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TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH VỮNG
MẠNH; PHÁT HUY DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI VÀ TRUYỀN THỐNG ANH
HÙNG; NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ; XÂY DỰNG
PHƯỜNG ĐỨC GIANG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, VĂN MINH, HIỆN ĐẠI
(Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đức Giang khóa X
tại Đại hội Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ XI

----Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập nhiều thành tích chào
mừng các sự kiện trọng đại của đất nước; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam; 45 năm ngày giải phóng Miền Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh; 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại
hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ XI là sự kiện chính trị có
ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với cán bộ, đảng viên và
các tầng lớp nhân dân trong phường. Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là tổng
kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ
X, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025;
thảo luận góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ
IV; văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ
phường khóa XI và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên
lần thứ IV.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ XI với chủ đề: Tăng
cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy
dân chủ, đoàn kết, đổi mới và truyền thống Anh hùng; nâng cao hiệu lực quản lý
của chính quyền đô thị; xây dựng phường Đức Giang phát triển bền vững, văn
minh, hiện đại.
PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ
X, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Phường Đức Giang nằm ở phía bắc quận Long Biên, có vị trí quan trọng về chính
trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Phường có diện tích 204,6 ha, 19 tổ dân phố, dân số
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đông với trên 28.060 nhân khẩu. Đảng bộ phường có 1.282 đảng viên, sinh hoạt tại 32
chi bộ trực thuộc. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020,
cùng với quyết tâm nỗ lực của địa phương, phường luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ
đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Thường vụ Quận ủy; được quận đầu tư cơ sở hạ
tầng, chỉnh trang các tuyến phố, bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang
hơn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn giữ vững ổn
định; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Nội bộ đoàn kết,
thống nhất; đội ngũ cán bộ từ phường tới tổ dân phố có tinh thần trách nhiệm, hoạt
động hiệu quả. Các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm phường đều hoàn thành, được
nhân dân đồng thuận ủng hộ, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững. Đây là những yếu tố
quan trọng góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
phường Đức Giang lần thứ X đã đề ra.
Tuy nhiên, là phường có dân số đông, tạo nhiều áp lực về hạ tầng, tình hình an
ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác quản lý đô thị, đất đai, giải
phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh còn nhiều bất
cập. Hoạt động thương mại - dịch vụ ở địa phương cơ bản là các hộ kinh doanh cá thể,
không có tính chất bền vững, dễ biến động. Đó là những khó khăn, thách thức không
nhỏ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020.
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Đẩy mạnh phát triển kinh tế
1.1. Thương mại, dịch vụ và kinh tế hộ gia đình phát triển khá
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng các nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ để thực
hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế. Số hộ kinh doanh dịch vụ tăng cả về số
lượng và chất lượng. Đến nay trên địa bàn phường có 1.250 hộ kinh doanh và 915
doanh nghiệp tư nhân, đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng cao. Số hộ
đăng ký kinh doanh tăng thêm 100 hộ vượt 10% so với nhiệm kỳ trước. Số doanh
nghiệp đăng ký tăng thêm 155 doanh nghiệp vượt 20% so với nhiệm kỳ trước. Thu từ
thương mại dịch vụ chiếm 37% trong cơ cấu thu ngân sách tăng 30% so với nhiệm kỳ
trước.
Chợ dân sinh Diêm Gỗ được quy hoạch đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động
theo hướng văn minh thương mại, tạo điều kiện cho 273 hộ kinh doanh ổn định. Chợ
Ô Cách đã được xây mới theo mô hình trung tâm thương mại, tạo mặt bằng cho các
hộ kinh doanh; duy trì và quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh chợ tạm Ô Cách đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.
1.2. Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu được giao, chi ngân sách
đảm bảo.
Thực hiện quyết liệt và có nhiều giải pháp cụ thể gắn với thực hiện có hiệu quả
quy chế dân chủ trong công tác thu thuế. Huy động sự tham gia tích cực của hệ thống
chính trị từ phường tới tổ dân phố. Thu ngân sách hàng năm bình quân đạt 27,6 tỷ
đồng, tăng 25% so với nhiệm kỳ trước, vượt 17,6% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội
đề ra. Cụ thể: năm 2015 thu 25,3 tỷ đồng, đạt 130%; năm 2016 thu 26,9 tỷ đồng, đạt
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168%; năm 2017 thu 29,8 tỷ đồng, đạt 137%; năm 2018 thu cao nhất 30,7 tỷ đồng, đạt
100%; năm 2019 thu 25,6 tỷ đồng, đạt 100%.
Điều hành ngân sách đúng qui định. Tập trung rà soát các nhiệm vụ chi, tiết kiệm
chi thường xuyên, ưu tiên chi cho các nhiệm trọng tâm để đảm bảo cân đối ngân sách. Chi
ngân sách bình quân hàng năm đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 10,2% so với giai đoạn 20102015. Tổng chi ngân sách 5 năm 71 tỷ 952 triệu đồng, trong đó chi thường xuyên 71 tỷ
466 triệu đồng, chi đầu tư phát triển 486 triệu đồng.
2. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị gắn với thực hiện Chương trình
03-CTr/QU đã có chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét
2.1. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý các dự án đầu tư xây
dựng trên địa bàn đạt nhiều kết quả.
Hàng năm UBND phường đã tiến hành rà soát các bất cập trong quy hoạch
phân khu N10 trên địa bàn phường, báo cáo UBND quận đề xuất UBND thành phố
Hà Nội điều chỉnh theo hiện trạng sử dụng đất tại các khu vực cho phù hợp. UBND
quận đã tiến hành đầu tư xây dựng một số dự án theo đúng quy hoạch như dự án: Xây
dựng trạm ép trung chuyển rác; cải tạo sửa chữa trường tiểu học Đức Giang; xây dựng
nhà văn hóa tổ dân phố số 21,…
Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường
tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện. Chủ
động phối hợp với các phòng, ban quận báo cáo đề xuất cơ chế đặc thù về chính sách giải
phóng mặt bằng đối với 08 trường hợp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của
nhân dân. Đã tuyên truyền, vận động 550 hộ dân bàn giao mặt bằng thực hiện 25 dự án với
tổng diện tích 3,5ha. Kịp thời báo cáo quận tiến hành đầu tư 03 dự án dân sinh bức xúc
(liên quan đến 03 tổ chức, 379 hộ gia đình, cá nhân) về vệ sinh môi trường, chống lấn
chiếm đất đai đối với các diện tích đất công do UBND phường quản lý.
Trong 5 năm, quận đã đầu tư xây dựng cho phường 97 tuyến đường, ngõ, ngách;
đầu tư xây dựng, cải tạo 10 nhà văn hóa tổ dân phố; cải tạo, sửa chữa 05 trường học, xây
mới 01 trường học. Cùng với đó là hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng cũng được cải tạo,
đầu tư đồng bộ, tạo tiền để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2.2. Công tác quản lý đất đai, môi trường được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết
quả
Tập trung lãnh đạo tháo gỡ vứng mắc, khó khăn trong công tác cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất; từ năm 2015 đến năm 2019 phường đã hoàn thiện 696/333 hồ
sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vượt 478% so với kế hoạch quận giao. Trong
đó: Năm 2015 hoàn thiện 121/100 hồ sơ, đạt tỉ lệ 121 %; năm 2016 hoàn thiện 125/47
hồ sơ, đạt tỉ lệ 265,9 %; năm 2017 hoàn thiện 157/26 hồ sơ, đạt tỉ lệ 603,8%; năm
2018 hoàn thiện 33/20 hồ sơ, đạt tỉ lệ 165%; năm 2019 hoàn thiện 260/140 hồ sơ, đạt
tỉ lệ 147%.
Tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung quản lý chặt chẽ đất công, các vị
trí đất công đã được cập nhật vào bản đồ, thiết lập hồ sơ quản lý hoàn chỉnh. Xử lý
dứt điểm 03 vị trí vi phạm đất công theo Kết luận 316/KL-STNMT của Sở Tài
nguyên Môi trường. Tình trạng lấn chiếm đất đai cơ bản đã được ngăn chặn. Trình
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quận phê duyệt các phương án thuê thầu để quản lý chống lấn chiếm, tăng nguồn thu
ngân sách địa phương.
Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, chú trọng tuyên truyền vận động
nhân dân hưởng ứng thực hiện các chương trình trồng cây xanh, giảm thiểu rác thải
nhựa, không xả rác thải, chất thải ô nhiễm ra môi trường khi chưa qua xử lý. 100% cơ
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đã được kiểm
tra, xử lý. Tuyên truyền tới các cơ sở dịch vụ ăn uống, hộ gia đình, cá nhân hạn chế sử
dụng bếp than tổ ong và phát động phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn
phường.
2.3. Công tác quản lý trật tự xây dựng đi vào nề nếp, công tác quản lý đô thị
có chuyển biến tích cực, ý thức tự quản đô thị trong Nhân dân được nâng lên rõ
rệt.
Triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự
xây dựng. Kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng được tăng cường.
Tỷ lệ công trình xây dựng có giấy phép, xây dựng đúng phép và thu thuế xây dựng
hàng năm tăng, năm 2015 đạt 99,2% đến cuối năm 2019 đạt 100%. Công tác quản lý
nhà chung cư, phòng chống cháy nổ được quan tâm triển khai với nhiều giải pháp bước
đầu đạt hiệu quả.
Thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý trật tự đô
thị”. Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ
sinh môi trường trên hệ thống loa truyền thanh phường, bảng tin của tổ dân phố. Tập
trung tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh đô
thị. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng chuyên trách quản lý trật tự đô thị.
Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi
trường. Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động,
ý thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tự quản đô thị đã có
chuyển biến tích cực. Tình trạng bày bán hàng hóa, để vật liệu xây dựng, ô dù lấn
chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị đã được xử lý kịp thời. Số điểm vi
phạm trật tự đô thị đã giảm, không phát sinh điểm vi phạm mới.
Đề án "Sắp xếp biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn" được Nhân dân ủng hộ
và thực hiện bước đầu có hiệu quả. Phường đã hướng dẫn sắp xếp 918 biển hiệu, biển
quảng cáo, 32 biển chỉ dẫn tại các tuyến phố chính.
Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018, 2019 của quận; phường đã
thành lập câu lạc bộ “Toàn dân tình nguyện làm sạch môi trường” với 200 thành viên.
Tổ chức 36 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường, với sự tham gia của 38.039 lượt
người. Trồng mới hơn 10.000 cây hoa, xây dựng 02 tuyến phố hoa tại phố Trường
Lâm và Nguyễn Cao Luyện. Phường đã có 3 tuyến phố được công nhận đạt chuẩn văn
minh đô thị, tạo tiền đề xây dựng phường văn minh đô thị trong thời gian tới.
Hàng năm, triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ
cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ; thường xuyên tổ chức ứng trực và phản ứng kịp
thời khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn về người và tài sản nhân dân.
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3. Văn hoá xã hội ngày càng phát triển, đời sống tinh thần của nhân dân
được quan tâm.
3.1. Hoạt động văn hóa thông tin phát triển mạnh, công tác quản lý nhà nước
được tăng cường; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân
cư” phát triển sâu rộng, hướng về tổ dân phố
Hoạt động thông tin tuyên truyền đã bám sát các nhiệm vụ chính trị; tập trung
truyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
góp phần định hướng, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc chấp hành và thực
hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" ngày
càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố
văn hóa được nâng cao. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm đạt 90,4%, vượt
2,4%; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 82,6%, vượt 12,6% so với chỉ tiêu Đại hội phường
lần thứ X đề ra. Quy chế, quy ước trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện
nghiêm túc.
Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hóa tổ dân phố, trung tâm
văn hóa thể thao phường, giai đoạn 2015 – 2020” được thực hiện bước đầu phát huy
hiệu quả. Hoạt động của 15 nhà văn hoá áp dụng mô hình điểm cấp quận đã đi vào
nền nếp với nhiều nội dung sinh hoạt vui tươi, lành mạnh, góp phần nâng cao đời
sống văn hoá của nhân dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sâu
rộng trong các câu lạc bộ và các tầng lớp nhân dân, thu hút đông đảo quần chúng tham
gia.
Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa được tăng cường; duy trì
kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa. Công tác quản lý, khai
thác sử dụng các thiết chế văn hóa đã phát huy hiệu quả. Công tác bảo tồn và phát huy
giá trị các di sản văn hóa vật thể được quan tâm, công tác lễ hội được quản lý chặt
chẽ. Hàng năm tổ chức lễ hội truyền thống đình Ô Cách đảm bảo an toàn, tiết kiệm,
thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi thờ tự.
3.2. Thực hiện tốt các chế độ chính sách; đảm bảo an sinh xã hội xã hội
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước đối với gia đình
chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quan tâm trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo bằng
nhiều giải pháp cụ thể. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 06 lớp dạy nghề
ngắn hạn cho 240 người lao động, giải quyết trên 2.500 lao động có nhu cầu việc làm.
Hỗ trợ xây mới 08 nhà chính sách với tổng kinh phí 670 triệu đồng, xây dựng 06 nhà
đại đoàn kết, sửa chữa 02 nhà hộ nghèo với tổng kinh phí 500 triệu đồng,...Từ các giải
pháp trên số hộ nghèo giảm từ 56 hộ năm 2016 xuống 14 hộ cuối năm 2019 (đưa tỷ lệ
hộ nghèo giảm từ 0,77 xuống 0,32%). Thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã
hội. Tuyên truyền vận động đưa 25 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, đạt 130% chỉ
tiêu quận giao.
3.3. Nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục, đào tạo theo hướng
chuẩn hóa
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Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm đầu tư,
xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục phát triển. 6/6 trường học công lập
đạt chuẩn quốc gia, trường học tiên tiến, trường học sáng, xanh, sạch, đẹp; trường
Mầm non Hoa Sen tiếp tục duy trì chuẩn Quốc gia cấp độ 2 và được Nhà nước tặng
Huân chương Lao động hạng Ba. Các trường ngoài công lập được quản lý chặt chẽ.
Chất lượng giáo dục được nâng cao. 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn. Tỷ
lệ học sinh khá, giỏi các cấp tăng. Duy trì thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, giữ
vững phường đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ 2. Đẩy mạnh hoạt động xã hội
hóa về giáo dục, phát huy tốt vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng, Hội khuyến
học trong việc xây dựng xã hội học tập.
3.4. Công tác y tế, dân số đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức
khỏe Nhân dân.
Công tác y tế, dân số luôn đạt và vượt các chỉ tiêu giao hàng năm. Thực hiện tốt
mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, duy trì chuẩn Quốc gia về y tế. Công tác
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Làm tốt công tác phòng,
chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra. Kiểm soát chặt chẽ các cơ sở hoạt động
hành nghề y dược tư nhân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm.
Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng dân số. Tỷ suất
sinh thô bình quân hàng năm: đạt 0,19‰; tăng 0,27‰ so với chỉ tiêu giao. Tỷ lệ sinh
con thứ 3+ bình quân hàng năm: đạt 0,04%; giảm 0,18% so với chỉ tiêu giao. Tỷ lệ trẻ
em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng quân hàng năm giảm 0,21% so với chỉ tiêu giao.
4. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, công tác
quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường
4.1. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm
bảo
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường luôn
được đảm bảo ổn định. Công an phường làm tốt công tác nắm bắt tình hình, chủ động
giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự
kiện diễn ra trên địa bàn. Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm đạt được
nhiều kết quả tích cực, phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự,
ma túy tăng cao. Điều tra khám phá 121/129 vụ phạm pháp hình sự đạt 93,7%; triệt
phá 33 ổ nhóm hình sự; 08 ổ nhóm mại dâm; 07 ổ nhóm cờ bạc; bắt giữ 25 vụ ma túy.
Thường xuyên củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân
tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chú trọng củng cố xây dựng lực lượng bảo vệ dân
phố hoạt động có hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp các lực lượng trong thực
hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.
4.2. Công tác quốc phòng, quân sự được tăng cường
Hàng năm bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chiến đấu trị an, kế hoạch bảo vệ trụ sở
Cơ quan phường. Tổ chức thành công Phương án diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp
phường năm 2017. Làm tốt công tác tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức
bàn giao 29 nam công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm số lượng,
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chất lượng. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 687 thanh niên tuổi 17, đăng ký
671 công dân trong độ tuổi tham gia dân quân bảo đảm chặt chẽ, đúng luật. Sắp xếp,
biên chế lực lượng dự bị động viên vào các đơn vị theo đúng chuyên ngành quân sự.
Chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh, tổ chức mở 04
lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 5 và mở rộng cho 398 đồng
chí. Công tác huấn luyện, hội thi, hội thao, sẵn sàng chiến đấu đảm bảo yêu cầu nhiệm
vụ. Công tác xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên đảm bảo đủ về
số lượng có chất lượng cao. Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
5. Công tác cải các hành chính đạt hiệu quả cao; hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của chính quyền được nâng lên
5.1. Công tác cải cách hành chính
Lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến rõ nét,
bước đầu đã có tính chuyên nghiệp. 100% cán bộ công chức có trình độ chuyên môn
nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm. Chú trọng công tác
tự kiểm tra công vụ; xem xét trách nhiệm, hạ mức thi đua đối với cán bộ công chức,
người lao động hàng tháng. Từng bước nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công
chức, người lao động đảm bảo chính xác, hiệu quả và thực chất.
Hàng năm, UBND phường đều rà soát các thủ tục hành chính, rút ngắn thời
gian giải quyết, điều chỉnh quy trình giải quyết thủ tục hành chính khi có các căn cứ
pháp lý thay đổi. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường
được áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; mở rộng số lượng thủ tục hành chính
liên thông giữa phường với quận và trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến dùng chung
3 cấp. 100% hồ sơ thủ tục hành chính trả đúng hạn, trong đó trên 75% hồ sơ hành
chính trả trước hạn. Thực hiện có hiệu quả mô hình cơ quan điện tử; mô hình bộ phận
một cửa thân thiện, gần dân; dịch công trực tuyến mức độ 3, 4. Thực hiện mô hình trả
kết quả thủ tục hành chính tại nhà miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách
được nhân dân ghi nhận đánh giá cao.
Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo đồng bộ, gắn với
trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy
định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp
với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Triển khai thực hiện bước đầu có
hiệu quả mô hình nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư tại
phường. Từ năm giữa 2015 đến đầu năm 2020 phường đã tiếp nhận và giải quyết 105
đơn thư, giảm 7% so với nhiệm kỳ 2010-2015; trong đó 95% đơn thư được giải quyết
đúng quy trình.
5.2. Xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động có hiệu lực, hiệu quả
5.2.1. Đối với Hội đồng nhân dân
Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, luôn đồng hành cùng Uỷ ban Nhân dân
trong triển khai các nhiệm vụ chính trị. Vai trò của Thường trực, các ban HĐND và đại
biểu HĐND phường được thể hiện rõ nét trong việc giám sát đến cùng các vấn đề dân
sinh bức xúc. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề của HĐND quận. Chú
trọng nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ
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họp, chất lượng tiếp công dân. Phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND quận ứng cử
tại phường trong thực hiện công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết trả lời sớm các ý
kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND, các ban HĐND phường đã tập trung
giám sát các lĩnh vực nhạy cảm; tổ chức 39 cuộc giám sát chuyên đề, 16 hội nghị tiếp
xúc cử tri với 568 ý kiến, kiến nghị; trực tiếp công dân 259 buổi.
5.2.2. Đối với Ủy ban Nhân dân
UBND phường triển khai thực hiện nhiều giải pháp đổi mới phương pháp điều
hành, sâu sát. Điều hành theo qui chế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng
đầu, kiểm soát công việc chặt chẽ; chủ động sâu sát cơ cở, lãnh đạo hoàn thành các
chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được giao hàng năm và chỉ tiêu nhiệm kỳ
2015-2020; Bám sát chủ đề công tác hàng năm, chủ động lựa chọn triển khai các
nhiệm vụ mới, khó được quận ghi nhận. Thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân,
tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc để tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và công dân.
6. Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể
nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ
Tập trung rà soát quy hoạch, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt MTTQ và
các đoàn thể chính trị xã hội đảm bảo số lượng và chất lượng. Tiếp tục đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và hướng về chi hội tổ
dân phố.
Hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể ngày càng có hiệu quả tích cực,
nhất là việc giám sát công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Công tác phản
biện xã hội được chú trọng hơn, tập trung phản biện các nghị quyết, kế hoạch của
HĐND, UBND có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, hội viên và nhân dân. MTTQ
và các đoàn thể đã tổ chức 12 cuộc giám sát chuyên đề theo quyết định 217 của Bộ
Chính trị; 08 hội nghị phản biện theo quyết định 218 của Bộ Chính trị; đồng thời tiếp thu
79 ý kiến góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó, nâng cao vai trò của Mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể trong hoạt động giám sát, phản biện. MTTQ và các đoàn thể
đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy tổ chức tốt các hội nghị đối thoại giữa người
đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân.
Thông qua các hội nghị đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã tiếp thu,
giải trình 08 ý kiến đóng góp công tác xây dựng đảng, 42 ý kiến đóng góp công tác
xây dựng chính quyền.
Mặt trận tổ quốc phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân;
làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tốt các hội nghị
hiệp thương, giới thiệu bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu cử đại biểu Quốc Hội
khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu
HĐND các cấp với cử tri. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức tốt hội nghị
đại biểu nhân dân, ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư. Triển khai có hiệu
quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; quan tâm các giải pháp giảm
nghèo, hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và

9

giám sát đầu tư cộng đồng đạt được nhiều kết quả. Đã giám sát 106 cuộc, 36 công
trình dự án, kiến nghị giải quyết 71 vụ việc.
Hội Cựu chiến binh làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên,
giữ vững và phát huy bản chất bộ đội cụ Hồ; chia sẻ, giúp đỡ hội viên lúc ốm đau với
số tiền 480 triệu đồng, hỗ trợ hội viên vay 6 tỷ 162 triệu đồng phát triển kinh tế; phát
huy uy tín, trách nhiệm trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Thành
lập tổ dân vận khéo cựu chiến binh tham gia vận động tuyên truyền giải phóng mặt
bằng, phối hợp với lực lượng công an tham gia giữ gìn an toàn giao thông có hiệu
quả. Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi
trường, các hoạt động xã hội từ thiện. Tổ chức 21 buổi tuyên truyền giáo dục truyền
thống cho 9.751 đoàn viên, học sinh.
Hội liên hiệp phụ nữ luôn chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ
và trẻ em, quyền bình đẳng giới. Tuyên truyền vận động thành lập 06 chi, tổ hội, phát
triển 235 hội viên. Trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, hội Phụ nữ đã giúp
đỡ 10 hộ thoát nghèo, giới thiệu việc làm cho 200 lao động. Cán bộ, hội viên tích cực
tham gia vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, hưởng ứng phong trào hạn chế sử
dụng sản phẩm nhựa một lần.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định
hướng nhận thức cho đoàn viên và thanh niên. Đẩy mạnh các hoạt động phong trào
thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, xung kích, “Tôi yêu Long Biên - Hà Nội”.
Tổ chức bóc xóa 2.530 quảng cáo rao vặt, cử 56 lượt cán bộ đoàn viên trực chốt phân
luồng đảm bảo an toàn giao thông. Xây dựng 03 điểm chân rác thành bồn hoa, vườn
hoa. Tổ chức tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo với số
tiền trên 200 triệu đồng. Thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi
đồng. Quan tâm bồi dưỡng đoàn viên trẻ, giới thiệu 45 đoàn viên ưu tú cho Đảng,
trong đó có 25 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng.
7. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng,
chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả Chương
trình 01-CTr/QU
7.1. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đã có nhiều đổi mới
Đảng ủy đã thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc. Phân công cấp
ủy viên phụ trách các chi bộ, dự sinh hoạt chi bộ để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của
Đảng ủy. Kịp thời chỉ đạo, định hướng và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức
thực hiện.
Bám sát Chương trình 01-CTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long
Biên lần thứ III, Đảng ủy đã đổi mới việc xây dựng nghị quyết, lựa chọn nội dung
trọng tâm, mới, khó khăn để ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện. Giảm số lượng,
nâng cao chất lượng văn bản, nghị quyết. Phân công nhiệm vụ, hàng tháng kiểm soát
tiến độ và kết quả thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của cấp uỷ.
Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đã được nâng lên rõ nét. Phong cách
làm việc quyết liệt, cụ thể và sâu sát hơn. Hướng mạnh về tổ dân phố, coi trọng chất
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lượng hiệu quả công việc; chỉ đạo ngày càng toàn diện và kịp thời; thường xuyên
kiểm tra khảo sát hiện trường, chỉ đạo tại chỗ.
7.2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Đổi mới việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn học tập
với viết bài thu hoạch và liên hệ thực tiễn với chức trách nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ
đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt 96,7%. Công tác tuyên truyền được triển
khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và kịp thời, gắn tuyên truyền với định
hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận thống
nhất cao trong tổ chức thực hiện.
Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được coi trọng, đặc biệt quan
tâm phối hợp, chỉ đạo giải quyết những vấn đề dư luận nhân dân phản ánh với 33/36
nội dung được giải quyết và định hướng chiếm tỷ lệ 92% góp phần giữ ổn định tình
hình ngay từ cơ sở.
Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm, 100% cán bộ công chức, viên chức, đảng viên đang
công tác sinh hoạt đảng xây dựng kế hoạch tu dưỡng “kép” theo tinh thần Nghị quyết
Trung ương 4, Chỉ thị 05. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng nhân rộng các mô
hình mới, tổ chức biểu dương khen thưởng 15 tập thể, 36 cá nhân. Hàng năm tổ chức
kiểm điểm tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí đảng viên được thực hiện bài bản,
nghiêm túc. Những tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm được chỉ ra đối với tập thể và
cá nhân đã được sửa chữa, khắc phục kịp thời. Tình trạng suy thoái về phẩm chất
chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã từng
bước được ngăn chặn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng
cao. Cán bộ, đảng viên công chức nêu vai trò trách nhiệm trong thực thi công vụ, thái độ
tác phong làm việc gần dân, sát dân gắn bó mật thiết với nhân dân.
7.3. Công tác tổ chức cán bộ được coi trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng
viên được nâng lên
Đảng ủy phường thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo
cá nhân phụ trách; trong sinh hoạt cấp ủy mọi vấn đề quan trọng đều được đưa ra thảo
luận dân chủ quyết định theo tập thể. Vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân được
nâng lên, nhất là trong công tác cán bộ; cấp ủy không có biểu hiện bè phái, cục bộ,
mất đoàn kết. Kịp thời bổ sung, kiện toàn 05 đồng chí Đảng ủy viên, 01 đồng chí phó
bí thư Đảng ủy; 6 đồng chí bí thư chi bộ. Công tác quy hoạch cán bộ đã có nhiều đổi
mới. Tổ chức rà soát quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện
Ban thường vụ quận ủy quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ
tiếp theo. Đưa ra quy hoạch 10 đồng chí, bổ sung 09 đồng chí. Đã được Ban thường
vụ quận ủy phê duyệt quy hoạch cấp ủy khóa mới 24 đồng chí (hệ số quy hoạch 1,6),
trong đó tỷ lệ nữ 70,8%, trẻ dưới 30 tuổi 16,7%. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ
cán bộ chủ chốt MTTQ và các đoàn thể. Lãnh đạo thực hiện đúng quy trình công tác
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cán bộ chủ chốt các MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quan tâm củng cố, sắp
xếp, kiện toàn hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn; rà soát, kiện toàn, sáp nhập 16 ban
chỉ đạo cấp phường còn 11 ban chỉ đạo.
Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cử 06 cán bộ tham gia học tập lớp
Trung cấp lý luận chính trị đảm bảo đúng đối tượng. Ngoài ra, còn khuyến khích,
động viên cán bộ công chức chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ đảm bảo theo vị trí việc làm.
Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, Đảng ủy phường đã triển khai thực hiện bài
bản có hiệu quả. Hàng năm xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, tuyên truyền vận
động chủ doanh nghiệp, đảng viên tạo sự đồng thuận, ủng hộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy
phường đã thành lập mới 06 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vượt 166%
chỉ tiêu quận giao. Tổ chức bàn giao 04 chi bộ, 24 đảng viên về đảng bộ khối Doanh
nghiệp quận.
Chú trọng công tác phát triển đảng viên, trong 5 năm Đảng bộ đã kết nạp được
71 đảng viên, đạt 130% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành
tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 84,08%. Tỷ lệ chi bộ trực thuộc hàng năm được đánh giá
hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%. Năm 2015, Đảng bộ đạt Đảng bộ trong sạch vững
mạnh, từ năm 2016 đến 2019 Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
7.4. Công tác kiểm tra, giám sát gắn với công tác phòng, chống tham nhũng,
thực hành tiết kiệm chống lãng phí được tăng cường
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy phường, UBKT Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra,
giám sát 159 tổ chức đảng, trong đó Đảng ủy phường đã kiểm tra 39 lượt tổ chức
đảng, 12 đảng viên; Giám sát 43 lượt tổ chức đảng và 11 đảng viên. (Nội dung chủ
yếu là người đứng đầu cấp ủy, tập trung việc thực hiện các chương trình công tác
toàn khóa của cấp ủy, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết đơn thư,
khiếu nại tố cáo..). UBKT Đảng ủy phường tổ chức kiểm tra 54 lượt tổ chức đảng, 12
lượt đảng viên; Giám sát 23 lượt tổ chức đảng, 08 lượt đảng viên. Giải quyết 02 đơn
tố cáo, 02 đơn khiếu nại kỷ luật về Đảng. (Nội dung về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,
giám sát; nhiệm vụ đảng viên; thi hành kỷ luật trong Đảng; tài chính đảng và thu nộp
đảng phí, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm...), trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi
phạm 04 tổ chức và 09 đảng viên, qua kiểm tra, thi hành kỷ luật 4 trường hợp có vi
phạm, ngoài ra các chi bộ còn thi hành kỷ luật 06 đảng viên vi phạm chính sách dân
số, thực hiện chức trách nhiệm vụ, vi phạm quy định của ngành. 100% số chi bộ xây
dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm và trên 80% số chi bộ thực hiện đủ số
lượng cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Các chi bộ kiểm tra 196 lượt đảng viên;
giám sát 412 lượt đảng viên chủ yếu là người đứng đầu cấp ủy, thực hiện Chỉ thị 05CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, thực hiện quy chế
dân chủ, nhiệm vụ đảng viên...
Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí được thực hiện hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai tài sản, thu nhập của
người có chức vụ theo quy định.
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7.5.Công tác dân vận bám sát nhiệm vụ chính trị của phường, ngày càng
thiết thực, hiệu quả
Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, đã đạt được những kết quả tích cực.
Công tác phối hợp giữa Khối vận với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng
chặt chẽ; chủ động nắm bắt tình hình dư luận Nhân dân, kịp thời tham mưu đề xuất
giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
Công tác dân vận chính quyền được triển khai đồng bộ. Phong trào thi đua “Dân vận
khéo” đạt nhiều kết quả. Đã có 59 lượt tập thể, 74 lượt cá nhân đăng ký thực hiện mô
hình Dân vận khéo, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tạo sức lan tỏa như: Mô hình
chi bộ biến điểm chân rác thành vườn hoa ở tổ 8, mô hình trồng và treo các giỏ hoa ở
tổ 14, mô hình nhân đạo từ thiện giúp đỡ thoát nghèo ở tổ 21, 22...
Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả 06 quy chế dân chủ do
Quận ban hành gắn thực hiện tốt chuyên đề “Vai trò của Tổ dân vận ở tổ dân phố
trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Hoạt động của 19 Tổ dân vận tổ dân
phố đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành
các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của địa
phương, tổ dân phố. Phát huy vai trò, uy tín của từng cá nhân trong công tác tuyên
truyền vận động hòa giải thành công 90% vụ việc ngay ở tổ dân phố.
II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm
- Công tác điều hành ngân sách, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh
môi trường có lúc, có thời điểm còn hạn chế, bất cập.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy có thời điểm, có nội dung chưa bao
quát, toàn diện.
- Phương thức lãnh đạo ở một số chi bộ chưa thực sự đổi mới; nội dung, hình
thức sinh hoạt chưa phong phú, chất lượng chưa cao. Công tác quản lý giáo dục, rèn
luyện cán bộ đảng viên ở một số ít chi bộ chưa thật sự chặt chẽ.
- Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nội dung chưa thực sự đổi mới,
công tác giám sát có việc còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.
- Công tác phối hợp của một số bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức có thời
điểm còn thiếu chặt chẽ.
2. Nguyên nhân
2.1. Nguyên nhân khách quan
- Khối lượng công việc lớn, lãnh đạo UBND thay đổi nhiều; có đồng chí mới
còn thiếu kinh nghiệm, điều hành còn nể nang, ngại va chạm.
- Một số cơ chế chính sách còn bất cập, nhất là chế độ chính sách trong quản lý
đất đai, giải phóng mặt bằng.
- Tốc độ đô thị hóa nhanh, sự gia tăng dân số cơ học gây sức ép lớn về hạ tầng
và công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức
tạp, khó lường.
2.2. Nguyên nhân chủ quan
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- Phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền chưa thực sự khoa học,
thiếu quyết liệt. Công tác kiểm soát, đôn đốc thực hiện có việc chưa thường xuyên.
- Một số Đảng ủy viên được phân công theo dõi các chi bộ chưa sâu sát, chưa
chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.
- Năng lực lãnh đạo của một vài cấp ủy chi bộ còn hạn chế, công tác đấu tranh
tự phê bình và phê bình còn có biểu hiện nể nang.
- Nội dung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có việc chưa bám sát nhiệm
vụ chính trị; phương pháp và kỹ năng giám sát chưa có chiều sâu.
- Một số cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa chủ động tham
mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung.
III. TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X VÀ BÀI
HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá chung
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đức Giang
đã phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực khắc phục khó
khăn, chủ động trong triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển đúng
hướng, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Hệ thống hạ tầng được đầu
tư đồng bộ, cơ bản thay đổi diện mạo đô thị của phường. Công tác quản lý đô thị gắn
với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển
biến tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, trật tự xây dựng được tập trung
quyết liệt. Công tác cải cách hành chính, gắn với chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức theo vị trí việc làm và xây dựng mô hình cơ quan điện tử, đã phát huy
hiệu quả thiết thực được nhân dân đánh giá cao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều
tiến bộ, hoạt động hiệu quả thiết thực hướng về tổ dân phố; an sinh xã hội được đảm
bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được cải thiện và nâng cao. An ninh
chính trị, trật tự an toàn đảm bảo ổn định và tăng cường.
Hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố thường xuyên được củng cố, kiện
toàn ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Phương thức lãnh đạo Đảng ủy
phường đã có sự đổi mới; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để ban hành
nghị quyết chuyên đề, chú trọng khâu kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết.
Hoạt động của HĐND phường có nhiều đổi mới, hiệu quả; hiệu lực, hiệu quả quản lý
điều hành của chính quyền được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể
chính trị - xã hội tiếp tục có sự đổi mới, thiết thực hiệu quả, hướng mạnh về tổ dân
phố.
2. Bài học kinh nghiệm
Thứ nhất, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, lựa chọn
nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người, rõ
việc, rõ trách nhiệm, sâu sát cơ sở. Tranh thủ, bám sát sự chỉ đạo của Ban thường vụ
Quận ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận, sự phối hợp giúp đỡ của MTTQ
và các phòng, ban ngành, đoàn thể quận trong thực hiện nhiệm vụ.
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Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, trong điều hành
phải chủ động linh hoạt, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.
Thứ ba, đề cao hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính
trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chú trọng tổ chức đối
thoại với nhân dân. Tập trung giải quyết có hiệu quả những việc khó, nóng, nổi cộm và
các vấn đề dân sinh bức xúc.
Thứ tư, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và Nhân dân, phát huy
vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức, cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Thứ năm, thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác dân vận,
tuyên truyền, vận động tạo sự nhất trí đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp nhân
dân trên địa bàn phường.
PHẦN THỨ HAI
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CÁC CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG

1. Dự báo tình hình 5 năm tới
1.1. Những thuận lợi
Tình hình kinh tế đất nước, Thủ đô và quận Long Biên trong những năm tới tiếp
tục đà tăng trưởng. Dự án xây dựng đường 40m từ Ngọc Thụy đến khu đô thị mới
Thượng Thanh được hoàn thành, một số dự án mới được triển khai như: dự án đường
13,5m, 17,5m, 40m, 48m,... Hạ tầng đô thị được quy hoạch đầu tư xây dựng khớp nối
đồng bộ, hiện đại, đây là nhân tố rất quan trọng để phường tiếp tục đẩy mạnh phát
triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.
Một số chủ trương mới được Thành phố triển khai như Đề án thí điểm quản lý theo
mô hình chính quyền đô thị, xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh
tạo động lực mạnh mẽ phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp uỷ, chính
quyền phường.
Đảng bộ và Nhân dân phường luôn phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, hệ
thống chính trị trong sạch vững mạnh; công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với
thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
được thực hiện nghiêm túc, bài bản; đội ngũ cán bộ tâm huyết, nhiệt tình, trách
nhiệm. Nhân dân đồng thuận ủng hộ, đặc biệt là thường xuyên được Ban Thường vụ
Quận ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, đó là những yếu tố thuận lợi để phường Đức Giang
phát triển nhanh, bền vững.
1.2. Những khó khăn
Là phường có dân số đông, địa bàn rộng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều vấn đề phát
sinh phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội như nguy cơ về cháy nổ, tệ
nạn xã hội và hoạt động của các loại tội phạm. Vấn đề bảo vệ môi trường sống, giải
quyết việc làm, thu nhập của nhân dân còn khó khăn. Dự báo thời gian tới, trên địa
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bàn phường tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện nhiều dự án
đầu tư xây dựng, dự kiến có khoảng 200 hộ dân cần tái định cư, nhưng chính sách giải
phóng mặt bằng còn nhiều bất cập. Đây cũng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc
phát triển bền vững của địa phương.
2. Mục tiêu tổng quát đến 2025
Xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động
hiệu lực hiệu quả; thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, từng bước xây
dựng mô hình chính quyền điện tử.
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ. Tăng
cường quản lý theo quy hoạch; phát triển đô thị hiện đại gắn với nâng cao ý thức của
nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường. Quan tâm đầu
tư, phát triển văn hóa xã hội, hướng về tổ dân phố; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển.
3. Nhiệm vụ trọng tâm
3.1. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, chú
trọng khai thác tối đa các nguồn thu, tăng ngân sách cho địa phương. Tập trung quản
lý theo quy hoạch, xây dựng phường văn minh đô thị gắn với nâng cao ý thức của
nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường.
3.2. Phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới. Quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo theo hướng hiện đại;
quan tâm giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; chăm sóc sức khỏe và nâng cao
đời sống nhân dân.
3.3. Xây dựng hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
gắn với thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị. Xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục đẩy
mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng mô hình chính quyền điện tử cấp
phường.
3.4. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực
sự trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
4. Một số chỉ tiêu chủ yếu
4.1. Thu ngân sách hàng năm vượt từ 3-5% so với chỉ tiêu quận giao
4.2. Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu GĐVH hàng năm 90% trở lên.
4.3. Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa hàng năm
80%
4.4. Số trường công lập chất lượng cao: 01 đơn vị
4.5. Số hộ thoát nghèo trong năm vượt 20% so với chỉ tiêu quận giao.
4.6. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước 0,3%
4.7. Không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.
4.8. Kết nạp đảng viên hàng năm từ 10-12 đồng chí
4.9. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 82%
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4.10. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường hàng
năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Phát triển kinh tế
Chú trọng phát triển thương mại dịch vụ. Quan tâm phát triển kinh tế hộ gia
đình. Tiếp tục duy trì, phát triển chợ Diêm Gỗ theo hướng văn minh thương mại.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước ở địa phương nhằm tạo việc làm tại chỗ và
tăng thu nhập cho nhân dân. Tạo môi trường thuận lợi để các hộ kinh doanh cá thể
chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp tư nhân.
Quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, phấn đấu hoàn
thành các chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm vượt 5% chỉ tiêu quận giao.
Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong công tác
quản lý thu thuế trên địa bàn phường. Đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng
quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội
đồng tư vấn thuế phường trong công tác phối hợp với cơ quan thuế, quản lý thu thuế
và các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.
2. Xây dựng, phát triển và quản lý đô thị bền vững
2.1. Công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch
Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo quy hoạch đã được phê
duyệt. Chủ động báo cáo, đề xuất quận và thành phố điều chỉnh qui hoạch N10, qui
hoạch cục bộ các ô quy hoạch đất phù hợp thực tế hiện trạng đang sử dụng đất ở làng
xóm, đảm bảo đời sống dân sinh. Đề xuất UBND quận, thành phố đầu tư xây dựng cơ
sở hạ tầng theo quy hoạch.
Quản lý chặt chẽ các ô đất công, chủ động đề xuất với quận phương án quản lý,
khai thác sử dụng có hiệu quả tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.
2.2. Phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị và tăng cường công tác quản lý
Đề xuất, báo cáo quận tập trung đầu tư khớp nối đồng bộ hạ tầng đô thị cho
phường. Ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến đường mới, giảm ách tắc giao thông tại
khu vực Đức Giang và Diêm Gỗ. Chú trọng đầu tư xây dựng các ô quy hoạch có chức
năng công cộng và cây xanh. Chủ động đề xuất với Quận tiếp tục đầu tư các dự án
chỉnh trang tuyến phố và các ngõ, ngách trong khu dân cư đã xuống cấp.
Công khai minh bạch các vi phạm của tổ chức và cá nhân trên đài truyền thanh
và cổng thông tin điện tử phường để nhân dân giám sát; phát huy vai trò tự quản, tự
chịu trách nhiệm của tổ dân phố trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị. Chủ động đề
xuất phối hợp với phòng ban chuyên môn Quận, Công an quận xử lý các trường hợp
lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường tuần tra
ngoài giờ hành chính để xử lý triệt để các vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.
Tiếp tục duy trì 03 tuyến phố văn minh đô thị, tập trung các nguồn lực xây dựng
phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tập trung làm tốt công tác quản lý nhà chung cư.
2.3. Tăng cường công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, công tác bảo vệ môi trường, chủ động trong công giải phóng mặt bằng
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Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Coi trọng công tác kiểm tra,
kiên quyết xử lý dứt điểm những trường hợp lấn chiếm đất đai. Kịp thời xử lý nghiêm
các vi phạm trên đất công, khắc phục các vi phạm tồn tại theo Kết luận 316/KL-TTrSTNMT ngày 25/2/2019 của Thanh tra sở Tài nguyên Môi trường.
Phối hợp cơ quan chức năng giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công
tác cấp GCN quyền sử dụng đất. Tập trung hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và nhà ở tại các khu tập thể theo Nghị định 99/NĐ-CP; cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất của các đơn vị hành chính sự nghiệp, tôn giáo, an ninh
quốc phòng. Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân
dân đối với những thửa đất đủ điều kiện.
Chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành của Quận triển khai một số dự
án lớn trên địa bàn, như dự án đường 13,5m, 17,5m, 22m, 40m và đường 48m từ khu
đô thị Việt Hưng đến nút giao thông cầu Đuống,...
Nắm chắc và chủ động dự báo tình hình, làm tốt tuyên truyền vận động Nhân
dân bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội trên
địa bàn phường.
Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm, triệt để các cơ sở gây ô nhiễm
môi trường. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện các
chương trình trồng cây xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, không xả rác thải, chất thải ô
nhiễm ra môi trường khi chưa qua xử lý. Tuyên truyền, vận động các cơ sở dịch vụ ăn
uống, hộ gia đình, cá nhân hạn chế sử dụng bếp than tổ ong theo Chỉ thị 19/CTUBND ngày 25/12/2019.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ
cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ.
3. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời
sống nhân dân
Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, từng bước cải thiện nâng cao giá trị
đạo đức xã hội, nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá ở khu dân cư". Quản lý chặt chẽ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội.
Tăng cường công quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, nâng cao chất lượng,
hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hóa ở các tổ dân phố, Trung tâm VH-TT phường;
đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sâu rộng ở các
tổ dân phố theo hướng xã hội hóa.
Thực hiện nghiêm túc kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đề xuất
quận đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường theo hướng đồng bộ, chuẩn
hóa, hiện đại hóa. Xây dựng trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự mới tại tổ 15, cải tạo
sửa chữa trường tiểu học Ngô Gia Tự (trên cơ sở hợp nhất khuôn viên trường tiểu học
và trung học Ngô Gia Tự cũ). Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, giữ vững
danh hiệu trường tiên tiến, trường chuẩn quốc gia. Xây dựng 01 trường chất lượng
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cao. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và
chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong
lĩnh vực giáo dục, đào tạo; nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của trung tâm học
tập cộng đồng và hội khuyến học trong việc xây dựng xã hội học tập.
Thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã
hội. Quan tâm, chăm lo đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đến các đối tượng chính
sách, hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh
xã hội hóa, huy động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ, giúp đỡ
người yếu thế, không để ai bỏ lại phía sau.
Tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế, dân số. Quản lý chặt
chẽ các cơ sở hoạt động hành nghề y dược tư nhân. Chủ động công tác phòng chống
dịch bệnh, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống, làm tốt công tác
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền
nâng cao chất lượng dân số.
4. Đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng
Giữ vững ổn định về chính trị, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn, không để xảy ra các điểm nóng và các vụ việc nổi cộm về an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc". Nắm chắc tình hình, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa,
đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, không để xảy ra bị động bất ngờ; làm tốt công
tác phòng chống cháy, nổ.
Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; xây dựng lực lượng
dân quân, lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Hoàn thành các chỉ tiêu tuyển chọn
và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt số lượng, có chất lượng cao. Duy trì nghiêm
chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện, tham
gia diễn tập, hội thao đạt kết quả cao. Tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng, an
ninh, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.
5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý của chính quyền phường
Triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại phường theo chỉ đạo của
Quận, Thành phố. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với chức danh vị trí việc
làm, chức danh đảm nhiệm. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tạo điều kiện
thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tính chuyên
nghiệp; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính; từng bước xây dựng
mô hình chính quyền điện tử; thực hiện có hiệu quả các phần mềm ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu
quả mô hình bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
thân thiện, gần dân; mô hình nâng cao chất lượng hoạt động công tác tiếp dân, giải
quyết đơn thư.
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Nâng cao năng lực điều hành quản lý của chính quyền phường theo hướng hiệu
quả, thiết thực; kỷ cương, kỷ luật phải nghiêm minh; thường xuyên rà soát, bổ sung
quy chế làm việc, quy chế phối hợp, nội quy, quy chế cơ quan phù hợp với thực tế.
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
6. Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân
dân
Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã
hội từ phường đến tổ dân phố có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, trách nhiệm, tâm
huyết với công việc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Tiếp
tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và
đoàn thể chính trị - xã hội; bám sát thực tiễn phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước
trong các tầng lớp nhân dân; kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô
hình, điển hình tiên tiến. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ
thông tin trong tổ chức hoạt động; chú trọng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác
vận động quần chúng của cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao
hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Chủ động đề xuất cấp ủy chỉ đạo
giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Đẩy mạnh và phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong hoạt động giám sát và
phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quyết
định số 217, 218 của Bộ Chính trị.
Tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; thông qua các cuộc vận
động và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng
thuận xã hội. MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ
với chính quyền phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tuyên truyền, vận động các
tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh với mọi âm mưu chống phá
của các thế lực thù địch, chia rẽ nội bộ nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.
Tiếp tục động viên tiềm năng, phát huy thế mạnh, ý thức trách nhiệm cộng đồng, của
các doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính
trị, trật tự, an toàn xã hội.
7. Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò của
người đứng đầu cấp ủy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên
7.1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng gắn với vai
trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đảng
ủy phường, cấp ủy các chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xác định rõ những nhiệm
vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả;
coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo, trọng tâm là khâu kiểm tra, giám sát,
đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Xây dựng và hoàn
thiện đồng bộ quy chế làm việc, quy chế phối hợp với của các tổ chức trong hệ thống
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chính trị, để khắc phục cho được tình trạng đùn đẩy, né tránh, không rõ người, rõ việc, rõ
trách nhiệm.
Nâng cao chất lượng cán bộ cấp ủy, cụ thể là các đồng chí bí thư cấp ủy, ủy
viên Ban chấp hành Đảng bộ, chi ủy viên, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất
trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Các đồng
chí Đảng ủy viên, các đồng chí chi ủy viên phải là người gương mẫu về phẩm chất đạo
đức, lối sống, nói đi đôi với làm. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
trong thực hiện kế hoạch tu dưỡng.
Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác quản
lý, giáo dục cán bộ đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
Nâng cao chất lượng ban hành và kiểm soát việc thực hiện nghị quyết, kết luận
của Đảng uỷ. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng tháo gỡ khó khăn cho chính quyền,
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ dân phố trong quá trình hoạt động,
nhất là những nhiệm vụ mới, phức tạp.
7.2. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo
đức gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ
thị 05 của Bộ Chính trị
Đổi mới nội dung hình thức tổ chức tuyên truyền học tập, quán triệt các chỉ thị,
nghị quyết, quy định của Đảng, các chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy và
Đảng ủy phường cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân phường.
Nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận nhân dân để chủ
động định hướng giải quyết, xử lý kịp thời, không để kẻ xấu và các thế lực thù địch
lợi dụng kích động chống phá.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII), Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh", tổ chức học tập và triển khai thực hiện tốt các chuyên đề hàng
năm. Triển khai, quán triệt nghiêm túc hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng
đối với cán bộ, đảng viên, trong đó xác định nội dung tu dưỡng đối với từng nhóm đối
tượng đảm bảo sát với chức năng nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng xây dựng, kiểm soát
việc thực hiện tu dưỡng rèn luyện; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên,
nhất là người đứng đầu.
Tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên trong việc phòng chống suy
thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, kiên quyết đấu tranh
với các biểu hiện quan liêu, tiêu cực, tham nhũng. Nhận diện rõ các biểu hiện suy
thoái để đấu tranh tự phê bình và phê bình.
Tổ chức và thực hiện tốt các quy định của Trung ương về hướng dẫn thi hành
Điều lệ Đảng; quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; quy định số
55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng
cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên”; quy định số 08-QĐ/TW, ngày
25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
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đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp
hành Trung ương.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 28-CT/TW của Bộ Chính trị về nâng cao
chất lượng công tác kết nạp đảng viên, rà soát sàng lọc đảng viên không đủ tư cách
đưa ra khỏi đảng.
7.3. Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tinh
gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy theo nghị quyết số 18-NQ/TW
(khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo hệ thống
hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 15-ĐA/QU
ngày 27/9/2019 của Quận uỷ về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không
chuyên trách ở phường và tổ dân phố.
Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ đảm
bảo phát huy đúng sở trường, năng lực công tác. Quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
7.4. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, gắn với đẩy
mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo
hiệu quả, không chồng chéo. Hướng dẫn các chi bộ nâng cao chất lượng công tác
kiểm tra giám sát; chủ động phát hiện, ngăn ngừa sai phạm ngay từ cơ sở.
Kiểm tra, giám sát đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Coi trọng
kiểm tra giám sát công tác cán bộ theo quy định 179-QĐ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khoá XII; lấy kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, phòng ngừa. Chú
trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra các lĩnh
vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, kiểm tra việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán
bộ đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Kiên quyết xử lý
nghiêm minh các trường hợp vi phạm; tập trung làm tốt công tác giải quyết đơn thư
khiếu nại tố cáo theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy.
7.5. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của
công tác dân vận
Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận, nhất là dân
vận chính quyền gắn với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Kiện toàn, nâng cao
chất lượng hoạt động của các tổ dân vận tổ dân phố sáp nhập. Chú trọng nhân điển
hình, biểu dương các mô hình dân vận khéo. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân,
đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; mở rộng dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ
cương, kỷ luật. Chủ động giải quyết kịp thời có hiệu quả những bức xúc chính đáng
của nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề "Nâng cao vai trò
hoạt động của tổ dân vận trong thực hiện 6 quy chế dân chủ". Tăng cường giám sát
việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
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PHẦN THỨ BA
CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. BAN HÀNH, PHỔ BIẾN QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ vào kết quả thảo luận, kết luận, biểu quyết của Đại hội, Ban chấp
hành Đảng bộ phường khóa XI có trách nhiệm hoàn chỉnh các văn kiện Đại hội Đảng bộ
phường để phục vụ cho công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện trong cả nhiệm kỳ.
2. Ban chấp hành Đảng bộ phường có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt
triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội bằng các kế hoạch cụ thể đến các tổ
chức trong hệ thống chính trị, các chi bộ, cán bộ đảng viên và nhân dân.
3. MTTQ, các tổ chức đoàn thể nhân dân, cấp ủy các chi bộ có trách nhiệm phổ
biến, quán triệt, thông báo kết quả Đại hội tới đảng viên, đoàn viên, hội viên đơn vị
mình phụ trách.
II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ vào nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XI có
trách nhiệm lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, xây dựng thành các
chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.
2. Chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ căn cứ
vào chức năng, nhiệm vụ, nghị quyết của Đại hội, các chương trình, kế hoạch của
Đảng ủy để triển khai tổ chức thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, đảm
bảo nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Ban chấp hành Đảng bộ phường phân công các đồng chí ủy viên Ban
Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách cụ thể từng chương trình, kế hoạch, các lĩnh vực
công tác, các chi bộ trực thuộc để trực tiếp chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nghị quyết
Đại hội.
2. Văn phòng Đảng ủy chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình
công tác, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ phường trong việc kiểm tra, tổ chức thực hiện
nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
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