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NGHỊ QUYẾT
Về việc xây dựng tồ chức cơ sỏ' đảng trong sạch vững mạnh,
củng cố CO’ sử đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh
chính trị, trậ t tụ' au toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn
thuộc thành phố Hà Nội
Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở
cơ sở; nơi trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, cliủ trương, chính sách của Đảng
và pháp luật của Nhà nước; giữ vai írò cầu nối gắn bó trực-tiếp giữa Đảng với
Nhân dãn; ỉà trung tâm đoàn kết, quy tụ? tập họp mọi ìực lượng ở cơ sở thành
một khối thống nhất ý chí và hành động, tạo ra sức mạnh tồng họp thực hiện
ứiắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Những năm qua, thực hiện các chi thị, nghị
quyết của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy ừực thuộc đã ban hành
nhiều nghị quyết, chương trình, đề án công tác, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ,
giải pháp xây dựng TCCSĐ và hệ thống chính trị ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng trong từng giai đoạn. Chất lượng hoạt
động của TCCSĐ trong toàn Đảng bộ Thành phố đã có bước chuyền biến tích
cực, nhất là TCCSĐ xã, phường, thị ừấn(1). Phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên
và cấp uỷ CO’ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh
đạo cùa Đảng đối với sự nghiệp đổi mới; có đạo đức, lối sống lành mạnh,
gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ được giao,
Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ
Thành phố về phái triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh Thủ đô
đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng hoạt động của
TCCSĐ nói chung, nhất ỉà TCCSĐ và hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị
trấn. Một số vấn đề phát sinh tò cơ sở do những nguyên nhân khách quan, chủ
quan, đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự a.n toàn xã
hội (ANCT-TTATXH) của địa phương; trong đó, có nguyên nhân từ sự yếu kém
của TCCSĐ, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất ià người
đứng đầu, như tình hình tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức trong thời gian qua là
một điển hình, đã ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân trên địâ bàn, làm giảm
lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Bên cạnh
đó, các thể lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc tình
hình, kích động, lôi kéo chia rẽ khối đại đoàn kết giữa Đảng, chính quyền với
quần chúng nhân dân, nhằm gây mất ổn định từ cơ sở.
° }Đảng bộ Thành phố có 584TCCSĐ xã, phường, thị trấn (gồm 386 xã; 177 phường, 21 tiìị trấiẠTrong 2 năm
dầu nhiệm kỳ 2015- 2020 toàn đảng bộ Thànli phố không có TCCSĐ xã. phường, thị trấn xếp loai yếu kém; nám
2015 có 05 TCCS Đàng yếu kém (gồm 04 TCCSĐ doanh nghiệp, 01 TCCSĐ lực lượng '/ũ trang); năm 2016 có
06 TCCSĐyếu kém (gồm 05 TCCSĐ doanh nghiệp, 01 TCCSĐ cơ quan hành chính).
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố,
Chương trình số 01-CTr/TƯ, ngày 26/4/2016 của Thành ủy (khóa XVI) về xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhằm xây đựng TCCSĐ trong sạch, vững
mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố và của mỗi
địa phương, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề phức ĩạp về
ANCT-TTATXH ừong tình hình hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành
Nghị quyêt như sau:
ĩ. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.
Mục đích
Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò của TCCSĐ và
việc xây dựng TCCSĐ thực sự trong sạch., vững mạnh, xây dụng chính quyền,
Mặt trận Tô quốc và các tổ chức chính trị- xã hội ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng
yêu câu nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong giai đoạn hiện nay.
Đê ra các giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng TCCSĐ ừong sạch, vững
mạnh, củng cô TCCSĐ yêu kém, gần với giải quyêt các vân đề dân sinh bức xúc,
các vân đề phức tạp về ÁNCT - TTATXH trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc
thành phố Hà Nội.
. Yêu câu
Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp của Thành phố thực sự
tiong sạck? vững •mạnh, đáp ứng yêu cần nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới,
tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chinh đổn Đảng của các cấp ửy và
tô chức- đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố, trọng tâm hiện nay là xây dựng
TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu kém. Các cấp uỷ Đảng chỉ
đạo rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Chương trình
số 01-CTr/TƯ, ngày 26/4/2016 của Thành ủy (khóa XVI), đảm bảo chất iirợng
các chỉ tiêu về xây dựng TCCSĐ Chương ừình đã đề ra:
- Hằng năm, có trên 50% TCCSĐ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh;
trên 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn có trình độ: 100% đạt trình độ
chuyên môn đại học, 100% đạt trình độ trung cấp ỉý luận chính trị trở lên.
- Cán bộ diện Ban Thường vụ các cấp uỷ quàn ỉý đảm bảo tỷ iệ cán bộ trẻ
10% trở lên, cán bộ nữ 15% trở lên.
Xây dựng TCCSĐ và hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn thực sự
trong sạch vững mạnh, gắn với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của
Thành phố, quận, huyện, thị xã và cơ sở trong tình hình mới, giải quyết có hiệu
quả những vấn đề dãn sinh bức xúc, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về ANCTTTATXH. Kiểm soát tốt tình hình ở cơ sở, kiên quyết không đế diễn biến thành
điểm nóng, đồng thời không để phát sinh các vụ việc phức tạp mới.
II. NHIỆM VỤ, GIAI PHÁP
L Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đôi vối thực hiện
xihiệm vụ chính trị
Các cấp ủy cấp trên cơ sở tăng cường sự lãnh đạo đối vói các TCCSĐ trực
thuộc trong việc thực kiện các nhiệm vụ chính trị, bám sát 8 Chương trình công
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tác toàn khóa của Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Đảng bộ
Thành phố; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp
dưới, giải quyết tốt những vấn đề từ thực tiễn đặt ra, theo hướng phục vạ tốt
nhân dân. Trên cơ sở nghị quyết đại hội đảng và các chương trình công tác toàn
khóa, mỗi cấp ủy rà soát, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung sự lãnh đạo
hướng về cấp cơ sở, tạo điều kiện cho cơ sở tổ chức thực hiện; cần có các giải
pháp ưu tiên thúc đẩy thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc
phòng còn yếu. Quan tâm những lĩnh vực hay xảy ra các vi phạm, tiêu cực gây
mât ôn định tại địa phương như quản lý đât đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ
sinh môi trường; các mâu tliuẫn'tiềm ấn trong nội bộ nhân dân (các vấn đề dòng
họ, sử dụng tài sản công, tranh chấp đất đai, cơ sở tôn giáo,...)- Định kv tổ chức
các hình thức thông tin, báo cáo, giao ban theo chuyên đề, tổ chức tốt việc đối
thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dận để kịp thời thông
tin đây đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của câp ủy5 chính
quyền các cấp có liên quan đến nghĩa vụ và quyền iợi của người dân địa phương.
Đông thòi lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của tổ chức, nhân dân, qua đó
điều chinh các giải pháp lãnh đạo, tháo gỡ nhũng khó khấn vướng mắc trong quá
trình tổ chức thực hiện.
2. N&Bg cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tmmg
Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác
tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị
số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị
quyêt Trung ương 4 khóa XII vê “Tăng cường xây dựng chỉnh đôn Đảng; ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lốí sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa55trong nội bộ” .
Trước và trong quá trinh thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, các
câp ủy đảng chỉ đạo các tô chức trong bệ thông chính trị chủ động làm tôt việc
quán triệt yêu cầu nhiệm vụ đến cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, nâng cao
vai trò nêu gương, ý thức trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, tìmg cá nhân cán bộ
lãnh đạo, quản lý9 nhất là người đứng đầu. Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ thông
tin, chủ động tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân; phát huy vai trò tiền
phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên ưong quá trình thực hiện các nhiệm vụ
chính trị. Các cấp ủy chỉ đạo việc chủ động nắm và dự báo tình hình, kịp thời
cung cấp những thông tin có định hướng cho cán bộ5 đảng viên và quần chúng
nhân dân, nhất là ở những địa bàn có các vụ việc phức tạp. Đấu tranh với những
luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu
của các thế lực thù địch và phần tử cơ hộí chính trị.
3.
Phát huy dân chủ trong Đảng, đi đôi vói thực hiện nghiêm nguyên
tắc tập trung đân chủ; nằng cao chất lượng sinh hoạt Đảng
Các cẩp ủy thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng,
nhấí ỉà nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hànli dân chủ trong quá trình xây
dựng và lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; dân chủ trong sinh
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hoạt Đảng; dân chủ trong công tác cán bộ. Đối với các công việc càng khó khăn,
phức tạp thì cần phát huy dân chủ rộng rãi để huy động được trí ỉực, nhân lực
của toàn đảng bộ và nhân dân địa phương trong việc xây dựng và thực hiện
đường lối, chủ trương của cấp ủy đảng. Phát huy dân chủ trong Đảng đi đôi với
tăng cường kỷ luật, kỷ cương, lãnh đạo, chi đạo tập trung. Quy định, rõ trách
nhiệm của các tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, trách nhiệm người đứng
đâu câp ủy, chính quyền các câp đôi vói những yêu kém, kiiuyêt điêm trong lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng TCCSĐ và hệ thống
chính trị ở cơ sở, nhất là ở những nơi để phát sinli phức tạp nội bộ, ở các địa bản
phát sinh phức tạp về ANCT-TTATXH; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ vi
phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.
Câp ủy câp trên cơ sở chỉ đạo nâng cao chât lượng sinh hoạt câp ùy cơ sở,
trước hêt phải tuân thủ quy chế làm việc của cấp ủy. Kịp thời chỉ đạo. rà soát, sửa
đôi, bô sung quy chê làm việc cho phù hợp với tình hìnli tô chức, bộ máy và thực
tê nhiệm vụ chính trị của môi đảng bộ. Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền
hạn, chê độ làm việc, môi quan liệ công tác của tập thê câp ủv và môi cá nhân
theo đúng quy định của Đảng; đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ
chức trong hệ thống chính trị; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, công
việc nào cũng phải có người chịu trách nhiệm, cá nhân nào cũng có trách nhiệm
trong công việc của cấp ủy.
Chú trọng lãnh đạo nâng cao chất ỉượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ
thôn, tổ dân phố ở những địa bàn đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính
trị quan trọng, khó khăn, những nơi có các VII việc phức tạp về ANCTTTATXH, theo tinh thần Chỉ thị số 10 - CT/W, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư
Trung ương và Hướng dẫn số 09 - HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ
chức Trung ương, các chỉ thị, hướng dẫn cùa Trung ương, Thành ủy về sinh hoạt
chi bộ; hướng nội dung sinh hoạt chi bộ vào những vấn đề của địa phương để
bàn và ra nghị quyết lãnh đạo sát với tình hình thực tế, làm tốt việc phân công
nhiệm vụ cho đảng viên, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng
đảng viên:
4. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ đáp ửng yêu cầu nhiệm vụ
Các cấp ủy tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
Chương trình, số 01 của Thành ủy (khóa XVI) về xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị Thành phố giai đoạn 2016-20205 chú ưọng nội dung xây đựng hệ thống
chính trị xã, phường, thị trấn, cấp ủy cấp trên cơ sở thường xuyên quan tâm
củng cổ, kiện toàn đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, cơ cấu cấp ủy viên và cán
bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở cơ sở theo quy định; có kế hoạch
kịp thời củng cố những TCCSĐ yếu kém; khắc phục tình trạng hình thức trong
đánh giá chất lượng XCCSĐ, đánh giá cán bộ. Trên cơ sở kết quả thực hiện
nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ban Thường
vụ Thành ủy sẽ đánh giá, phân loại chất lượng đối với đảng bộ cấp trên cơ sở
trực thuộc Thành ủy. Đối vói những địa bàn dự kiến triển khai các nhiệm vụ
chính trị quan trọng, nặng nề, cần lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ có đủ năng lực,
phẩm chất đạo đức (công tác cán bộ đi trước một bước) để tránh những phức tạp

5
pliát sính do cán bộ không đáp ứng được yêu cầu niiiệm vụ. Đối với những địa
bồn đã phát sinh phức tạp, nếu có nguyên nhân do cán bộ yếu kém về bản lĩnh
chính trị, năng lực công tác và phẩm chất đạc đức thi phải kiên quyết xử lý, thay
thế. Những địa bàn đặc biệt phức tạp cần quan tâm có giải pháp tập trung về
công tác cán bộ; tăng cường luân chuyển cán bộ, từng bước thực hiện chủ
trương oán bộ chủ chốt đứng đầu cấp ủy7 chính quyền không phải là người địa
phương, khắc phục tinh trạng cục bộ, địa phương trong công tác cán bộ.
Nghiên cứu từng bước thực hiện mô hìnli bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch
UBND xã, phường, thị ưấn. Thực hiện tốt Nghị quyết số 39 - NQ/TWVngày
17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức” . Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, theo quy hoạch, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.
5.
P h át huy va! trò của M ặt trận Tổ qisốc và các tổ-chức chính trị - xã
hội tham gia xây dựng Đãng, chính quyền vững mạnh; thực hiện dân chủ ỏ*
CO’ sỏ’
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong
việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
trong sạch, vững mạnh thông qua việc lãnh đạo thực hiện Quyết định số 217QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Thực
hiện tốt dân chủ ở cơ sở trong quá trình lãnh đạo các nhiệm vạ chính trị, thec
phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” . Người đúng đầu cấp
ủy, chính quyền các cấp tăng cường làm việc, trao đổi, đối thoại trực tiếp với
Mặt ưận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Tổ
chức tốt việc lấy phiếu nhận xét, tín nhiệm hàng năm với iTỉột số chức đanh cán
bộ chủ chốt và cán bộ chuyên môn ở cơ sở có chức trách, nhiệm vụ thường
xuyên liên quan đến giải quyết các yêu cầu, quyền iợi của người dân.
Phát huy dân chủ gắn liền với kỷ cương, tăng cường pháp chế, đề cao
trách nhiệm công dâĩi, đồng thời đấu 'tranh, xử lý nghiêm những hàĩìh vi lợi dụng
dân chủ làm mất ANCT-TTATXH.
6.
Tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xức5 các vu việc
phức tạp, nhạy cầm vê an ninh chính trị- trậ t tự an toàn xã hội
Đôi vái các địa bàn cơ sở có những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc
phức tạp, nhạy cảm về ANCT-TTATXH, Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy và
các câp ủy cấp trên cơ sở rà soát nắm chắc tình hình, phân loại vụ việc theo tính
chất, mức độ ảnh hưởng đến tình liình ANCT-TTATXH; đánh giá thực chất về
năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý
nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; dự báo tình hình, đề ra đường lôi
lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Chủ động trong phối hợp với các
cấp, các ngành có liên quan để giải quyết những vấn đề ngoài thẩm quyền của
cấp mình. Trong công tác lãnh đạo, phải tuân thù các nguyên tắc, quy định của
Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò của TCCSĐ và hệ thống chính
trị ở cơ sở. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết hợp chặt chẽ giữa công tác đảm
bảo an ninh trật tự, công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải quyết khiếu
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nại, tố cáo; tập trung giải quyết thỏa đáng những vấn đề dân sinh bức xúc thuộc
thâm quyên, nỉiât là những vân đê liên quan đên đại bộ phận người dân trên địa
bàn, làm tăng niềm tin của người dân đối với Qấp ủy, chính quyền các cấp, từ đó
từng bước giải quyêt có hiệu quả những vụ việc phức tạp, nhạy cảm.
7,
Tăng arònng công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghỉêm các trưím g
họp đảng viên vi phạm kỷ ìuật
Cấp ủy, ƯBKT các cấp tăng cường lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm
tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, v ề nội dung, tập trung vào việc lãnh đạo
thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là đối với những ỉĩnh vực dễ phát sinh tiêu
cực, phức tạp vê an ninh trật .tự; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, việc
lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo,...về địa bàn, tập
trung đối với TCCSĐ yếu kém, hoặc TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ nhưng có mặt
còn hạn chế; những nơi có những vấn đề dân sinh bức xúc chậm giải quyết, nơi
phức tạp về ANCT-TTATXH, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra nhiều
đon thư khiêu nại, tố cáo, tập trung khiếu kiện đông người- Xử ỉý nghiêm những
trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật sau kết luận thanh tra, kiềm tra.
III. TỒ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thưòug vụ Thành ủy
Xây dựng kế hoạch tồ chức thực hiện Nghị quyết, ỉãnh đạo các cấp ủy,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính ừị - xã hội Thành phố tổ
chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, phổ biến tuyên truyền, xây dựng kế hoạch
và triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Định kỳ kiểm tra đánh
giá kết quả thực hiện Nghị quyết; xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân người
đứng đâu câp ủy, chính quyên ở những nơi đê xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh
hưởng xấu đến ANCT-TTATXH của địa phương.
2. Đồng đoàỉỉ HĐND Thành phố
Chỉ đạo quá trình xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố về phát
triển kinh tế- xã hội của Thủ đô, quan tâm đến các vấn đề dân sinh bức xúc, tháo
gỡ những khó khăn bất cập về cơ chế, chính sách phát sinh trong quá trình triển
khai các nhiệm vụ chính trị của Thành phố; tăng cường giám sát, tái giám sát đối
vởi các cơ quan, tổ chức còn nhiều vấn đề tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chinh
trị, đảm bảo việc tỉii hành Pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên
và nghị quyết của HĐND Thành phố đã ban hành.
3. Ban Cán sự Bảng ƯBNĐ Thành phố
Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những bất cập về cơ chế, chính sách hiện nay,
nhất là chính sách trong bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư, phương án hỗ trợ
ổn định đời sống người dân Ìdìi bị thu hồi đất; chỉ đạo các ngành chức năng chủ
động phối hợp với các quận, huyện, thị xã nắm bắt và giải quyết tốt các kiến
nghị, đơn thư tố cáo của công dân; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về
chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ chính quyền các cấp, nhất là cấp
cơ sở. Chú trọng công tác thanh tra công vụ; đôn đốc, chỉ đạo, giúp các cơ sở có

nguồn lực và điều kiện để triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ
chỉnh trị của Thành plìố giao và thực tiễn công việc của cơ sở.
4. Các bím B ầng vả Văn phòìí&g T hành ủy
Theo cìiức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thề, các đề án, chuyên
đề công tác để tliam rmru cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnlì đạo thực hiện Nghị
quyết; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quà thực hiện của
các đơn vị thuộc phạm vi phụ trách với Ban Thường vụ Thảnh ủy theo định kỳ.
Giao Baxi Tồ chức Thành ủy chủ tri phối hợp với các ban Đảng Thảnh ủy;
các câp ửy trực thuộc; MTTQ, tổ chức chính trị- xã hội và các ngành Thành phố
hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tổng hợp. báo
cáo kết quả thực hiện Ngliị quyết với Ban Thường vụ Thànlì ủy.
5„ M ặt trận Tô ÍỊUÔC và các tô cầức chính trị - xã hội Thành phô'
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố chủ động phối
họp vói các cấp ủy cấp trên cơ sở, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc
đôi mới phương thức, nội đung hoạt động, phương pháp vận động quần chủng.
Chủ động xây dựng lcế hoạch-tổ chức thực hiện, tích cực tham gia xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vtmg mạnh; quan tâm chăm lo xây
clựng tổ chức, đặc biệt là cấp cơ sở.
óu Ban T hường vụ ípitậầiì,. huyện, thi ủy; cấp ủy cấp ir'èn CO’ sỏ’ írự c
thuaộc TỊhảìí&tii ủy
Xây dựng kế hoạch tổ chức thực biện Nghị quyết; chịu trách nhiệm về
công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu kém;
Chủ trì chỉ đạo giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các .vụ việc phức tạp về
A1MCT - TTATXH trên địa bàn xã, phường, thị trấn và trong phạm vi lãnh đạo.
Định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá, báo cáo Ban Thường vụ Thảnh ủy kết quả
thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ./.
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______________________ (Đã ỉcý) Hoàng Trưng Hcã
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