chung cư cho 320 hộ dân đủ điều kiện tái định cư.
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Tăng Nhơn Phú và 03 công trình tại phường Phước Long B đang gặp khó khăn
trong công tác vận động nhân dân.
3. Văn hóa – xã hội
3.1. Giáo dục - đào tạo:
Chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
được nâng lên, đa số đều đạt và vượt chuẩn19. Cơ sở vật chất được đầu tư mạnh mẽ,
trong nhiệm kỳ đã xây dựng 15 trường học mới, hệ thống trường lớp đảm bảo đủ
chỗ học và duy trì tổ chức học 2 buổi/ ngày20. Xây dựng 08 trường đạt chuẩn quốc
gia, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Hiệu suất đào tạo bậc Tiểu học và bậc Trung học
cơ sở bình quân hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ huy động học
sinh lớp 1, lớp 6 hằng năm đạt 100%; công tác bồi dư ng học sinh giỏi tiếp tục
được phát huy, tỷ lệ học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, cấp
Thành phố đều tăng21. Công tác phổ cập giáo dục các bậc học luôn được duy trì,
giữ vững và chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý nhà nước đối
vối hệ thống mầm non ngoài công lập được tăng cường. Công tác phổ cập bơi cho
trẻ em và học sinh được chú trọng, triển khai Đề án Phổ cập bơi cho học sinh trên
địa bàn(22). Hoạt động Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
đã đi vào ổn định; chất lượng đào tạo nghề của Trường Trung cấp nghề Đông Sài
Gòn từng bước được nâng lên. Chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng
đồng tại 13 phường tiếp tục được duy trì.
3.2. Y tế - dân số - gia đình trẻ em:
Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực khám chữa bệnh của các cơ
sở y tế trên địa bàn quận, Bệnh viện quận đã được nâng từ hạng III lên hạng II.
Chuyển đổi Trung tâm Y tế dự phòng thành Trung tâm y tế quận có thêm chức
năng khám chữa bệnh góp phần chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Công tác phối
hợp kiểm soát, rà soát điều tra dịch tể được thực hiện thường xuyên, đặc biệt trong
thời gian xảy ra dịch Covid-19 đã triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, phát hiện được yếu tố nguy cơ từ đó có
các giải pháp xử lý ngăn chặn kịp thời, không để lây lan trong cộng đồng. Tỷ lệ
tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dư ng trẻ em, tầm soát một số bệnh
mãn tính đều đạt yêu cầu đề ra23; 13/13 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ
tăng dân số tự nhiên luôn duy trì dưới mức là 1,25%; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên
giữ ở mức 3,54%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
3.3. Văn hóa - Thể dục thể thao:
19

100% đều đạt chuẩn, 93,52% vượt chuẩn
Bậc mầm non có 20 trường công lập, 45 trường ngoài công lập và 84 nhóm lớp tư thục; bậc tiểu học có 20 trường
công lập và 01 trường ngoài công lập; bậc trung học cơ sở có 13 trường công lập và 03 trường ngoài công lập; bậc
trung học phổ thông có 05 trường công lập và 03 trường ngoài công lập.
20
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Số lượng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp thành phố và cấp quận của năm học 2014-2015 là
261 học sinh; năm học 2015-2016 là 276 học sinh; năm học 2016-2017 là 332 học sinh; năm học 2017-2018 là 234
học sinh; năm học 2018-2019 là 283 học sinh.
22

Học sinh tiểu học được phổ cập bơi đạt 51,8% (13.924/26.868); Học sinh THCS được phổ cập bơi đạt 48,7%
(13.924/26.868); có 03 hồ bơi tại Trường Tiểu học Phước Bình, Trường TH Long BÌnh và Trường Ngô Thời Nhiệm.
23

Năm 2015 tỷ lệ tiêm chủng đạt 99%, năm 2016 đạt 97%; năm 2017 đạt 97%; năm 2018 đạt 97%; năm 2019 đạt
96%.
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Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đạt được nhiều kết quả khả quan; công tác
tuyên truyền, cổ động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã kịp thời đưa chủ
trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân; các hoạt
động văn hóa – văn nghệ được tăng cường thường xuyên và hướng mạnh về cơ sở
g n với thực hiện tốt việc quản lý và phát huy giá trị di tích để tăng cường hiệu quả
công tác tuyên truyền, cổ động và giáo dục truyền thống cách mạng của địa
phương. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao được
quan tâm thực hiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thường
xuyên kiểm tra phát hiện và kiên quyết xử lý vi phạm đối với một số cơ sở kinh
doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Trong nhiệm kỳ, Thành phố và quận đã đầu tư
kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao từ nguồn ngân sách để
trùng tu, tu sửa cấp thiết các di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc
gia, cấp Thành phố(24). Xây dựng mới Trung tâm Văn hóa quận; hàng năm có kế
hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa các Nhà văn hóa phường, đẩy mạnh xã hội hóa để
đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể dục, thể thao, các cơ sở vật chất phục vụ
các hoạt động vui chơi giải trí, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân25.
Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI
về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ,
đảng viên và Nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân
tộc, nhất là nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ
xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Song song đó, công tác quản
lý Nhà nước về gia đình được quan tâm thực hiện tốt, góp phần nâng cao, giữ gìn,
phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong xây dựng gia
đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm
chỉ đạo triển khai cùng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” với chất lượng ngày càng được nâng lên, đã tạo được sự lan
tỏa và phát huy tính tích cực trong đời sống và xã hội; huy động được nguồn lực
trong Nhân dân, phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang
đô thị làm thay đổi diện mạo khu phố, điều kiện sinh hoạt của người dân thuận lợi
hơn. Nhiều mô hình hoạt động văn hóa tiêu biểu phát huy được hiệu quả và nhân
rộng trong cộng đồng dân cư tại các khu phố văn hóa; các chỉ tiêu đều đạt và vượt
so với nghị quyết đề ra26.

24

Xây dựng mới Trung tâm Văn hóa quận tại phường Tăng Nhơn Phú với tổng dự toán 90,37 tỷ đồng; sửa
chữa Bót Dây Thép, Tượng Đài Chiến Th ng, Đình Tăng Phú với tổng kinh phí 12,7 tỷ đồng, Nhà Văn hóa phường
Trường Thạnh với kinh phí 7,2 tỷ đồng; phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Chùa Hội Sơn với tổng
kinh phí 39,172 tỷ đồng
25

Sửa chữa Trung tâm văn hóa quận và các nhà Văn hóa phường với kinh phí 1,642 tỷ đồng; vận động kinh phí
xã hội hóa: xây dựng, l p đặt các thiết chế văn hóa tạo sân vui chơi giải trí cho thiếu nhi trên 2,267 tỷ đồng,. Vận
động kinh phí xã hội hóa l p đặt, sửa chữa, nâng cấp các thiết chế thể dục, thể thao ngoài trời tại các công viên trên
địa bàn quận với kinh phí 1,939 tỷ đồng.
26

có 71 khu phố được ghi nhận, công nhận khu phố văn hóa, đạt 110,9% so với nghị quyết; 07 phường được
công nhận phường văn minh đô thị, đạt 100% so với nghị quyết; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt 102,4%
so với nghị quyết; hộ gia đình văn hóa đạt 109,8% danh hiệu hộ gia đình văn hóa.
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Phong trào rèn luyện thể chất nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam
g n với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ” được quan
tâm chỉ đạo duy trì và tổ chức thường xuyên trong trường học, cơ quan, đơn vị,
cộng đồng dân cư; tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên
27% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết); thực hiện tốt lĩnh vực thể thao thành tích cao27.
3.4. Công tác an sinh xã hội:
Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và việc thực hiện chế độ chính sách đối với
người có công được thực hiện theo đúng quy định28; toàn quận có 12 Mẹ được truy
tặng và phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; đã vận động các tổ
chức, doanh nghiệp nhận phụng dư ng đến cuối đời 04 mẹ còn sống; triển khai kịp
thời Nghị quyết số 126 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chế độ hỗ trợ người
có công và thân nhân29; hoàn thành công tác lập bản đồ tìm kiếm mộ liệt sỹ; tiếp
tục tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ30; 100% gia đình người có công có mức sống
bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn quận.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 14-CTrHĐ/QU
của Quận ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; công tác giảm nghèo
được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả, có 6.307 hộ nghèo vượt
chuẩn nghèo và 7.819 hộ vượt chuẩn cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân
hàng năm 1,6% theo chuẩn Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố theo
từng giai đoạn, vượt 0,6% so với chỉ tiêu kế hoạch (tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%)(31),
hiện quận không còn hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn hộ nghèo quốc gia; không

27

đã cử 170 vận động viên tham gia thi đấu cấp thành phố, đạt được 1.438 huy chương các loại; tham gia thi đấu
27 giải toàn quốc và Quốc tế đạt 112 huy chương các loại
28

Hàng năm, tổ chức chăm lo hơn 193 ngàn lượt người, số tiền hơn 118 tỷ đồng; chăm lo gia đình chính sách, bảo trợ
xã hội, hộ nghèo với kinh phí vận động trên 18 tỷ đồng; xây dựng 08 căn và sửa chữa 43 căn nhà tình nghĩa với số tiền
2,020 tỷ đồng; hỗ trợ 31 hộ diện người có công về nhà ở với kinh phí 1,260 tỷ đồng; Trao tặng nhà tình thương cho hộ
nghèo 77 căn, kinh phí 3,280 tỷ đồng. Công nhận 5.095 lượt danh hiệu “Gia đình cách mạng gương mẫu” và “Người công
dân kiểu mẫu”; tổ chức 768 diện chính sách an dư ng tại Vũng Tàu, Đà lạt và 2.172 người an dư ng tại nhà, tổng kinh phí
4,293 tỷ đồng. Cấp 11.501 lượt thẻ BHYT/trên 7,641 tỷ đồng; 158 dụng cụ chỉnh hình/ trên 1,333 tỷ đồng; trợ cấp 340
trường hợp mai táng/trên 4,666 tỷ đồng và hỗ trợ chi phí học tập 489 lượt/ trên 1,571 tỷ đồng. Tính đến năm 2019, trợ cấp
thường xuyên 179.395 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền 88,480 tỷ đồng (trong đó diện người cao tuổi 73.927
lượt người, số tiền 28,099 tỷ đồng); hỗ trợ mai táng phí 970 trường hợp, số tiền 5,638 tỷ đồng; mua cấp 15.027 thẻ
BHYT; hỗ trợ 1.515 trường hợp chi phí hỏa táng, số tiền 2,853 tỷ đồng.
29

Có 32 đối tượng là thương binh, bệnh binh có vết thương hoặc bệnh tật đặc biệt nặng và một số đối tượng có
hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người/ tháng
30

hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xác nhận 10 trường hợp liệt sĩ; đã thực hiện xây dựng 08 căn, sửa chữa, chống dột 43
căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng
31

Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 của Thành phố: đầu năm 2016, quận có 4.048 hộ nghèo (mức thu nhập
từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống), tỷ lệ 5,24%; 2.078 hộ cận nghèo (mức thu nhập từ 21 - 28 triệu
đồng/người/năm trở xuống), tỷ lệ 2,7%. Đến 30/10/2018, quận đã kéo giảm 3.901 hộ nghèo, tỷ lệ 5,09%, bình quân
mỗi năm kéo giảm 1,7%. Năm 2018, Quận đã hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo giai đoạn 2016-2020
với mức thu nhập 21 triệu đồng/người/năm trở xuống (hộ nghèo còn 147 hộ, tỷ lệ 0,17%).
Căn cứ Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày
07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Qua khảo sát toàn quận có 1,363 hộ nghèo, tỷ lệ 1,27% và
1.860 hộ cận nghèo tỷ lệ 1,73%. Năm 2019, thực hiện giảm bình quân 1,03% (tăng 0,23% so chỉ tiêu Nghị quyết) tỷ
lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo (giảm 819/600 hộ nghèo, 1.362/1.000 hộ cận nghèo).
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còn hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Công tác đào tạo
nghề cho lao động nông thôn được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện32.
4. Quốc phòng – An ninh:
Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh g n với yêu cầu phát triển kinh
tế - xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; xây
dựng khu vực phòng thủ quận vững ch c. Hàng năm, tổ chức diễn tập phương án
xử lý tình huống, kết hợp diễn tập phòng thủ, đạt yêu cầu đề ra; giữ vững 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 quận33. Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trụ sở
Ban Chỉ huy Quân sự 13 phường; thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công
dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao quân cả hai cấp. Công tác xây dựng lực lượng
thường trực, dân quân tự vệ đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng34.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 12-CTrHĐ/QU
của Quận ủy về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua đó nhận thức
của cấp ủy, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc,
bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được nâng lên. Chủ động xây dựng
và triển khai phương án phòng chống biểu tình, gây rối an ninh trật tự nên đã giữ
vững ổn định trong một số thời điểm phức tạp trên địa bàn Thành phố. Công tác
phòng, chống các loại tội phạm đã được triển khai đồng bộ, tăng cường công tác
tuần tra kiểm soát đấu tranh triệt phá không để hình thành các băng, nhóm tội phạm
hoạt động có tổ chức, nguy hiểm và các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phát huy được sức mạnh của toàn dân tích cực tham
gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 05 năm tỷ lệ kéo giảm
phạm pháp hình sự đạt chỉ tiêu đề ra35, tỷ lệ điều tra khám phá được nâng lên, bình
quân đạt từ 70% trở lên; công tác quản lý trật tự an toàn giao thông được các cấp,
các ngành quan tâm thực hiện, không xảy ra ùn t c giao thông và đua xe trái phép36.
Tăng cường công tác kiểm tra kết hợp tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an
toàn phòng cháy và chữa cháy tại các khu dân cư, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,
32

Đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 1.635 lao động nông thôn với kinh phí đào tạo gần 1,79 tỷ đồng, số lao động
đã học xong có việc làm 1.425/1.635 lao động, tỷ lệ 87%. Trung bình hàng năm giải quyết việc làm cho 4.326 lao
động, tạo việc làm mới 2.431 lao động.
33

Triển khai kế hoạch sử dụng lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho 130 đợt/7.532 lượt cán bộ, chiến sĩ
tham gia phối hợp bảo vệ trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị, các đoàn lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước đến
thăm và làm việc trên địa bàn quận.
34

Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu chiêu sinh bồi dư ng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo
quy định, 100% các chỉ tiêu về xây dựng lực lượng vũ trang; xây dựng lực lượng thường trực đạt 100%, lực lượng dân
quân tự vệ đạt 1,66% so với dân số; 90% trở lên Ban Chỉ huy quân sự phường đạt đơn vị vững mạnh toàn diện.
35

Phạm pháp hình sự: Năm 2016, xảy ra 226 vụ (giảm 132 vụ = -36,87%), khám phá 161 vụ, đạt tỷ lệ 71,23%;
Năm 2017 xảy ra 202 vụ (giảm 24 vụ = -10.62%), khám phá 154 vụ, đạt tỷ lệ 76,23%; Năm 2018 xảy ra 188 vụ
(giảm 14 vụ = -6,93%), khám phá 141 vụ, đạt tỷ lệ 75%, b t 152 tên; năm 2019 xảy ra 184 vụ (giảm 4 vụ =-6%),
khám phá 138 vụ, đạt tỷ lệ 75%.
36

Năm 2016: tổng số vụ (bao gồm các vụ tai nạn và va chạm giao thông) xảy ra 184 vụ (tăng 70 vụ = (+61,4%),
chết 42 người (tăng 08 người = +23,52%), bị thương 113 người (tăng 41 người = +56,94%). Năm 2017: xảy ra 139
vụ (giảm 45 vụ = - 24,45%), chết 39 người (giảm 03 người =- 7,14%), bị thương 57 người (giảm 56 người = 49,55%). Năm 2018: xảy ra 140 vụ (so với cùng kỳ năm 2017 tăng 03 vụ =+2,19%), thiệt hại: chết 41 người (tăng 05
người =+13,89%), bị thương 49 người (giảm 13 người =-21%). Năm 2019: xảy ra 135 vụ (so với cùng kỳ năm 2018
giảm 16 vụ =-11%), thiệt hại chết 54 người (tăng 07 người =+14,89%), bị thương 43 người (giảm 08 người =16,32%).
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kinh doanh, các chung cư, nhà cao tầng37; qua đó, các vụ cháy và thiệt hại do cháy
gây ra được kiềm chế kéo giảm38.
5. Xây dựng Đảng:
5.1. Chính trị tư tưởng:
Chất lượng công tác triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp
được nâng lên, tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 95%; chủ động xây dựng chương
trình, kế hoạch của cấp ủy, đề ra giải pháp, tập trung tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh được chú trọng; đồng thời, thông qua hoạt động tuyên truyền các ngày lễ,
sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố và địa phương39 đã tác động
mạnh mẽ đến tư tưởng, nhận thức chính trị, không ngừng củng cố niềm tin của cán
bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền quận
trong tình hình mới. Chủ động hơn trong việc n m b t, xử lý và định hướng dư luận
xã hội trong Nhân dân, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những
vấn đề phức tạp phát sinh40; kịp thời thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc
tế, phát huy tốt vai trò Ban chỉ đạo 94 (nay là Ban chỉ đạo 35), hoạt động của đội
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không để xảy ra điểm
nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cơ bản hoàn thành
công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ phường.
Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII g n với thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ
Thành ủy; các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận diện rõ hơn những biểu hiện
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;
chủ động xây dựng nhiều giải pháp phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và
“chống”, phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ
chốt từ quận đến cơ sở. Ban Thường vụ Quận ủy, các cấp ủy đảng cơ sở tiếp tục lựa
chọn và tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, đã
kịp thời chấn chỉnh, xử lý và kh c phục những sai phạm trên nhiều lĩnh vực như
công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý tài chính, công tác cán bộ… qua
đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tăng cường sự đoàn
kết, nhất trí trong nội bộ Đảng, góp phần quan trọng giúp Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện th ng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ
đã được xác định.
37

Tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 28.579 lượt, phát hiện lập biên bản 4.240 cơ sở vi phạm, ra
quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt 4,687 tỷ đồng. phối hợp tổ chức tuyên truyền 3.326 cuộc,
85.857 lượt người tham dự, thời lượng 11.754 giờ; tổ chức 27 lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và 05 lớp huấn
luyện nghiệp vụ về cứu hộ cứu nạn; hướng dẫn cơ sở tự tổ chức thực tập 1.586 phương án.
38

Tổng số vụ cháy xảy ra trên địa bàn quận 163 vụ, thiệt hại ước tính thành tiền 53,347 tỷ đồng, 07 người chết,
12 người bị thương; không xảy ra vụ nổ thuộc thẩm quyền xử lý của Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ.
39

Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2; Ngày thành lập quận 01/4; Ngày Giỗ Tổ Hùng
Vương (Mồng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5;
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh
nước Cộng hòa xã hội thủ nghĩa Việt Nam 2/9; Cách mạng tháng Mười Nga 7/11; Ngày thành lập các ngành...
40

Liên quan đến tình hình Biển Đông, vụ việc công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiễm môi trường, dự thảo
Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Vân Đồn, B c Vân Phong, Phú Quốc).
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Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu; nhận
thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực,
từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và được các tầng lớp Nhân
dân đồng tình, hưởng ứng. Công tác tuyên truyền41, biểu dương, khen thưởng42 và
nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác được chú trọng thực
hiện bằng nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo; tập thể các cấp ủy, cá nhân cán
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của quận đã thể hiện sự nghiêm túc
trong việc xây dựng kế hoạch hành động, bản cam kết tu dư ng rèn luyện hàng
năm, nội dung xây dựng ngày càng thiết thực, bám sát tình hình thực tiễn cơ quan,
đơn vị, địa phương và chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
các cấp, các ngành thực hiện tốt các nội dung đột phá đã được xác định, qua đó
nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một số lĩnh vực đã được tập trung giải quyết kịp
thời, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu
quả.
5.2. Tổ chức, cán bộ:
Chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực, cơ bản đảm bảo nội
dung, hình thức theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn
số 09-HD/BTCTW (nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW) của Ban Tổ chức Trung
ương; duy trì việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo và
chuyên viên các Ban xây dựng Đảng Quận ủy tham dự sinh hoạt các loại hình chi
bộ theo ết luận số 52- L/TU của Thành ủy, tổ chức các đợt khảo sát hàng năm43
để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, đưa sinh hoạt của các loại hình chi bộ từng bước đi
vào nền nếp. Hiện nay, Đảng bộ có 42 chi bộ, đảng bộ cơ sở44 với 293 chi bộ trực
thuộc, trong đó có 11 Đảng bộ bộ phận45 và 02 chi bộ khu chung cư, 126 chi bộ khu
phố; tổng số đảng viên là 7.020 đồng chí; đã tiến hành giải thể chi bộ cơ quan 13
phường và đưa đảng viên về sinh hoạt đảng tại các chi bộ khu dân cư theo quy
định46.

41

Tổ chức tốt các hội nghị báo cáo chuyên đề, giới thiệu các tác phẩm, ấn phẩm về Bác; mời Giáo sư, Tiến sĩ
Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương - Nhà nghiên cứu hàng đầu về Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo
chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mời PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí
Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo hội nghị chuyên đề “50 năm thực hiện
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng gương điển hình thông qua
Hội thi quay video clip giới thiệu “Gương sáng quanh tôi”. Tổ chức tốt đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di
chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), tổ chức thành công Tọa đàm “50 năm một chặng đường tươi sáng”, ra
m t chuyên trang điện tử “Quận 9 học tập và làm theo Bác”.
42

Có 20 gương điển hình được khen thưởng cấp thành phố, 487 gương được khen thưởng cấp quận, 1.960 gương
được khen thưởng cấp phường, 1.587 gương được khen thưởng ở các đoàn thể chính trị - xã hội quận.
43

ế hoạch số 101- H/QU về khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ trong quý I năm 2018; ế hoạch số 134KH/QU về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, chuyên viên các Ban Đảng Quận ủy
tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2018; ế hoạch số 175-KH/QU
về khảo sát tình hình sinh hoạt các loại hình chi bộ từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2019.
44

Có 21 đảng bộ và 21 chi bộ cơ sở; gồm các loại hình: phường: 13, đơn vị sự nghiệp: 14, đơn vị sự nghiệp ngoài
công lập: 01, cơ quan: 10, lực lượng vũ trang: 02, doanh nghiệp: 02.
45

Tính đến nay, quận có 11 Đảng bộ bộ phận trực thuộc 5 Đảng bộ phường (Hiệp Phú: 02, Phước Bình: 01,
Phước Long : 02, Phước Long B: 04; Tăng Nhơn Phú : 02) đã từng bước đi vào hoạt động ổn định.
46

Có 13/13 chi bộ cơ quan phường đã giải thể và chuyển 243 đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ khu phố.
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Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm được
tiến hành công khai, dân chủ, theo đúng quy định của cấp trên; đa số cán bộ, đảng
viên đều nêu cao ý thức trách nhiệm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, thẳng
th n đánh giá mặt được, hạn chế của từng tập thể, cá nhân và đề ra phương hướng
kh c phục. Việc đánh giá, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá
nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng tiêu chuẩn và không vượt quá tỷ lệ
quy định. Hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V đề ra:
kết quả hàng năm có 95% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,
không có tổ chức cơ sở đảng xếp loại yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ47.
Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Trung ương,
Thành ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Quận ủy đã ban hành Chương
trình hành động số 11-CTrHĐ/QU về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý
đảm bảo phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức của quận được củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng, hầu
hết đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Thực hiện đổi mới, s p xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án tinh
giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đảm bảo lộ trình đề
ra48; chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện kịp thời
và đúng quy định.
Công tác kết nạp đảng viên đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng, đã kết nạp
879/800 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 109,9% chỉ tiêu nghị quyết. Hoàn thành đạt và
vượt chỉ tiêu công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên
trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo
Chỉ thị 10-CT/TU của Thành ủy49. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới
trong giai cấp công nhân theo ế hoạch số 20- H/TU và lực lượng dân quân theo
Đề án 02-Đ /TU của Ban Thường vụ Thành ủy được chú trọng thực hiện và đạt
được một số kết quả bước đầu50.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã tập trung thực hiện tốt việc thẩm tra, xác
47

Năm 2015: có 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 53,8% tổ chức đảng đạt trong sạch,
vững mạnh; năm 2016: có 95,13% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 58,54% tổ chức đảng đạt trong
sạch, vững mạnh; năm 2017: có 95,23% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 35,71% tổ chức đảng đạt
trong sạch, vững mạnh; năm 2018: có 99,4% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 12,2% tổ chức đảng
hoàn thành xuất s c; năm 2019: có 97,6% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 19% tổ chức đảng hoàn
thành xuất s c.
48

Đã giảm được 19 biên chế (khối Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Quận
ủy từ 114 biên chế còn 95 biên chế, giảm tỷ lệ đạt 16,67%).
49

Đã thành lập được 20/15 chi bộ, đạt tỷ lệ 133,3% chỉ tiêu, trong đó có 01 chi bộ có trên 500 lao động, đạt 100%
chỉ tiêu; kết nạp được 133/100 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 133% chỉ tiêu đề ra.
50

Theo ế hoạch số 20- H/TU của Thành ủy: năm 2016 kết nạp 20/40 đảng viên, đạt tỷ lệ 50%, năm 2017 kết
nạp 38/40 đảng viên, đạt tỷ lệ 95%; năm 2018 kết nạp 37/40 đảng viên, đạt tỷ lệ 92,5%; năm 2019 kết nạp 30/40
đảng viên, đạt tỷ lệ 75%; 7 tháng đầu năm 2020 kết nạp 6/20 đảng viên, đạt tỷ lệ 30%. Theo Đề án số 02-Đ /TU của
Thành ủy: 13/13 phường có cấp ủy, đạt 100%; Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó, Thống kê Ban Chỉ huy Quân sự phường
là đảng viên, đạt 100%; 13/13 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường tham gia cấp ủy cùng cấp, đạt 100%;
48/51 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự 13 phường đạt trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên (hiện đang khuyết 1), đạt
94,11% (trong đó 20/48 đồng chí đạt trình độ cao đẳng, đại học, đạt 41,66%); đảng viên trung đội dân quân cơ động
có 28/403 đồng chí, đạt 20,34% (chỉ tiêu 30%); đảng viên trong tiểu đội dân quân thường trực 28/130 đồng chí, đạt
21,53% (chỉ tiêu 50%).
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minh, thẩm định về lịch sử chính trị và xem xét, giải quyết vấn đề chính trị hiện nay
để phục vụ công tác kết nạp Đảng, công tác quy hoạch, bố trí, điều động cán bộ;
đồng thời, quán triệt thực hiện tốt chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng
viên theo Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị và quy định đối với đảng viên
khi ra nước ngoài, đặc biệt chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người
đứng đầu, đảm bảo tốt phương châm “khi xem xét vấn đề lịch sử chính trị nội bộ thì
vấn đề chính trị hiện nay là chính”.
Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình
và được vận dụng theo phương châm “động” và “mở”; hàng năm, rà soát, điều
chỉnh bổ sung quy hoạch, tăng cường luân chuyển cán bộ diện quy hoạch về cơ sở
để đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn công tác để đảm bảo tính kế thừa và yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới51. Việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ cơ bản
đúng người, đúng việc đáp ứng được yêu cầu củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức
Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ quận đến cơ sở; quan tâm luân chuyển cán bộ
trẻ có trình độ, có triển vọng phát triển về cơ sở tiếp cận các chức danh sau quy
hoạch; hầu hết các đồng chí được bố trí đã phát huy được năng lực, sở trường và
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, bồi dư ng đội ngũ cán bộ có
chuyển biến tích cực, từng bước g n với quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ chính trị;
hiện nay có 98,8% cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt trình độ chuyên môn
từ đại học trở lên, 100% có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.
5.3. Kiểm tra, giám sát:
Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU của
Thành ủy và ế hoạch 43-KH/QU của Quận ủy; trong đó đã tập trung triển khai,
quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn
liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; xây dựng
quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Quận ủy, chương trình kiểm tra, giám sát
toàn khóa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hàng năm có trọng tâm, trọng điểm; ban hành
quy chế phối hợp, quy định, quy trình52, hệ thống các biểu mẫu nghiệp vụ, đưa
công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy từng bước đi vào nền nếp.
Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, trong nhiệm kỳ Ban
thường Quận ủy và Đảng ủy cơ sở đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 264 tổ
chức đảng và 243 đảng viên. Qua đó, kịp thời chỉ ra những mặt làm được, chưa
làm được và xây dựng giải pháp kh c phục hiệu quả những hạn chế, thiếu sót; phát
huy tốt vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cá nhân người đứng đầu và cả hệ
thống chính trị, góp phần tổ chức thực hiện có kết quả các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng cấp trên và cấp mình; những sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên đều xem
xét xử lý kịp thời, đảm bảo tính nghiêm minh, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Ban
Thường vụ Quận ủy cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo các cấp ủy cơ
sở tập trung kh c phục những hạn chế, khuyết điểm đã được các Đoàn công tác
Thành ủy kết luận.
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Trong nhiệm kỳ đã tiến hành luân chuyển, bố trí, điều động cán bộ 136 trường hợp.
Ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động Đoàn kiểm tra, giám sát; Quy trình tiến hành công tác kiểm tra,
giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ủy ban iểm tra Quận ủy; quy định về việc tiếp nhận và xử lý đơn thư,
tiếp đảng viên và công dân.
52
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Chỉ đạo Ủy ban iểm tra Quận ủy tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra,
giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch
kiểm tra, giám sát cụ thể, bám sát trọng tâm nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong
đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng, giám sát việc thực hiện chủ trương,
nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng các cấp, kiểm tra khi có dấu hiệu vi
phạm… qua đó phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi vi phạm của tổ
chức đảng, đảng viên.
Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo giải quyết kịp
thời . Thi hành kỷ luật 43 đảng viên (giảm 30,6% so với nhiệm kỳ trước), các
trường hợp thi hành kỷ luật đảm bảo đúng quy trình, quy định Điều lệ Đảng54.
Quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành
ủy, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý các nguồn thông tin được kịp thời, chính xác55,
góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các biểu hiện tiêu cực khác.
53

5.4. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:
Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng
phí56. Ban hành và tổ chức thực hiện tốt Chương trình công tác phòng chống tham
nhũng, lãng phí hàng năm; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên cấp
ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham
nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất
đai, trật tự xây dựng, quản lý tài chính, quản lý các nguồn quỹ vận động…; qua đó,
kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân sai phạm,
không để các vấn đề phức tạp phát sinh trên địa bàn.
Chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công khai, minh
bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị57; tăng cường thực hiện cải cách hành chính
theo hướng đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên chỉ đạo rà
soát đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc
53

Đã tiếp nhận và xử lý 85 lượt đơn, qua xem xét đã chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết 48 đơn, lưu
tham khảo 36 đơn và giải quyết 01 đơn.
54

Nội dung vi phạm chủ yếu thuộc các lĩnh vực: nhiệm vụ chức trách được giao, công tác quản lý đất đai và trật
tự xây dựng, việc sinh con thứ 3, phẩm chất đạo đức lối sống, nhiệm vụ đảng viên, nội quy quy chế kỷ luật cơ quan...
55

Từ tháng 12/2017, đã tiếp nhận và xử lý 49 thông tin, trong đó thông tin do cấp trên chuyển xuống 12, thông tin
theo thẩm quyền giải quyết là 37 thông tin. ết quả: đã giải quyết 48 thông tin, đang giải quyết 01 thông tin.
56

ết luận số 10- L/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chương trình hành động số 07CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ
việc, vụ án tham nhũng…, đặc biệt là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng, chống tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt” của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, chức trách được giao.
57

Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc ết luận số 120- L/TW ngày 07 tháng 01
năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với các phường; phát huy vai trò
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác giám sát hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước. Các cơ quan,
đơn vị công khai minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyết toán ngân sách hàng năm, quản lý sử dụng
các loại quỹ, các khoản huy động nhân dân đóng góp, các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến nhân dân
thông qua hình thức niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân các phường, tiếp xúc cử tri, họp dân ở khu phố.
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việc niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính, công khai địa chỉ tiếp
nhận, phản ánh kiến nghị các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin thực hiện các phần mềm quản lý trong điều hành hoạt động tiếp nhận và
hoàn trả hồ sơ theo mô hình một cửa; định kỳ thực hiện luân chuyển 47 trường hợp
cán bộ ở các đơn vị nhạy cảm58; công khai minh bạch tài sản của cán bộ, đảng viên
theo Quy định 1342-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Quy định 02-QĐ/QU
của Ban Thường vụ Quận ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập
của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; qua đó kịp thời chấn chỉnh
những thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, góp phần ngăn ngừa tiêu
cực trong từng cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ, chưa phát hiện cán bộ, đảng viên
có hành vi tham nhũng, tiêu cực.
6. Vận động Nhân dân:
Công tác vận động Nhân dân của Đảng bộ quận đạt kết quả tương đối toàn
diện, đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp về công tác vận động Nhân dân59; tổ chức hội nghị sơ, tổng kết
đánh giá tình hình và tăng cường nhiều giải pháp, nhân rộng các mô hình, điển hình
trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Dân vận theo chỉ đạo của
Thành ủy; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội cấp quận, phường đảm bảo yêu cầu đề ra60.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” g n với việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan rộng trên các lĩnh vực, nhiều mô hình,
điển hình mới mang lại hiệu quả thiết thực được nhân rộng và có sức lan tỏa; số
lượng điển hình được tuyên dương ở các cấp không ngừng tăng lên61. Công tác dân
vận của chính quyền được chú trọng hơn, ngày càng sâu sát và g n bó với Nhân
dân62; chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, l ng nghe, đối thoại với Nhân dân
để kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Sự
phối hợp giữa Ủy ban nhân dân quận với Ban Dân vận Quận ủy, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi
58

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các
vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định
150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
158/2007/NĐ-CP của Chính phủ, hàng năm Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế
hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị hành chính, đơn vị sự
nghiệp thuộc quận; chú trọng ở lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7
năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng cụ thể: năm 2016: 08
trường hợp, năm 2017: 19 trường hợp, năm 2018: 09 trường hợp; năm 2019: 07 trường hợp; 6 tháng năm 2020: 04
trường hợp.
59

ế hoạch số 52-KH/QU ngày 12/12/2016 về thực hiện Chương trình hành động số 10-CTrHĐ/TU ngày
17/8/2016 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về công tác Dân vận; Chương
trình hành động số 10- CTr/QU ngày 01/02/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng góp phần nâng cao chất lượng hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; Công văn số 289-CV/QU ngày
28/2/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị quận.
60
Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Chữ thập đỏ (nhiệm kỳ 2015-2020);
Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Người cao tuổi quận (nhiệm kỳ 2016 - 2021); Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên (nhiệm
kỳ 2017-2022); Hội Nông dân, Công đoàn, Hội huyến học (nhiệm kỳ 2018 - 2023); Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ
2019 – 2024; Hội Liên hiệp Thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024.
61
Trong 05 năm đã tuyên dương 1483 mô hình, điển hình, trong đó: Mô hình: 817 gồm cấp quận 91, cơ sở 726;
Điển hình 666 gồm cấp quận 123; cơ sở 543.
62
Tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy với Ủy ban nhân dân quận, Công an quận về
công tác Dân vận nhằm nâng cao chất lượng công tác Dân vận của chính quyền, Dân vận của lực lượng vũ trang.
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để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong
sạch, vững mạnh.
Quán triệt trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác Dân
vận thông qua thực hiện tốt công tác cải cách các thủ tục hành chính phục vụ Nhân
dân63; phối hợp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các
cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh
trật tự, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phát
huy tính tự quản của Nhân dân, tăng cường công tác phòng ngừa xã hội g n với
thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm, giáo dục cảm hóa các đối
tượng tái hòa nhập cộng đồng, góp phần kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự trên địa
bàn”64; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội.
Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn vai trò
đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; nâng
cao chất lượng các cuộc vận động65; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác
bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo công khai, dân chủ. Phong trào thi đua
yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết
thực, hiệu quả hướng mạnh về cơ sở, được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng
ứng, góp phần giữ vững, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời huy động
các nguồn lực xã hội tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã
hội trên địa bàn66. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính
trị; quán triệt và triển khai thực hiện các Quyết định số 935, 936 và 994 của Thành
ủy; nâng cao vai trò giám sát của Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp67, nội
dung giám sát liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp
Nhân dân68. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc quận, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp
63

Làm giấy chứng minh nhân dân tại nhà cho người già, người khuyết tật
Thực hiện các chương trình“Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Phối
hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên”; “quản lý các đối tượng hòa nhập cộng đồng theo mô
hình 5 + 1”...
65
Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và
giảm ngập nước”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”, phong
trào “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì biển đảo quê hương, Vì tuyến đầu Tổ quốc”…
66
Quỹ “Vì người nghèo” tiếp nhận trên 34,7 tỷ đồng; quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu tổ quốc” tiếp
nhận 4,8 tỷ đồng; trao tặng: 6.615 suất học bổng (MTTQ: 3.782 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ với số tiền 4,6 tỷ
đồng, Phụ nữ: 2.833 suất học bổng TZUCHI các cấp với số tiền 5,82 tỷ đồng); hỗ trợ 19 phương tiện đi học (xe đạp,
vé xe buýt) số tiền 30 triệu đồng; trao 39 suất học bổng học nghề với số tiền 78 triệu đồng cho con em hộ nghèo, cận
nghèo đến nay các em đều có việc làm ổn định; hỗ trợ xe máy, xe bán bánh mì, xe nước mía, xe bán hủ tiếu; ghe
đánh cá cho 38 trường hợp với số tiền trên 287 triệu đồng.
67
Trực tiếp phản ảnh với lãnh đạo quận, phường hoặc thông qua các buổi sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể chính trị - xã hội, trực tiếp gửi đơn, thư đến các cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi vào “Hộp thư giám sát”,
nâng cao vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong thực hiện các công trình công cộng.
68
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức giám sát: chương trình nước sạch cho Nhân dân, các trường hợp
không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở và tài sản g n liến với đất; việc giải
quyết đơn thư khiếu nại tố cáo... phối hợp Hội đồng nhân dân thành phố giám sát Dự án Lâm trại Suối Tiên mở rộng.
Hội Nông dân quận giám sát về quản lý, sử dụng đất đai; bồi thường tái định cư cho hội viên, nông dân; việc thực
hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đô thị. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận giám sát về hoạt động các cơ sở
mầm non ngoài công lập, chính sách trợ giúp phụ nữ khuyết tật và trẻ em khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn Thanh niên quận giám sát việc lấy ý kiến về dự thảo Luật Dân sự sửa đổi, giám sát thực hiện Chỉ thị 19 của
Thành ủy; việc thực hiện quyết định số 43/2014/QĐ-UBND về chế độ chính sách cho tổng phụ trách đội và trợ lý
thanh niên; việc cam kết không tăng giá tại các nhà trọ; triển khai thực hiện Luật Trẻ em. Hội Cựu chiến binh quận
64
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tốt với các ngành, các cấp kịp thời tuyên truyền, giải thích, định hướng dư luận g n
với tăng cường vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào
Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng,
không để kẻ xấu lôi kéo, kích động tham gia tụ tập gây mất an ninh trật tự công
cộng; củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt phong trào, nòng cốt chính trị 69 để
phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng trong loại hình doanh
nghiệp, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và việc thực hiện Quy ước Tổ dân phố
tại các phường. Hàng năm, có trên 80% đoàn thể 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 75%/71%; 100% doanh nghiệp, đơn vị có đủ điều kiện đều thành lập tổ
chức công đoàn; đã thành lập 125/75 chi đoàn, chi hội trong doanh nghiệp ngoài
khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, trong đó có 03/02 chi đoàn
trong doanh nghiệp trên 500 lao động, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phối hợp các thành viên vận động
các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; tuyên truyền thực hiện tốt quy
chế dân chủ ở cơ sở, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân;
thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo
cho diện chính sách, dân nghèo. Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc giữa Đại biểu
Quốc Hội, Hội đồng nhân dân Thành phố, quận với cử tri trên địa bàn trước và sau
các kỳ họp.
Liên đoàn Lao động quận tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng
6 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ
lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; quan tâm giáo dục nâng cao
nhận thức chính trị, trình độ học vấn, tay nghề cho lực lượng lao động; tổ chức tốt các
hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” hàng năm nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn
đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động; chú trọng đào tạo, bồi
dư ng cán bộ Công đoàn cơ sở và tạo nguồn phát triển Đảng từ những công nhân, viên
chức, lao động ưu tú. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh
nghiệp khu vực ngoài nhà nuớc và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
Đoàn Thanh niên quận tập trung đổi mới phương thức giáo dục chính trị tư
tưởng, đạo đức lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên;
tính năng động, xung kích và sáng tạo của tổ chức Đoàn thanh niên được phát huy
mạnh mẽ thông qua các phong trào hành động cách mạng phát huy thanh niên trong
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với các công trình thanh niên thiết thực, cụ thể xuất
phát từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; với những nhu cầu chính
đáng và hợp pháp của thanh niên, tổ chức Đoàn đã khai thác tốt các nguồn lực để
hỗ trợ thanh niên học tập cũng như phát triển kinh tế và khởi nghiệp thông qua các
giám sát giải quyết chính sách (Nghị định 150, Quyết định 290, Quyết định 62, Quyết định 142) liên quan người có
công và hội viên Cựu chiến binh.
69
Đã xây dựng 163 nòng cốt chính trị và 54 cốt cán tôn giáo
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chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi; quan tâm nâng cao chất lượng đoàn
viên, chất lượng hoạt động đoàn tại cơ sở, nhất là địa bàn dân cư. Lãnh đạo hoạt
động công tác Đoàn - Hội - Đội - Nhà thiếu nhi hoàn thành xuất s c nhiệm vụ.
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “ hụ
n tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh ph c” g n với 02
cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm
đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút hội viên, phụ nữ
tham gia; các nội dung hoạt động của Hội đã sát hợp với nhu cầu, nguyện vọng, đáp
ứng được lợi ích của đa số hội viên, trong đó chú trọng đến cả nhu cầu lợi ích về vật
chất và tinh thần cho hội viên. Qua đó cấp Hội đã giữ vững được vị trí quan trọng
trong hệ thống chính trị, khẳng định được vai trò là tổ chức đại diện tin cậy của phụ
nữ quận.
Hội Nông dân quận tiếp tục định hướng nông dân chuyển đổi sản xuất nông
nghiệp trên địa bàn quận theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị có hiệu quả kinh tế
cao, không gây ô nhiễm môi trường, dịch vụ g n với du lịch sinh thái. Các hoạt
động hỗ trợ nông dân được triển khai sâu rộng; vận động nông dân tham gia phát
triển kinh tế tập thể; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát huy hiệu quả. Công tác
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân được quan tâm thực
hiện tốt.
Hội Cựu chiến binh quận triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước
“Cựu chiến binh gương mẫu”; tuyên truyền, giáo dục hội viên phát huy bản chất,
truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân;
đấu tranh phòng, chống chiến lược“diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch và
các quan điểm sai trái, kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ
nghĩa; vận động Cựu chiến binh nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu
giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng
cao đời sống; chăm lo giáo dục truyền thống yêu nước chủ nghĩa xã hội cách mạng,
niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các Hội quần chúng, Hội nghề
nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện có hiệu quả các
phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là công tác tuyên truyền pháp luật; tổ
chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hiến máu tình nguyện; phong trào 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 tinh thần cho đồng bào các dân tộc70;
đồng bào có đạo; thường xuyên tiếp xúc, vận động các chức s c, chức việc các tôn giáo

70

Đã phối hợp tặng 71 suất học bổng cho học sinh nghèo người dân tộc thiểu số; xét duyệt 150 lượt hộ vay với
tổng số tiền hơn 520 triệu đồng; tặng 220 thẻ bảo hiểm y tế và 1.000 phần quà với tổng kinh phí hơn 650 triệu đồng
nhân diệp Tết và ngày lễ trọng của các đồng bào dân tộc thiểu số.
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và đồng bào có đạo chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, sống
theo phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”71.
7. Xây dựng chính quyền:
7.1. Hoạt động của Hội đồng nhân dân:
Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân
dân quận tổ chức tốt các kỳ họp72, qua đó bầu các chức danh Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt
Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Thường trực Ủy ban
nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, duy trì giao ban định kỳ để
trao đổi nâng cao hiệu quả hoạt động; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử
tri73, giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị, và những vấn đề bức xúc mà cử tri
quan tâm. Thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát đối với Ủy ban nhân dân quận,
phường và các đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân trên các lĩnh vực kinh
tế, văn hóa xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động của các cơ quan tư pháp 74. Công
tác tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của
công dân được chú trọng thực hiện; công tác tiếp công dân được thực hiện thường
xuyên, duy trì nghiêm lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân theo
định kỳ hàng tháng75.
7.2. Hoạt động của Ủy ban nhân dân:
Hiệu lực, hiệu quả quản lý 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 dư ng nâng cao trình độ chính trị, 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; hầu hết cán bộ, công chức, viên
chức đã được chuẩn hóa về tiêu chuẩn, trình độ đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Tổ chức quán triệt trong hệ thống chính trị Chương trình hành động số 14CTrHĐ/QU của Quận ủy về chương trình cải cách hành chính; phát động các đợt
thi đua cao điểm đẩy mạnh việc thực hiện giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính,
tập trung thực hiện c t giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh
vực76; thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông” trên nhiều lĩnh vực 77. Chú trọng
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tạo điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại
hội Ban đoàn kết Công giáo quận nhiệm kỳ 2018 - 2023 và hỗ trợ cho Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo tổ chức lễ
khánh thành Thánh đường Muwahidin quận 9.
72
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức thành công 11 kỳ họp, trong đó có 07 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp
chuyên đề và 03 kỳ họp bất thường.
73
Tổ chức 156 đợt tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau các kỳ họp với 7.719 lượt người tham dự và đóng góp 1.371
lượt ý kiến, kiến nghị.
74
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức 35 chuyên đề khảo sát, 24 chuyên đề giám sát.
75
Đã tiếp 89 buổi với 42 lượt công dân. Tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 188 đơn (trong
đó đơn khiếu nại 14 đơn, đơn tố cáo 11 đơn, đơn phản ánh kiến nghị 163 đơn).
76
Đã c t giảm thời gian giải quyết của 38 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của các phòng Nội vụ, Phòng
Quản lý đô thị, Phòng inh tế, Phòng Tài chính – ế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, phòng Giáo
dục và Đào tạo.
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nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức78, kỷ luật kỷ cương công
vụ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công
tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng; thực hiện khảo sát sự hài lòng
của công dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận
trên trang dịch vụ công thành phố và kiosk thông tin của quận, lấy sự hài lòng của
người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc; tỷ lệ hài lòng bình quân
trong 5 năm qua đạt 81,03%/năm. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo quy
trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, đem lại sự hài lòng cho các
tổ chức và công dân khi có nhu cầu tham gia thực hiện các thủ tục hành chính 79; tỷ
lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn hàng năm đạt trên 95%80.
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị
đã được Ủy ban nhân dân quận, phường tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả;
quan tâm giải quyết các nội dung liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư, thu hồi đất, không để phát sinh điểm nóng tụ tập khiếu kiện đông người.
Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung rà soát tham mưu đề xuất thực hiện các
kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến
dự án khu Công nghệ cao, Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, dự án chỉnh trang
phát triển đô thị Long Bình. Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức 6.931 buổi tiếp công
dân với 14.026 lượt công dân81; đã tiếp nhận 5.499 đơn, đã giải quyết 4.313/4.468
đơn thuộc thẩm quyền, số còn lại đang thụ lý giải quyết theo quy định không để
tình trạng đơn thư tồn đọng kéo dài. Chủ động phối hợp với Sở, ngành của Thành
phố trong việc triển khai và thực hiện kịp thời công tác xử lý, giải quyết đơn thư;
tập trung giải quyết những kiến nghị của cử tri trong các hội nghị tiếp xúc của Tổ
đại biểu Quốc hội và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Triển khai thực hiện Chương trình số 21-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận
ủy về công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021; quan tâm tạo điều kiện hỗ
trợ về cơ sở vật chất cho Viện iểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự quận
hoạt động. Tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và
Nhân dân, nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở. Tập trung chỉ đạo giải
quyết án tồn, án quá hạn, án dân sự, các vụ án hành chính trong lĩnh vực bồi
thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất. Thành lập Trung tâm hòa giải đối thoại tại
Tòa án nhân dân quận, đã giải quyết được 928 vụ. Việc b t giữ người chuyển khởi
tố hình sự đạt tỷ lệ 100%, không xảy ra các trường hợp b t oan sai. Các vụ án đưa
ra xét xử đều đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
77

Đến nay có 17 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông và 04 nhóm thủ tục hành chính.
Đến nay đã có 6.876 lượt cán bộ, công chức được cử tham dự các lớp đào tạo dài hạn và bồi dư ng chuyên
môn nghiệp vụ: 05 cán bộ, công chức tham dự tập huấn, bồi dư ng tại nước ngoài; 824 lượt cán bộ, công chức tham
dự các lớp đầo tạo dài hạn trong nước; 6.047 cán bộ, công chức tham dự tập huấn, bồi dư ng chuyên môn nghiệp vụ.
79
Đến nay, đã hoàn thiện xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 95/196 thủ tục hành chính
(đạt tỷ lệ 47,26%). Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính, máy in phục vụ trong công việc đạt 100%; 100%
các cơ quan, đơn vị trực thuộc có phần mềm quản lý văn bản liên kết trực tiếp với Ủy ban nhân dân quận; 100%
phòng ban và 13/13 phường thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản; 100% thư mời (trừ thư
mật), lịch công tác, báo cáo tuần, tháng, quý đã được gửi qua mạng.
80
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn năm 2016 đạt 97%(25.849/26.614 hồ sơ), năm 2017 đạt 95,5% (25.423/26.614
hồ sơ), năm 2018 đạt 98,61% (28.774/29.177 hồ sơ) và năm 2019 đạt 99,73% (22.540/22.601 hồ sơ).
81
Tiếp thường xuyên của công chức: 3.906 buổi với 11.482 lượt công dân đến; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh
đạo: 2.907 buổi với 2.438 lượt công dân đến; lãnh đạo và cán bộ cùng tiếp công dân: 118 buổi với 106 lượt công dân
78

đến.
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8/ Đánh giá chung:
Trong nhiệm kỳ qua, với sự chỉ đạo xuyên suốt, kịp thời của Thành ủy, Ủy
ban nhân dân Thành phố, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã phát huy
tính chủ động, đoàn kết, trách nhiệm cùng với cả hệ thống chính trị đẩy mạnh các
phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành đạt và vượt
15/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V đã đề ra; còn 02/17 chỉ
tiêu chưa hoàn thành82.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định, cơ cấu kinh tế
chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ, công nghiệp –
tiểu thủ công nghiệp và tập trung phát triển nông nghiệp đô thị. Thu ngân sách nhà
nước vượt cao so với chỉ tiêu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của
Thành phố. Công tác quản lý và phát triển đô thị đạt kết quả thiết thực; quy hoạch
bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, cộng đồng
và người dân. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung nhiều nhất ở các
lĩnh vực giáo dục, y tế, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngày càng hoàn chỉnh, từng
bước thay đổi diện mạo của quận, góp phần phục vụ đời sống tinh thần và vật chất
cho người dân trên địa bàn.
Công tác giáo dục – đào tạo đạt nhiều thành tích nổi bật, sự nghiệp giáo dục
– đào tạo 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 hóa, đảm bảo
cho con em được học ngày 02 buổi. Từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức
khỏe Nhân dân trên địa bàn; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, khống
chế tình trạng lây lan dịch bệnh trên diện rộng, trong đó dịch bệnh Covid-19. Phong
trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai đồng bộ g n với
Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và
kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” bước đầu mang lại hiệu quả.
Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện chu đáo, quận đã cơ
bản hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.
Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt, hoàn thành các
chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm; quan tâm xây dựng lực lượng quân sự quận vững
mạnh toàn diện, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương;
trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên. Tình
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phạm pháp hình sự
được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án tăng, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết.
Hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở được củng cố, kiện toàn kịp thời; quán
triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII g n với
thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy, qua đó các cấp ủy đảng, cán
bộ, đảng viên đã nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động xây dựng nhiều giải
pháp phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, phát huy tốt vai trò nêu
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ quận đến cơ sở. Nhiều
cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tác
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Chỉ tiêu về kéo giảm tai nạn giao thông không đạt; các công trình trọng tâm đang triển khai thực hiện, chưa hoàn
thành 100% chỉ tiêu.
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động đến tâm tư, tình cảm và tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cán bộ, đảng
viên và các tầng lớp nhân dân về rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển,
điều động, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy
trình; công tác đào tạo, bồi dư ng được tăng cường thực hiện, từng bước chuẩn hóa
đội ngũ cán bộ, công chức của quận, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới. Công tác kiểm tra, giám sát được đa số 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 vận động
đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật Nhà nước, trong đó tập trung vận động nhân dân tích cực tham gia các
phong trào hành động cách mạng tại địa bàn dân cư, nhất là phong trào thi đua Dân
vận khéo bằng những việc làm thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu; nhiều mô
hình hiệu quả, có sức lan tỏa được nhân dân đồng tình hưởng ứng; thực hiện tốt
công tác an sinh xã hội trên địa bàn, trong đó có các đối tượng bị ảnh hưởng tình
hình dịch bệnh Covid-19, góp phần thực hiện th ng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh
tế, văn hóa – xã hội của quận trong nhiệm kỳ qua.
Hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày càng đi vào thực chất, từng bước phản
ảnh được tâm tư nguyện vọng của cử tri; các Nghị quyết khi ban hành đều bám sát
Nghị quyết của Quận ủy, tình hình thực tiễn địa phương và được sự đồng thuận cao
của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận; chất lượng các cuộc khảo sát, giám sát
từng bước được nâng lên. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực,
mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước được
nâng lên, đạt chỉ tiêu Thành phố giao. Công tác tiếp dân của Quận ủy, Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân thực hiện nghiêm túc; việc giải quyết đơn thư khiếu nại,
tố cáo được quan tâm thực hiện; chủ động tham mưu và triển khai thực hiện chính
sách đối với các vụ khiếu kiện đông người (dự án hu Công nghệ cao, dự án chỉnh
trang phát triển đô thị phường Long Bình).
II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM
1. Kinh tế, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận tiếp tục phát triển nhưng cuối nhiệm kỳ
có giảm so với các năm trước. Dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng;
phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; lĩnh vực
kinh tế tập thể tuy có tăng về số lượng nhưng hiệu quả kinh tế còn thấp không cạnh
tranh được với các loại hình khác. Đề án phát triển du lịch sinh thái tại phường
Long Phước chưa hiệu quả; các mô hình nông nghiệp đô thị có hiệu quả chưa được
đầu tư nhân rộng do các quy định pháp luật liên quan đến cấp phép xây dựng các
công trình phục vụ sản xuất trên đất nông nghiệp chưa được tháo g .
Thu ngân sách nhà nước tuy đạt và vượt khá cao so với chỉ tiêu Nghị quyết và
chỉ tiêu Thành phố giao nhưng cơ cấu nguồn thu chưa thật sự ổn định và bền vững,
phần lớn nguồn thu tập trung ở các khoản thu thuế và tiền sử dụng đất, trong khi đó
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thuế công thương nghiệp ngoài Nhà nước nhiều năm liền không đạt chỉ tiêu do
Thành phố giao dự toán quá cao so với tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận.
Công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với một số dự án trọng
điểm của Thành phố và tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản,
công trình chỉnh trang đô thị và các công trình trọng tâm còn chậm hoặc chưa triển
khai thực hiện được. Tính hiệu quả, khả thi của một số đồ án quy hoạch phân khu
tỷ lệ 1/2000 chưa cao, thời gian tổ chức thực hiện quy hoạch kéo dài nhiều năm,
dẫn đến phát sinh nhiều kiến nghị của người dân. Công tác rà soát, đánh giá, tổ
chức lập điều chỉnh và thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2000 trên địa bàn quận chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Hệ thống hạ tầng
đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu về phát
triển kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh trên địa bàn quận.
Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị mặc dù có tập trung chỉ đạo quyết liệt
nhưng tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất công, xây dựng không
phép, sai phép vẫn còn xảy ra; tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, vỉa
hè chưa có biện pháp xử lý triệt để. Tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định
vẫn còn tái diễn trong khu dân cư. Công tác quản lý các đơn vị thu gom rác chưa
được chặt chẽ, chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải tại các trạm
trung chuyển rác gây ô nhiễm môi trường.
2. Văn hóa – xã hội
Áp lực dân số tăng cơ học cao dẫn đến sĩ số bình quân trên lớp cao, ảnh hưởng
đến việc nâng cao chất lượng giáo dục. Chất lượng các danh hiệu văn hóa chưa đạt
hiệu quả cao và bền vững.
Sự phối hợp giữa các ngành trong công tác giảm nghèo có lúc có nơi chưa thực
hiện tốt, thiếu chặt chẽ và đồng bộ; lao động nghèo tham gia học nghề vẫn còn thấp
so với thực tế khảo sát hộ nghèo hàng năm. Việc vận động lao động nghèo đi làm
việc có thời hạn ở nước ngoài còn khó khăn do hạn chế về trình độ văn hóa, ngoại
ngữ và tay nghề.
3. Quốc phòng – An ninh:
Công tác n m, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình vẫn còn có lúc, có nơi
chưa sát, nhất là đối với các đối tượng khiếu kiện tại dự án hu Công nghệ cao, dự
án Chỉnh trang phát triển đô thị phường Long Bình và dự án Công viên lịch sử văn
hóa dân tộc tiềm ẩn yếu tố gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa
bàn. Phạm pháp hình sự tuy được kéo giảm qua từng năm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy
cơ phức tạp, nhất là tội trộm c p tài sản. Tình hình tai nạn giao thông diễn biến
phức tạp. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số
địa phương chưa phát huy hiệu quả, nhất là công tác phối hợp giáo dục, cảm hóa
đối tượng thuộc diện quản lý tại cộng đồng dân cư.
4. Xây dựng Đảng:
Việc n m b t, định hướng dư luận xã hội trong Nhân dân, tình hình tư tưởng
của cán bộ, đảng viên có lúc chưa kịp thời; các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với
những thông tin xấu, độc trên không gian mạng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Vai trò
nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa rõ nét, vẫn còn có biểu hiện thiếu
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gương mẫu trong công tác và sinh hoạt; hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm
trong đấu tranh tự phê bình và phê bình chậm được kh c phục.
Một vài cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn chậm rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch
cán bộ quản lý hàng năm; việc điều động, luân chuyển cán bộ từ phường về quận
còn gặp khó khăn. Công tác phát triển đảng viên trong công nhân, trong lực lượng
dân quân chưa đạt yêu cầu. Các chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
còn gặp khó khăn về thời gian, địa điểm sinh hoạt, đảng viên sinh hoạt ghép từ
nhiều đơn vị doanh nghiệp khác nhau nên cấp ủy chi bộ còn lúng túng về nội dung
sinh hoạt.
Chất lượng và hiệu quả một vài cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao, chưa chủ
động kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; một vài chi bộ
cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm
tra, giám sát. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện các giải
pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác chuyển đổi vị trí công tác tại một số lĩnh
vực nhạy cảm có lúc, có nơi chưa kịp thời.
5. Vận động Nhân dân:
Vẫn còn cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội chưa có sự
chủ động, n m ch c tình hình Nhân dân, dẫn đến chất lượng một vài phong trào ở
địa bàn dân cư chưa thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.
Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có lúc, có nơi chưa làm tốt vai trò
tham mưu cho cấp ủy trong triển khai, thực hiện công tác vận động Nhân dân, việc
phát triển đoàn viên, hội viên tại những khu vực trọng điểm, trong các doanh
nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một vài đơn vị còn mang
tính hình thức. Công tác Dân vận của chính quyền hiệu quả đạt được chưa cao, vẫn
còn một số lĩnh vực người dân chưa hài lòng. Công tác vận động Nhân dân bàn
giao mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn còn gặp khó khăn.
6. Xây dựng chính quyền:
Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực quản lý đất đai, trật
tự xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn
giao thông còn hạn chế; ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của
cán bộ, công chức, viên chức ở một vài cơ quan, đơn vị chưa cao; việc trả lời một
số nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri chưa cụ thể.
Công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh ở một số đơn vị về thủ tục giải quyết chưa chặt chẽ, chưa tạo sự đồng
thuận của người dân, vẫn còn đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi lên cấp trên. Công tác
hòa giải ở một số phường chưa được chú trọng, thiếu phương pháp hòa giải phù
hợp trong xử lý các vụ việc.
III. NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM:
1. Nguyên nhân đạt được:
Do vị trí địa lý thuận lợi cùng với sự định hướng phát triển về phía Đông của
Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đô thị hóa của quận; được sự

26

quan tâm lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt, kịp thời và có hiệu quả của Thành ủy, Ủy
ban nhân dân Thành phố và sự hỗ trợ của các Sở, ban, ngành Thành phố, Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã phát huy tính chủ động, đoàn kết, trách nhiệm
cùng với cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở và sự đồng thuận chung sức,
chung lòng của Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt
qua khó khăn, hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ quận lần thứ V đã đề ra. Trong đó, sự quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành
chính, quyết liệt chỉ đạo công tác phối hợp đã rút ng n thời gian, tạo chuyển biến
tích cực trong giải quyết hồ sơ công vụ. Chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ
nội dung trọng tâm, trọng điểm, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công
tác chỉ đạo, điều hành, quan tâm đi thực tế cơ sở, kịp thời giải quyết khó khăn,
vướng m c của cơ sở. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã phát huy tốt vai trò
định hướng, tuyên truyền, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống
phá của các thế lực thù địch, không ngừng tăng cường, củng cố niềm tin của nhân
dân. Xây dựng hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực,
hiệu quả; từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức của quận, đáp ứng tốt
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng
thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hạn chế, khuyết điểm và vi
phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
2. Nguyên nhân yếu kém:
2.1. Về khách quan:
Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh
ngưng sản xuất, mãi lực kinh doanh giảm sút. Đa số doanh nghiệp hoạt động có quy
mô vừa và nhỏ nên năng lực cạnh tranh chưa cao, trình độ khoa học công nghệ,
năng lực sản xuất có đổi mới nhưng còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và
cạnh tranh của nền kinh tế trên địa bàn quận, Thành phố.
Quá trình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm còn khó khăn, vướng m c,
còn một số hộ dân người dân chưa đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư nên còn khiếu nại nhiều nơi, chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Bên
cạnh đó, các dự án triển khai theo Luật đất đai 2013 còn gặp nhiều vướng m c
trong công tác thẩm định giá, phê duyệt giá nên tiến độ các dự án không hoàn thành
theo kế hoạch đã đề ra, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.
Tốc độ gia tăng dân số cơ học làm tăng nhu cầu đất ở, nhà ở, tạo áp lực cho
công tác quản lý đất đai, xây dựng; ý thức của một bộ phận người dân trong việc
chấp hành pháp luật về lĩnh vực xây dựng còn thấp. Công tác vận động Nhân dân
hiến đất thực hiện các công trình xã hội hóa gặp nhiều khó khăn nên chậm thực
hiện, ngoài ra một số công trình phải thực hiện theo phân kỳ đầu tư căn cứ vào
nguồn vốn phân bổ hàng năm dẫn đến công trình không hoàn thành kịp trong
nhiệm kỳ.
2.2. Về chủ quan:
Năng lực dự báo ở tầm vĩ mô còn hạn chế, chưa đề ra quy hoạch mang tính
chiến lược. Còn thiếu sự đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chưa phát huy
và mạnh dạn đầu tư ngành, lĩnh vực thế mạnh của quận. Việc dự báo những khó
khăn phát sinh trong thực tiễn có lúc, có nơi chưa kịp thời, còn thiếu những giải
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pháp mang tính đồng bộ, khả thi. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở một
số đơn vị có lúc còn buông lỏng quản lý.
Ủy ban nhân dân và các phòng ban của quận chưa chủ động, thiếu đeo bám
phối hợp với các Sở, ngành Thành phố để giải quyết những khó khăn, vướng m c
nên hiệu quả giải quyết một số công việc còn chậm. Một bộ phận cán bộ công chức,
viên chức chưa làm hết trách nhiệm, công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng
bộ, nhịp nhàng. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền có lúc chưa tập trung
đúng mức, chưa thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cấp, các
ngành.
Công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham gia đấu tranh, phản bác các thông
tin xấu, độc ở một số cấp ủy còn thiếu tính tích cực; chưa huy động, tranh thủ được
những đồng chí đã và đang công tác ở những lĩnh vực đầu ngành để có được những
bài viết đủ sức thuyết phục nhằm đấu tranh hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc
của các thế lực thù địch.
Một số cấp ủy chưa chủ động rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh
đạo, quản lý hàng năm nên khi có yêu cầu điều động, bổ nhiệm cán bộ từ nguồn tại
chỗ thì chưa đáp ứng kịp thời. Một số công nhân người lao động nhận thức chưa
đầy đủ, thiếu động cơ phấn đấu vào Đảng, bên cạnh đó các tổ chức công đoàn, chi
đoàn thanh niên chưa có các phong trào phù hợp để thu hút đoàn viên, thanh niên
trong doanh nghiệp tích cực tham gia.
Người đứng đầu một vài cấp ủy Đảng chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tác
dụng của công tác kiểm tra, giám sát; có nơi chưa xác định được trọng tâm nội
dung, đối tượng cần kiểm tra; kết luận từng cuộc kiểm tra, giám sát chưa cụ thể,
hiệu quả thấp; chưa chủ động n m tình hình tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm.
Một số cấp ủy cơ sở chưa năng động, sáng tạo, còn thiếu trách nhiệm trong
việc tự đổi mới phương pháp lãnh đạo, chưa kịp thời xây dựng chương trình, kế
hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết và chương trình hành động của Quận ủy. Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào nhưng
đôi lúc còn dàn trải, chưa có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân nên
hiệu quả đạt được chưa cao.
Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ công chức tham gia tiếp
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các phòng, ban chuyên môn của Ủy ban nhân
dân quận và các phường có mặt còn hạn chế, ảnh hưởng đến kết quả giải quyết.
3. Một số kinh nghiệm:
Thứ nhất: sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong Nhân
dân là nhân tố quan trọng góp phần quyết định kết quả thực hiện th ng lợi các mục
tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trước hết phải giữ nghiêm nguyên t c tổ
chức, sinh hoạt Đảng, trong đó hết sức coi trọng nguyên t c tập trung dân chủ, tự
phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh. Đồng thời, trong quá trình lãnh đạo, chỉ
đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết phải biết dựa vào dân, l ng nghe dân để vận
dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
vào điều kiện cụ thể của địa phương.
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Thứ hai: tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nhằm
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực quản
lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, g n phát triển kinh tế, văn
hóa - xã hội với bảo vệ môi trường để đảm bảo tốt cho các mục tiêu phát triển bền
vững của quận trước m t và lâu dài.
Thứ ba: Xây dựng các chỉ tiêu Nghị quyết phải dựa trên điều kiện cụ thể của
địa phương, đơn vị, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của quận; lựa chọn đúng nội
dung các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm; các chủ
trương, biện pháp phải đồng bộ, cụ thể, có tính khả thi, với quyết tâm cao. hi đã
xác định đúng thì cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt trong tổ
chức thực hiện. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết,
rút ra những kinh nghiệm để phát huy những mặt làm được, kh c phục những mặt
tồn tại, hạn chế.
Thứ tư: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người
nghèo, đối tượng chính sách, giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính
đáng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tranh thủ các nguồn lực, thu
hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời sơ, tổng kết, rút ra những kinh
nghiệm nhằm phát huy những mặt làm được, kh c phục những tồn tại, hạn chế
trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.
Thứ năm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính
trị, phẩm chất, năng lực, trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ
cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp, nhất là người đứng đầu phải thực sự
gương mẫu, có tầm nhìn, năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, biết làm,
dám chịu trách nhiệm.
PHẦN THỨ II
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
NHIỆM KỲ VI (2020 - 2025)
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:
1. Dự báo tình hình:
Trong thời gian tới, Quận 9 được Thành phố tiếp tục định hướng là một bộ
phận của khu đô thị sáng tạo “tương tác cao” phía Đông của thành phố và của khu
vực các tỉnh phía Nam, là địa bàn chiến lược phát triển kinh tế ở vị trí Đông B c, là
trung tâm phát triển các lĩnh vực dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học
công nghệ kỹ thuật cao; 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 Bến Thành - Suối Tiên, đường Vành đai 2, Vành đai 3…; hệ
thống bến xe, bệnh viện chuyên khoa, quy hoạch hệ thống các trường Đại học tiếp
tục thực hiện, các khu dân cư mới được hình thành phát triển sẽ tạo điều kiện phát
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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
chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
được giữ vững là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của quận 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: tình hình khu vực, biển Đông diễn
biến rất phức tạp, Trung Quốc vẫn tăng cường các hoạt động phi pháp, gia tăng
quân sự hóa Biển Đông và củng cố các vị trí chiếm đóng; bên cạnh đó, những khó
khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh (dịch
Covid-19) làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống Nhân dân; dân số cơ học
tăng đột biến, lao động nhập cư tăng nhanh, dự án đang triển khai thực hiện nhiều
đòi 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 bằng, tác động của
tình hình dịch bệnh CoVid-19 sẽ là những yếu tố tác động đặt ra cần phải tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.
2. Mục tiêu tổng quát:
Đảng bộ và Nhân dân Quận 9 tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch, v ng mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; tiếp
tục nỗ lực phấn đấu xây dựng “Quận 9 ngày càng văn minh, hiện đại và phát
triển” theo định hướng đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố; 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, xây dựng gia đình hạnh
phúc; gi v ng ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU83:
1. Thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt chỉ tiêu pháp lệnh hàng năm là
2-3%.
2. Tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách bình quân hàng năm từ 350 tỷ đồng trở
lên.
3. Hàng năm, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% so với kế hoạch
Thành phố giao.
4. Thực hiện và duy trì 100% hộ dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch.
5. Đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị trên 05 tuyến đường trọng điểm đã đăng ký
với Thành phố gồm đường Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp, Lã Xuân Oai, Quang
Trung, Tăng Nhơn Phú.
83

Căn cứ Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban
hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; theo đó, cấp huyện không còn tính chỉ tiêu giá trị sản
xuất các ngành kinh tế. Do đó, giai đoạn 2020-2025 quận không đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng ngành kinh tế.
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6. Đảm bảo 100% công trình xây dựng trên địa bàn được kiểm tra theo đúng
quy định pháp luật (trừ công trình bí mật Nhà nước; công trình quốc phòng, an
ninh); 100% công trình vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện và xử lý kịp thời,
kể cả các công trình vi phạm còn tồn đọng. Hàng năm, kéo giảm ít nhất 10% số vụ
vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn.
7. 100% các địa chỉ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phải được kiểm kê, rà
soát, lập danh mục để quản lý và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả; 100% các cơ
sở nhà, đất đã được xác lập sở hữu nhà nước, các khu đất do Ủy ban nhân dân 13
phường đang quản lý và trực tiếp sử dụng đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất.
8. Bảo đảm thu gom, vận chuyển 100% chất thải r n thông thường, chất thải y
tế; 100% hộ dân đóng phí dịch vụ thu gom rác. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100%
phường đạt “Phường không xả rác ra đường và kênh rạch” theo tiêu chí của Ủy ban
nhân dân Thành phố.
9. Đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 và lớp 6 hàng năm đạt 100%,
hiệu suất đào tạo Tiểu học đạt 99%; hiệu suất đào tạo Trung học cơ sở đạt 93,5%;
phấn đấu xây dựng 05 trường đạt chuẩn Quốc gia và phấn đấu xây dựng 03 trường
tiên tiến hiện đại. Đến năm 2025, 90% giáo viên mầm non tốt nghiệp cao đẳng sư
phạm trở lên; 90% giáo viên tiểu học, 95% giáo viên trung học cơ sở có trình độ cử
nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.
10. Tiếp tục thực hiện 13/13 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế và 13/13 trạm
y tế thực hiện khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình.
11. Giữ vững 07 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và đăng ký xây dựng mới
02 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; giữ vững 64 khu phố đạt danh hiệu khu phố
văn hóa; giữ vững tỷ lệ 85% hộ đạt gia đình đạt chuẩn văn hóa; giữ vững tỷ lệ 92%
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phấn đấu thực hiện đạt các mục
tiêu, chỉ tiêu về thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030
theo chỉ tiêu Thành phố đề ra. Phấn đấu số người tập luyện thể dục thể thao thường
xuyên đạt tỷ lệ 29%.
12. Phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu Chương trình giảm nghèo thành phố
giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục duy trì tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4% theo mục tiêu
chung của Thành phố; phấn đấu giới thiệu giải quyết việc làm trên địa bàn quận
hàng năm đạt 4.200 lượt người; trong đó lao động có tay nghề đạt từ 60% trở lên.
13. Phấn đấu kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn đạt chỉ tiêu
hàng năm do Thành phố giao; nâng tỷ lệ điều tra khám phá án trên 75%/năm; phấn
đấu kéo giảm tai nạn giao thông đạt chỉ tiêu theo Thành phố giao; kiềm chế, kéo
giảm số vụ cháy, không để xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Hàng năm, hoàn
thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo về số lượng và chất lượng.
14. Phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt từ 98% trở lên;
70% người dân, tổ chức tham gia đánh giá mức độ hài lòng khi giao dịch hồ sơ
hành chính, trong đó tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành
chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.
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15. Phấn đấu từ 95% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng
năm.
16. 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu
gương theo Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng.
17. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 800 đảng viên mới.
18. Phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt chuẩn về trình
độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị.
19. Thành lập 15 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị
sự nghiệp ngoài công lập; trong đó có 2 chi bộ trong doanh nghiệp từ 500 lao động
trở lên.
20. iểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng về việc thực hiện các thông
báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.
21. Vận động thành lập mới 75 chi đoàn, chi hội trong doanh nghiệp ngoài
khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và có ít nhất 80% các doanh
nghiệp có trên 500 công nhân lao động có tổ chức Đoàn; thành lập mới 100% tổ
chức công đoàn tại các công ty, xí nghiệp đủ điều kiện thành lập.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:
1. Về kinh tế, ngân sách:
Tập trung phát triển các ngành dịch vụ thương mại, tạo điều kiện phát triển
lĩnh vực logistics là thế mạnh của quận. Đẩy mạnh phát triển các siêu thị, trung tâm
thương mại, cửa hàng tiện lợi; khuyến khích phát triển các hình thức mua s m hiện
đại, thông minh, thương mại điện tử trên thiết bị di động. Đẩy mạnh việc xã hội hóa
mời gọi đầu tư nâng cấp và cải tạo các chợ truyền thống, phấn đấu thực hiện xã hội
hóa 02 chợ truyền thống để làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc xã hội
hóa các chợ truyền thống giai đoạn tiếp theo.
Phát huy vai trò của hu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố,
là vùng tạo động lực mới để phát triển kinh tế trong thời kỳ cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4. huyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp có khả năng
cạnh tranh cao, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng
năng suất lao động; thực hiện tăng trưởng xanh; phát triển hài hòa giữa kinh tế với
văn hóa – xã hội và bảo vệ môi trường; tập trung khuyến khích các ngành công
nghiệp phụ trợ để phục vụ cho hu Công nghệ cao. Tăng cường gặp g đối thoại
với các doanh nghiệp để kịp thời n m b t thông tin về tình hình hoạt động của
doanh nghiệp để tháo g vướng m c, khó khăn; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn
vốn vay ưu đãi để đổi mới công nghệ, ưu tiên phát triển các nhóm sản phẩm công
nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của Thành phố Hồ Chí
Minh theo hướng tự động hóa phù hợp với tình hình phát triển của quận. Tiếp tục
thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp
vừa và nhỏ để phát triển sản xuất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng tăng trưởng và
năng lực cạnh tranh; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng,
khuyến khích khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
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Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch, triển khai thực
hiện các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến
năm 2030; khai thác thế mạnh trong phân khúc sản phẩm du lịch sinh thái g n với
du lịch tâm linh và di tích văn hóa, lịch sử; hỗ trợ tạo điều kiện cải tạo, nâng cấp
các tài nguyên du lịch hiện có trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn; từng bước phát
triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Đẩy mạnh
phát triển nông nghiệp đô thị có chất lượng và năng suất cao, ưu tiên phát triển sản
phẩm nông nghiệp chủ lực của Thành phố phù hợp với điều kiện tự nhiên của quận;
g n kết du lịch trải nghiệm từ các mô hình nông nghiệp đô thị trên địa bàn.
Tập trung công tác quản lý thu, đôn đốc thu, nuôi dư ng nguồn thu thuế công
nghiệp để tạo nguồn thu bền vững, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế, khai thác nguồn thu từ
khu vực kinh tế, các nguồn thu từ nhà đất, thu từ chuyển nhượng môi giới bất động
sản, bảo đảm cân đối ngân sách để phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, quốc
phòng an ninh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh
vực thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.
Chi ngân sách thường xuyên phải bám sát dự toán, đảm bảo đúng định mức,
chế độ quy định của Nhà nước trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực,
tham nhũng. Tập trung ưu tiên chi đầu tư các công trình trọng điểm về giao thông,
giáo dục, y tế và các chương trình trọng tâm g n với thực hiện các chương trình đột
phá của Thành phố; chú trọng công tác giải ngân vốn ngân sách Nhà nước, đảm bảo
tỷ lệ giải ngân theo quy định.
2. Về quản lý đô thị, tài nguyên môi trường:
Với định hướng quy hoạch phát triển của quận 9 là một phần quan trọng của
hu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố với điểm nhấn trên địa
bàn quận là hu công nghệ cao, hu Công viên khoa học công nghệ, hu đô thị
mới công nghệ sinh thái Tam Đa với các đặc trưng: phát triển mạnh dựa trên nền
tảng kinh tế dịch vụ, khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo; có sự liên kết
chặt chẽ, hợp tác phát triển với các trung tâm phát triển trong Vùng Thành phố Hồ
Chí Minh; đi đầu trong việc áp dụng các giải pháp phát triển đô thị thông minh
nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội và chất lượng cuộc sống cho
người dân đô thị; phát triển bền vững, chủ động ứng phó và thích nghi với biến đởi
khi hậu; xây dựng đô thị hiện đại, hội nhập quốc tế với đặc trưng sông nước Nam
bộ và giữ gìn, phát huy thật tốt các giá trị di sản. Với định hướng như trên, cần tập
trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Ban chỉ
đạo về xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố, góp phần
xứng đáng vào quá trình hình thành và phát triển của Thành phố phía Đông. Thực
hiện công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị trên
địa bàn, kịp thời báo cáo Thành phố điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển
kinh tế - xã hội, đô thị của địa phương trong từng giai đoạn. Chủ động phối hợp với
các Sở - ngành trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn phù hợp
theo định hướng phát triển đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ
Chí Minh; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đô thị thông minh trên địa bàn
quận. Tăng cường công tác quản lý các khu dân cư, chung cư trên địa bàn quận.
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Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, xây dựng kế hoạch sử
dụng đất hàng năm, đảm bảo đạt các chỉ tiêu liên quan đến hệ thống hạ tầng giao
thông vận tải, bến bãi giao thông tĩnh theo quy hoạch phù hợp với chủ trương, định
hướng thành lập hu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố. Xây
dựng danh mục, kế hoạch thực hiện các công trình trọng điểm đến năm 2025, xác
định nguồn kinh phí thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể. Thường xuyên kiểm tra,
phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, không để thất thoát, lãng phí trong
đầu tư công. Tăng cường công tác vận động người dân ủng hộ thực hiện các công
trình theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” nhằm phục vụ lợi ích
chung, góp phần phát triển xã hội.
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 bằng
các dự án trọng điểm. Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngành thành phố tập trung tháo g
những khó khăn vướng m c trong công tác thẩm định giá, chính sách bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng
mặt bằng các dự án trọng điểm của Thành phố, thực hiện tốt việc bố trí tái định cư,
chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất các dự án. Tiếp tục
chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư để thực hiện tốt
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Thành phố.
Hoàn thành công tác bồi thường các dự án tái định cư trên địa bàn để phục vụ cho
công tác tái định cư các dự án trọng điểm của Thành phố. Tăng cường các giải pháp
tháo g khó khăn, tranh thủ sự hỗ trợ của Thành phố và các đơn vị có liên quan để
thực hiện các công trình trọng tâm của nhiệm kỳ V và nhiệm kỳ VI đã đề ra.
Tập trung các giải pháp, nguồn lực từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đô
thị (thoát nước, chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh) trên địa bàn quận hướng
đến mục tiêu giảm ngập nước, đảm bảo mỹ quan đô thị, tăng mảng xanh đô thị.
Duy trì đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân, phát triển mạng lưới thay thế các giải
pháp cấp nước tạm; đảm bảo nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất
kinh doanh; phấn đấu đến năm 2025, không còn hộ dân sử dụng nước ngầm. Triển
khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành ủy, Nghị quyết số 13NQ/QU của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác quản lý
Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; tăng cường kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn và
không để phát sinh các trường hợp vi phạm về xây dựng, san lấp mặt bằng, lấn
chiếm sông rạch, khai thác cát trái phép. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động
của các đơn vị kinh doanh kho bãi, bến bãi; hạn chế tối đa việc phát sinh mới các
kho bãi, bến bãi hoạt động trái pháp luật trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ,
phòng chống cháy nổ; kiên quyết xử lý các vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa
cháy.
Tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả đồ án quy hoạch đến năm 2025, kế
hoạch sử dụng đất 5 năm (2020 – 2025) của quận và 13 phường đã được phê duyệt,
tăng tỷ lệ đất phi nông nghiệp. Giải quyết dứt điểm công tác cấp mới giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện
các dự án đã được giao đất, cho thuê đất và xử lý kịp thời đối với các dự án chậm
triển khai nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất phục vụ cho đầu tư. Quản lý và sử dụng
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có hiệu quả các khu đất do Nhà nước quản lý theo tinh thần Chỉ thị 24-CT/TU của
Thành ủy. iên quyết xử lý các tình trạng lấn chiếm kênh, rạch, lấn chiếm đất do
Nhà nước quản lý.
Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy về Chương
trình giảm ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng công tác thu gom, vận chuyển
rác, vệ sinh đường phố; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về môi
trường đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận; kiên quyết xử lý việc sản
xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo
dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị
19-CT/TU của Thành ủy về cuộc vận động “người dân Thành phố Hồ Chí Minh
không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” góp
phần giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng
tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường kiểm tra ngăn chặn tình
trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai thuộc địa phận quận quản lý.
3. Văn hóa – Xã hội:
Giáo dục – đào tạo: tiếp tục giữ vững thành tích đã đạt được và tiếp tục nâng
cao chất lượng giáo dục đào tạo, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị
quyết đã đề ra để nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt việc rà soát, quy
hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ
giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân
luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng
sống, giáo dục thể chất cho học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong dạy, học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm cho một số đơn vị. huyến khích và tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục hội
nhập quốc tế; tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục
và đào tạo; tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập bơi cho học sinh, tăng cường
phòng chống đuối nước trẻ em.
Y tế - dân số - gia đình trẻ em: quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu,
nâng cao chất lượng hiệu quả khám và điều trị bệnh. Tập trung công tác y tế cộng
đồng, thực hiện đầy đủ các chương trình tiêm chủng cho trẻ em. Tăng cường quản
lý tốt trong lĩnh vực hành nghề y tế tư nhân. Nâng cao ý thức người dân, các cấp
ủy, chính quyền trong công tác phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, nhất là
dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng... không để xảy ra bùng phát
dịch trên địa bàn. Tuyên truyền vận động người dân, hộ kinh doanh cá thể thực hiện
nghiêm quy định an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong
lĩnh vực an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, cải thiện tình
trạng sức khỏe sinh sản; duy trì mức sinh hợp lý. Tiếp tục thực hiện các giải pháp
để thực hiện tốt chương trình, mục tiêu vì trẻ em, duy trì 13/13 phường đạt tiêu
chuẩn phường phù hợp trẻ em.
Văn hóa - thể dục thể thao: tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa;
nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy, chính quyền đối với sự
nghiệp văn hóa; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và
phát triển sự nghiệp văn hóa của quận. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ,
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đảng viên và tầng lớp Nhân dân, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối
sống cho thế hệ trẻ nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống, bản s c văn hóa
dân tộc. Huy động nguồn lực đầu tư văn hóa, tăng cường công tác xã hội hóa trong
việc đầu tư tôn tạo, trùng tu các di tích lịch sử, văn hóa và phát huy những giá trị di
sản văn hóa trên địa bàn quận. Tập trung giải pháp thực hiện đạt các mục tiêu về
chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 theo chỉ tiêu Thành phố đề
ra. Đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa - thể dục thể thao ở cơ sở đảm bảo phục
vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào
thi đua yêu nước g n với thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa.
Công tác an sinh xã hội: tăng cường công tác quản lý có hiệu quả nguồn lao
động tại địa phương; các hoạt động kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật trong
các quan hệ lao động. Tổ chức thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và các
chính sách, chế độ ưu đãi người có công đầy đủ, kịp thời đúng quy định; tiếp tục
vận động xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội;
các chính sách giảm nghèo theo hướng cải thiện, nâng dần mức sống, đặc biệt quan
tâm đối với các hộ nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn, diện dân tộc thiểu số; hạn
chế thấp nhất tình trạng tái nghèo, thực hiện hoàn thành mục tiêu không còn hộ
nghèo và cơ bản không còn hộ cận nghèo diện chính sách người có công ở địa
phương; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp, kết nối với các tổ chức chính
trị - xã hội, các doanh nghiệp trong thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm
lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
quận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác an sinh xã hội trong giai
đoạn mới.
4. Quốc phòng – An ninh:
Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ; g n công tác quốc
phòng - an ninh với công tác phát triển kinh tế, xã hội; chú trọng bồi dư ng, xây
dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đủ số lượng quy định.
Xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường, các cơ quan, tổ chức vững mạnh toàn
diện; nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình đảm bảo số lượng và
chất lượng; tăng cường công tác giáo dục, bồi dư ng kiến thức quốc phòng cho các
đối tượng theo quy định; quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng công tác ngoại giao quân sự, đối ngoại
quốc phòng theo chỉ đạo của Thành phố; công tác xây dựng lực lượng tự vệ trong
doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.
Tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết,
chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về chiến lược bảo vệ
Tổ quốc, các chiến lược về quốc phòng – an ninh, về đảm bảo an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội; chủ động xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật
tự khi dự án Bến xe miền Đông, Bệnh viện Ung Bướu, tuyến Metro Bến Thành –
Suối Tiên, dự án Thành phố xanh hoàn thành đi vào hoạt động. Hàng năm, rà soát,
kiểm tra các phương án, kế hoạch, bổ sung hoàn thiện và tổ chức diễn tập phòng
chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố kết hợp với diễn tập khu vực phòng thủ; bảo vệ
tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các ngày lễ, tết và các sự kiện
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chính trị, văn hóa quan trọng không để xảy ra bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định an
ninh chính trị trong mọi tình huống. Tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm
hình sự, tệ nạn xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường; kiên quyết không để hình thành
tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; triển khai đồng bộ các giải
pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên 03 tiêu chí, không để xảy ra đua xe trái phép,
ùn t c giao thông, giải quyết ổn định tình hình trật tự đô thị; nâng cao hiệu quả
công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực phòng, chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ
trên địa bàn quận; tăng cường công tác kiểm tra kết hợp tuyên truyền các biện pháp
đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận. Tiếp tục đổi mới,
nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp
với từng khu vực địa bàn, dân cư và điều kiện về kinh tế xã hội.
5. Xây dựng Đảng:
5.1. Công tác chính trị tư tưởng:
Tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng; hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của Quận ủy về tăng cường bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu
tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”. Tăng cường giải pháp nâng cao
chất lượng dạy và học lý luận chính trị. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải
pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên
internet và mạng xã hội; chú trọng việc đa dạng hóa hình thức đấu tranh theo các
nội dung, lĩnh vực, nhóm đối tượng cụ thể để bảo vệ nền tảng chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà
nước. Đổi mới công tác nghiên cứu, n m b t tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên,
tình hình dư luận xã hội trong Nhân dân, chủ động cung cấp thông tin để kịp thời
định hướng về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và dư luận Nhân dân; sớm phát hiện
tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh trên địa bàn,
không để hình thành các điểm nóng.
Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị g n với Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nhiệm vụ
chính trị của từng đơn vị; trong đó xác định rõ trách nhiệm tự giác, gương mẫu của
người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên trong học tập tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đấu tranh ngăn chặn hiệu quả
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác tuyên truyền, kịp
thời biểu dương, khen thưởng nhân rộng các gương điển hình, phát huy những cách
làm sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn
xã hội.
5.2. Công tác tổ chức, cán bộ :
Tiếp tục đổi mới, rà soát, s p xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các phòng,
ban, cơ quan quản lý nhà nước thuộc quận; thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ
cấu ngạch công chức; Đề án tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của
Bộ Chính trị; chủ động rà soát, đề xuất s p xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phó
của các đơn vị theo quy định.
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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; thực hiện tốt công tác phân tích, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ
chức đảng, đảng viên hàng năm. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo
tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương;
đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương
4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng g n với học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên trong sinh
hoạt chi bộ.
Tập trung giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ quận
đến phường ngang tầm và đáp ứng yêu cầu phát triển của quận theo định hướng đô
thị thông minh, đô thị sáng tạo trong thời gian tới. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi
dư ng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính
trị, năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng cho đội
ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tạo
nguồn kết nạp đảng viên, chú trọng trong lực lượng công nhân lao động, giáo viên,
lực lượng dân quân; thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kiên quyết
đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tiếp tục quán triệt và
thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội
bộ đảng”.
5.3. Kiểm tra, giám sát:
Thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ,
đảng viên, trước hết là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo đúng quy định của
Điều lệ Đảng. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp của hệ thống chính
trị để kiểm tra, giám sát thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.
Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của cấp ủy,
Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cơ sở có trọng tâm, trọng điểm; xử lý kịp thời, nghiêm
minh những tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý có vi phạm Điều
lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà
nước. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện
chức trách nhiệm vụ được giao; việc triển khai thực hiện các ết luận của tổ chức
đảng cấp trên đối với cấp mình; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống,… Tăng
cường chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên có
nhiều dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những lĩnh vực nhạy cảm, dễ
phát sinh tiêu cực như: quản lý đất đai, trật tự xây dựng; quản lý tài sản công; đầu
tư công; tài chính ngân sách nhà nước; phòng, chống tệ nạn xã hội,… Thực hiện
theo Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.
Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Đề án 01-Đ /TU của Ban Thường vụ Thành
ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thực
hiện đúng Quy định của Đảng về việc tiếp nhận và xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và
công dân. Thực hiện tốt quy trình giải quyết các thông tin phản ánh liên quan đến
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tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm Quy
định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước theo Quy định 1374-QĐ/TU của Thành ủy.
iện toàn bộ máy Ủy ban kiểm tra quận và cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng
cao chất lượng các lớp bồi dư ng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra của đảng bộ. Thực
hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát
các cấp.
5.4. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:
Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc chủ động phòng
ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí xem đây là nhiệm vụ quan
trọng thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Nâng cao khả năng tự phát
hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí của các cấp ủy đảng. Tăng cường công
tác kiểm tra, thanh tra để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí tập trung các nội dung
như: công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, công tác cải cách hành
chính, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc chuyển đổi vị trí công tác định
kỳ đối với cán bộ công chức, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…
chỉ đạo rà soát các ết luận thanh tra kinh tế, xã hội trên địa bàn quận để lãnh đạo
giải quyết kịp thời, dứt điểm. Chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ
án, vụ việc tiêu cực mà dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Phát
huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính
trị - xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
6. Vận động Nhân dân:
Lãnh 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. Đội ngũ cán bộ, đảng viên
phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách
nhiệm với dân. Củng cố vững ch c niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng
cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân
dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; 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 lòng dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân”;
phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân trong việc xây dựng quận nhà ngày càng
phát triển.
Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, các hình thức tiếp xúc, đối
thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp Nhân dân
theo Quyết định 935-QĐ/TU, Quyết định 936-QĐ/TU, Quyết định 994-QĐ/TU của
Ban Thường vụ Thành ủy. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc
xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Thông tri số 09-TT/TU ngày
17/8/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác dân vận của các cơ quan nhà nước theo ết luận số 114-KL/TW ngày
14/7/2015 của Ban Bí thư “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan
nhà nước các cấp”; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính
phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà
nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm
thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, dân vận lực lượng vũ trang.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của
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cán bộ, công chức. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và những bức
xúc trong Nhân dân.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, phường bám sát
chức năng, nhiệm vụ đã được xác định trong các văn bản của Đảng, Nhà nước và
Điều lệ; Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa hội đồng nhân dân, ủy ban
nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc trong công tác tiếp xúc cử tri, giám sát, phản
biện xã hội theo chức năng; 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; tích cực tham
gia cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và
kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt vai trò 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 sử dụng nhiều hình thức vận động phù hợp trong công tác
tiếp xúc, vận động Nhân dân chấp hành việc bàn giao mặt bằng 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 bằng. Vận động Nhân 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 nội dung, phương thức hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng nâng cao năng
lực đại diện, cùng với các cấp ủy Đảng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng,
hợp pháp của các giới, các tầng lớp nhân dân. 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; củng cố và kiện toàn lực lượng nòng cốt chính trị, nòng cốt
phong trào, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, tập hợp kịp thời để giải quyết tình
huống phát sinh; tập trung phát hiện những nhân tố tích cực, bồi dư ng, 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.
Phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết cộng đồng các dân tộc;
vận dụng sáng tạo và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng,
Nhà nước; quan tâm, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư, giá
trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, chức
s c, chức việc, đồng bào có đạo sống tốt đời đẹp đạo, cùng tham gia đóng góp tích
cực vào công cuộc xây dựng phát triển Quận 9.
7. Xây dựng chính quyền:
7.1. Hoạt động của Hội đồng nhân dân :
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Lãnh đạo tổ chức thành công công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và Đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng
nhân dân theo quy định; nghiên cứu thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng
các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận; chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, các cuộc
giám sát, khảo sát chuyên đề và các phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân và hai
ban; theo dõi đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp
Hội đồng nhân dân. Thực hiện giám sát các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
thành phố, Hội đồng nhân dân quận và những vấn đề cử tri quan tâm. Nâng cao
hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận;
Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân quận với Thường
trực Hội đồng nhân dân 13 phường và Quy chế tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội
đồng nhân dân. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định.
7.2. Hoạt động của Ủy ban nhân dân:
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 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
dư ng, 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 ý thức
và trách nhiệm phục vụ Nhân dân.
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt quy trình “một cửa liên
thông” đối với cấp quận và phường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục
vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử;
đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, c t giảm mạnh thủ tục và
thời gian giải quyết các thủ tục không cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của tổ chức
và công dân; nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự hài lòng cao của nhân dân đối
với hệ thống cơ quan nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra công vụ nhằm phát
hiện, kịp thời xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm; tạo điều kiện thuận lợi để
nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước.
Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với công dân để giải quyết kịp thời
các khiếu nại, tố cáo, phản ảnh kiến nghị của công dân liên quan đến chính sách bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư, phấn đấu không để xảy ra điểm nóng tụ tập khiếu
kiện đông người trên địa bàn quận. Chú trọng công tác dân vận chính quyền, công
tác hòa giải ở cơ sở để góp phần tạo sự đồng thuận của người dân trong việc chấp
hành, thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật góp phần hạn chế tối đa phát sinh
các vụ khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.
Quán triệt và thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Trung ương,
Thành ủy về chiến lược cải cách tư pháp trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu
quả trách nhiệm của chính quyền địa phương trong hoạt động tư pháp; nâng cao
hiệu quả công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp trên địa bàn quận. Tiếp tục
đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền pháp luật; tăng cường công tác trợ giúp
pháp lý cho dân nghèo và chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở.
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PHẦN THỨ BA
CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG TÂM, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN
GIAI ĐOẠN 2020 – 2025
Để thực hiện th ng lợi mục tiêu phát triển quận giai đoạn 2020 – 2025 và tầm
nhìn đến năm 2030, 21 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ
quận xây dựng và thực hiện các công trình trọng tâm, chương trình, đề án sau:
I. CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG TÂM:
1. Nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Việt (đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến đường
Lã Xuân Oai); đường Lã Xuân Oai; đường Bưng Ông Thoàn; đường Hoàng Hữu
Nam; đường Nguyễn Duy Trinh (từ Vòng xoay Phú Hữu đến đường 990).
2. Xây dựng mới Bệnh viện Quận.
3. Xây dựng mới trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn.
4. iến nghị Thành phố đầu tư mở rộng đường Nguyễn Xiển (đoạn từ ngã ba
Long Sơn, phường Long Bình đến Cảng Phú Hữu); đường Đỗ Xuân Hợp.
II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THỰC HIỆN 04 CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 TRÊN
ĐỊA BÀN QUẬN
1. Chương trình cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính
giai đoạn 2020 – 2025.
2. Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 – 2030.
3. Đề án tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải r n sinh hoạt trên địa bàn
quận
4. Chương trình giảm ngập nước.
5. Đề án Đô thị thông minh
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần thứ VI là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc
trong toàn Đảng bộ, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện về kinh
tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, công tác vận động
Nhân dân của quận không nh ng trong nhiệm kỳ tới mà còn trong nh ng nhiệm kỳ
tiếp theo. Với tinh thần quyết tâm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI
nhiệm kỳ 2020 - 2025 kh ng định niềm tin v ng 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
Quận 9 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 VI

