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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Quận 3, ngày       tháng 12 năm 2020 

 
BÁO CÁO 

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội;  
công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và vận động Nhân dân năm 2020; 

nhiệm vụ công tác năm 2021 
----- 

Phần thứ nhất 

Tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 

Quận ủy đã tập trung lãnh đạo phát huy sức mạnh hệ thống chính trị Quận, 
tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.  

Tình hình kinh tế trên địa bàn Quận trong năm có nhiều biến động do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19: Tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ ước thực 
hiện 285.478 tỷ đồng, tăng 8.29% so cùng kỳ; có 3.067 doanh nghiệp phát triển 
mới, trong đó có 2.211 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 52.936,8 tỷ đồng1. Thu ngân 
sách Nhà nước tính đến 04/12/2020 là 4.126.950 tỷ đồng, đạt 68.37% so với dự 
toán năm (6.036 tỷ đồng); giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước đạt 
52% và nguồn ngân sách Quận quản lý đạt 55%. Quận ủy đã lãnh đạo Ủy ban 
nhân dân Quận đảm bảo kiểm soát, bình ổn thị trường, đặc biệt là trong dịp Tết 
Nguyên đán và thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; sau thời gian thực 
hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19, xây dựng kế hoạch nhằm triển khai các 
giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận thuận 
lợi trong việc tái kinh doanh, sản xuất, góp phần khôi phục tình hình kinh tế của 
Quận trở lại ổn định gắn với việc phòng, chống dịch bệnh. 

 
1 Giảm 11,9% về số doanh nghiệp (3.485 doanh nghiệp) và tăng 50,8 % về vốn đăng ký so cùng kỳ (35.100,7 tỷ đồng). 

DỰ THẢO 
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Trên lĩnh vực đô thị, Quận ủy tập trung lãnh đạo thực hiện công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng dự án tuyến Metro số 2 trên địa bàn Quận đảm bảo 
tiến độ do Thành phố đề ra2. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện các dự án công trình 
trọng điểm của Quận3; vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm4; tiếp tục tuyên 
truyền, thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban 
Thường vụ Thành ủy về thực hiện 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”; tiếp tục thực hiện chỉnh trang mỹ quan đô thị, cải tạo các công trình vỉa 
hè kết hợp phát triển mảng xanh; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh 
vực trật tự đô thị và trật tự xây dựng nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 11-
CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường 
công tác quản lý trật tự đô thị và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 
2019 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. 

Quận đã có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm triển khai thực hiện 
chủ đề năm 2020 - “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống 
văn minh đô thị” như: tổ chức Hội thi trực tuyến “Giới thiệu văn hóa ẩm thực 
của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận 3” thu hút nhiều đơn vị cơ 
sở tham gia bằng hình thức gửi đoạn phim ngắn. 

Tiếp tục lưu giữ và truyền bá những giá trị, di sản văn hóa trên địa bàn 
Quận qua việc khởi công xây dựng Nhà Truyền thống Quận; phát hành sách 
“Hành trình di sản văn hóa Quận 3”; dựng phim “Quảng bá các điểm đến du 
lịch tại 12 di tích lịch sử” trên địa bàn Quận. Trong năm, số lượng khách tham 
quan tại các di tích trên địa bàn Quận là 930 người, trong đó có 195 khách 
nước ngoài.  

Quận ủy lãnh đạo toàn hệ thống chính trị quận, phường tổ chức nhiều hoạt 
động thiết thực phục vụ, chăm lo người dân vui đón Tết Nguyên đán Canh Tý 
2020 với tổng số tiền chăm lo 18.874.850.000 đồng5. Tiếp tục thực hiện chương 

 
2 Đã ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường cho 111/113 đối tượng trong dự án. Hiện đã có 85 
trường hợp nhận tiền bồi thường hỗ trợ, 26 hộ dân tạm giữ tiền bồi thường tại Kho bạc, 47 trường hợp đã bàn 
giao mặt bằng (15 tổ chức và 32 hộ dân). 
3 Trong đó, 02 công trình đang thi công (Bệnh viện Quận và Nhà Thiếu nhi Quận 3); chuẩn bị đầu tư công trình 
Trường Mầm non 10. 
4 Đang thi công 03 công trình (hẻm 443 Điện Biên Phủ, P3, hẻm 359 Lê Văn Sỹ, P12 và hẻm 297-221 Lê Văn 
Sỹ, P13). 
5 Quận đã tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách 
mạng, người có công, các cơ sở tôn giáo, mái ấm xã hội, cơ sở cách mạng, vùng kháng chiến, cán bộ công chức 
các thời kỳ. Tổ chức ngày hội Xuân Nghĩa tình 2020 trao quà cho 1.306 gia đình chính sách, 770 hộ nghèo, cận 
nghèo trên địa bàn Quận. 
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trình Giảm nghèo bền vững6. Chủ động, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt 
các công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Quận7. Hệ thống chính trị 
quận, phường đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động 
người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh8; rà soát và thực hiện chính 
sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh 
hưởng do dịch Covid-19.  

 

Phần thứ hai 

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng,  
xây dựng Chính quyền và vận động Nhân dân  

Trong năm 2020, Quận ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công 
tác, trọng tâm là lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần 
thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, thảo luận và 
thống nhất thông qua mục tiêu tổng quát, cụ thể; 24 chỉ tiêu, nhiệm vụ, 02 
Chương trình hành động và 04 Đề án và các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII. Đại hội đã tín nhiệm bầu ra 41 đồng chí 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XII (trong đó có 15 đồng chí nữ, 
chiếm tỷ lệ 36.59%; cán bộ trẻ dưới 40 tuổi là 10 đồng chí, chiếm tỷ lệ 24.39%); 
08 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 
2025. Đại hội cũng đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho các dự thảo Báo cáo 
chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, nhằm chào mừng Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố 
lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 
– 2025, các cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, 
phường đã thực hiện nhiều công trình hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày và phát 

 
6 Kết quả kiểm tra hiệu quả năm 2020 hiện nay Quận 3 không còn hộ nghèo, hoàn thành mục tiêu giảm 100% hộ 
nghèo; còn 230 hộ cận nghèo. 
7 Trong năm 2020, trên địa bàn Quận có 01 ca nhiễm bệnh Covid-19, phát sinh 553 ca sốt xuất huyết (giảm 
44,6% so với cùng kỳ), 237 ca tay chân miệng (giảm 49,3% so cùng kỳ). Tình hình dịch bệnh trên địa bàn Quận 
được kiểm soát tốt, khống chế không để dịch lan rộng trên địa bàn. 
8 Quận đã thiết kế và in 45.000 tờ rơi và phát cùng 52.000 tờ rơi “Những khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) của Trung tâm kiểm soát bệnh tật – Sở Y tế. Phát loa 
tuyên truyền lưu động đến các khu dân cư trên địa bàn Quận. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; phát khẩu trang và nước rửa tay 
miễn phí đến các hộ dân. 
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động đợt thi đua “Tăng tốc vượt khó khăn, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ năm 2020”, đạt nhiều kết quả khả quan. 

Bên cạnh đó, Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
trong toàn hệ thống chính trị đạt được một số kết quả như sau: 

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 

1. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức 

Quận ủy lãnh đạo duy trì hoạt động nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã 
hội nhằm kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề dư luận xã hội phát sinh trên 
địa bàn Quận. Trong năm, dư luận đặc biệt quan tâm đến tình hình diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, quyết liệt 
của hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đánh giá cao sự 
quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể quận, phường trong 
việc tổ chức các hoạt động mừng xuân Canh Tý, chăm lo Tết cổ truyền cho các 
đối tượng chính sách trên địa bàn Quận và các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, 
chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội 
do dịch Covid-19; các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) cũng thu hút sự quan tâm của toàn thể cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng nhân dân trên 
địa bàn Quận. Dư luận hoan nghênh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ 
sở giáo dục không được tổ chức dạy học trước ngày khai giảng và quy định 
thống nhất trong cả nước thời gian khai giảng năm học 2020 - 2021 là ngày 5/9, 
đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 
ngắn gọn, ý nghĩa.  

Lãnh đạo duy trì định hướng nội dung tuyên truyền, sinh hoạt chi bộ tại các 
cơ sở đảng. Công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, về các sự kiện trọng 
đại, các thông tin thời sự quan trọng và các chủ trương của đất nước, Thành phố 
và về các ngày lễ lớn tiếp tục được Quận ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt9.  

Định hướng, lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống dân tộc, 
cách mạng qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, kỷ niệm các ngày lễ lớn và lễ 
hội ở địa phương. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

 
9 Lãnh đạo tập trung tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh 
đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao 
thông;…; tổ chức thông tin thời sự và tình hình biển Đông cho chính trị nòng cốt và lực lượng vũ trang với 272 
đồng chí tham dự và Hội nghị cán bộ chủ chốt nghe thông tin thời sự Quý II/2020 với 257 đồng chí tham dự.  

Lãnh đạo thực hiện phim tư liệu “Quận 3 – Năng động, sáng tạo, phát triển bền vững”, phát hành Kỷ yếu “Từ 
Đại hội đến Đại hội”, thực hiện 1.000 ấn phẩm Bản tin Quận 3 số đặc biệt, tuyên truyền trước, trong và sau Đại 
hội về thông tin liên quan và kết quả Đại hội tại trang Sao Vàng trên mạng xã hội Facebook. 
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sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và tuyên dương các tập thể, cá nhân thực 
hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
năm 202010; kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020) và kỷ niệm 103 năm ngày Cách mạng 
tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2020). Tiếp tục lãnh đạo tăng cường công 
tác tuyên truyền miệng11. Các bài tin, bài viết về các hoạt động của Quận ngày 
được đăng tải thường xuyên, đảm bảo tính thời sự, kịp thời, làm phong phú hơn 
cho Trang tin điện tử Quận, Tờ tin Quận 3, trang Sao Vàng trên mạng xã hội 
Facebook, nhiều tin, bài được đăng tải tại Trang tin điện tử Đảng bộ Thành 
phố12; tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, thông tin chính thống nhằm phản 
bác, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc trên mạng internet, bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng.  

Quận ủy lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập các Nghị 
quyết của Đảng: tổ chức tốt Hội nghị cán bộ nghe báo cáo chuyên đề thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội nghị trực tuyến nghe thông báo kết quả Hội 
nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; hội nghị học tập, quán 
triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình 
hình mới”13. Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú là đối tượng kết nạp đảng, đảng viên 
mới,… trên địa bàn Quận14.  

Lãnh đạo các cơ sở đảng, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, 
tổ chức tốt các hoạt động, các hội thi tìm hiểu về Bác nhân kỷ niệm 130 năm 
Ngày sinh Chủ tịch  Hồ Chí Minh. Tăng cường giới thiệu, nhân rộng các gương 
tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác 

 
10 Qua đó, đã tuyên dương 37 tập thể và 9 cá nhân, trong đó có 02 điển hình tập thể và 03 điển hình cá nhân được 
tuyên dương cấp thành phố. 
11 Trong năm, Quận tổ chức 04 buổi thông tin thời sự với 956 đồng chí tham dự. Toàn Đảng bộ Quận đã thực 
hiện 3880 cuộc tuyên truyền miệng thu hút hơn 68.037 lượt cán bộ, đảng viên, 644.747 lượt đoàn viên, hội viên 
các đoàn thể và 932.959 lượt quần chúng nhân dân tham dự. 
12 Đã đăng tải 965 tin bài; 80 tin được đăng trên Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố. 
13 Đã tổ chức 06 lớp triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết, chỉ thị của Đảng với 1.063 lượt cán bộ, đảng viên 
tham dự. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 90% tổng số đảng viên của Đảng bộ (không tính số đảng viên 
được miễn sinh hoạt, miễn công tác). 
14 Trong năm, Quận đã tổ chức 82 lớp, với 12.094 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia học tập. 
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trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện 
tử của quận và thông qua các hoạt động cụ thể của các ban ngành, đơn vị15. 

Lãnh đạo các cơ sở đảng quán triệt, học tập, triển khai nghiêm túc Nghị 
quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới”; kiện 
toàn Ban Chỉ đạo 35, tổ thư ký và nhóm cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35. Tiếp tục 
phát huy hiệu quả của trang mạng xã hội Sao Vàng và các trang mạng xã hội của 
14 phường, các đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện công tác đấu tranh, phản 
bác quan điểm sai trái, thù địch16.  

2. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên 

Lãnh đạo các cơ sở đảng tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở. Trên 
cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban 
Thường vụ Quận ủy đã cụ thể hóa các kế hoạch, văn bản, lãnh đạo các cơ sở 
đảng thực hiện đúng quy trình về công tác chuẩn bị nội dung, giới thiệu nhân sự; 
thành lập và phân công nhiệm vụ các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo đại hội cơ sở; 
kiểm tra, giám sát, tổ chức giao ban rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho cơ sở. Tổng số cấp ủy viên cơ sở khóa mới là 303 đồng chí, 
trong đó có 111 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, chiếm tỷ lệ 36.63%; 106 đồng 
chí là nữ, chiếm tỷ lệ 34.98%. 

Quyết định hợp nhất Chi bộ Bệnh viện Quận 3 và Trung tâm Y tế Quận 3 
để thành lập Đảng bộ Trung tâm Y tế Quận 317. Trong năm, đã kết nạp 111 đảng 
viên mới (tính đến 08/12/2020); công nhận đảng viên chính thức 129 trường 
hợp; trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02, 19/5, 02/9 và 07/11 cho 311 đồng chí từ 30 
đến 75 năm tuổi Đảng.  

Lãnh đạo thực hiện đúng quy định công tác cán bộ trong việc điều động, 
luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, hiệp y công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ ngành 
dọc; tiếp nhận, bố trí thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức khối Đảng, đoàn thể 
Thành phố năm 2019.  

 
15 Trang Sao Vàng Quận 3 với chuyên mục “Gương sáng quanh ta”, “Lan tỏa việc tốt” thực hiện đăng tải các 
gương điển hình được tuyên dương cấp quận, cơ sở năm 2019, 2020; trang Tuổi trẻ Quận 3 với “Mỗi ngày 1 tin 
tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp”. 
16 Đến nay trang Sao Vàng đã thu hút được trên 2052 thành viên (năm 2019: 1500 thành viên), bình quân hàng 
tháng đăng tải, chia sẻ được 75 bài viết, thông tin hoạt động của Quận, tuyên truyền các hoạt động của quận, 
thành phố và chia sẻ các bài viết của các trang mạng chính thống nhằm phản bác các thông tin, quan điểm, bài 
viết lệch lạc. 
17 Quyết định số 2828-QĐ/QU ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Quận ủy về việc hợp nhất chi bộ cơ sở để lập đảng 
bộ cơ sở. 
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Tổ chức Hội nghị gặp gỡ và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu nhân kỷ 
niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 
03/02/2020) chủ đề “Tuổi trẻ Quận 3 son sắt niềm tin với Đảng”. Qua hội nghị, 
Ban Thường vụ Quận ủy đã lắng nghe những ý kiến, tâm tư, chia sẻ của đội ngũ 
đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú trên địa bàn Quận về những đóng góp, xây dựng 
và phát triển Quận 3 ngày càng văn minh, hiện đại; đồng thời Hội nghị đã tuyên 
dương 39 đảng viên trẻ tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức tốt và đạt nhiều thành 
tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác. 

Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo tổ chức tốt buổi tiếp đoàn công tác 
của đồng chí Bí thư Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy sau Đại hội 
đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, qua đó Ban 
Thường vụ Quận ủy đã báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đề xuất một số giải pháp để 
Thành phố thông qua chủ trương, tạo điều kiện thuận lợi để Quận thực hiện hiệu 
quả Nghị quyết Đại hội. 

3. Công tác kiểm tra - giám sát; phòng, chống tham nhũng 

Quận ủy đã lãnh đạo triển khai xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm 
tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; kế hoạch thực hiện 
Quy định 1374-QĐ/TU năm 2020.  

Đã giám sát thường xuyên công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 
2020; việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 43 
cơ sở đảng; việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thiết lập lại 
các hoạt động xã hội sau thời gian giãn cách; giám sát chuyên đề về việc lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 02-QĐ/QU ngày 07/02/2018 của Ban 
Thường vụ Thành ủy về “Quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến 
tập thể, cá nhân suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước”; công tác lãnh đạo chính quyền địa phương 
xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chế độ tiếp công dân, đối thoại, xử lý 
những phản ảnh, kiến nghị của công dân; giám sát bí thư cấp ủy trong việc chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong quản lý, sử 
dụng nhà, đất và thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban 
Thường vụ Thành ủy về “kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản 
khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất, công trình và các tài sản khác gắn 
liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước”.  
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Tổ chức kiểm tra chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-
NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình 
hình mới”, Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24/3/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy 
về “Phòng, chống biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái”; việc tham mưu xây dựng kế 
hoạch và tổ chức thực hiện chủ đề năm 2020 về “Năm đẩy mạnh hoạt động văn 
hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực 
hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 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”. 

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

1. Lãnh đạo các hoạt động của Hội đồng nhân dân  

Quận ủy đã lãnh đạo Hội đồng nhân dân Quận tổ chức tốt các kỳ họp định 
kỳ và các kỳ họp chuyên đề; đồng thời duy trì tốt công tác tổ chức tiếp xúc cử 
tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân.  

Tổ chức giám sát, khảo sát trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
Quận về các nội dung, qua đó, Hội đồng nhân dân Quận và các Ban chuyên 
trách đã tổ chức giám sát, khảo sát các nội dung: tình hình tổ chức thực hiện 
việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận; công tác đảm bảo các điều 
kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của các trường công lập do Quận 
quản lý trong việc tổ chức tiếp nhận học sinh đi học trở lại; công tác tổ chức 
thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tình hình tuyển 
gọi công dân nhập ngũ năm 2020; giám sát tình hình và kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.  

Duy trì công tác tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc giải quyết đơn phản 
án, kiến nghị18. 

2. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước và 
cải cách hành chính 

Ủy ban nhân dân Quận ban hành 412 quyết định liên quan công tác cán bộ 
và 141 quyết định thành lập, kiện toàn các tổ công tác, ban chỉ đạo, hội đồng. Tổ 
chức lại Trung tâm Y tế Quận 3 và Bệnh viện Quận 3 thành Trung tâm Y tế 

 
18 Trong năm, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND Quận tiếp nhận 09 đơn phản ánh, kiến nghị của 
công dân. Thường trực HĐND đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Kết quả, đã giải quyết 
06 đơn, đang giải quyết 03 đơn. 
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Quận 3 trực thuộc Sở Y tế Thành phố; thành lập Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 3 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận trên 
cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Trung tâm Hướng nghiệp 
Quận 3.  

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Quận 3 giai đoạn 2016-2020 và năm 
201919; tổng kết Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/QU của Quận ủy về đẩy 
mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên 
địa bàn Quận 3 giai đoạn 2016 - 2019. Duy trì kiểm tra công vụ đối với các cơ 
quan chuyên môn thuộc Quận và các phường. Triển khai tuyển sinh qua mạng 
đối với các lớp đầu cấp (lớp 1 và lớp 6) năm học 2020-2021. Từ 20/11/2019 đến 
tháng 9/2020, tại quận tỷ lệ người dân đánh giá hài lòng khi thực hiện thủ tục 
hành chính đạt 99,7%, tại phường đạt 92,5%. Tiếp tục triển khai thực hiện công 
tác xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận 3 và Ủy 
ban nhân dân 14 phường năm 2020. Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận, 
phường nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân20, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo theo đúng quy định pháp luật21. 

3. Về Quốc phòng - An ninh  

Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 

Lãnh đạo triển khai nhiệm vụ an ninh trật tự, quân sự quốc phòng năm 
202022; thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, đặc 
biệt là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thời gian diễn ra Đại 
hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, các sự kiện chính trị quan trọng; đảm bảo an 
toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trong các dịp lễ lớn, các đợt cao điểm tấn 
công trấn áp các loại tội phạm. Hiệp y điều động, bổ nhiệm nhân sự các cơ quan 
khối Nội chính. Lãnh đạo tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương 

 
19 Qua đó quận đã khen thưởng 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 
2016-2020 và khen thưởng 09 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính 
năm 2019. 
20 Toàn Quận đã tiếp 419 lượt công dân, trong đó lãnh đạo Quận tiếp 129 lượt.  
21 Kết quả tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo: Tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 264 đơn, tồn từ kỳ 
trước là 39 đơn. Trong đó, đã giải quyết 137 đơn, đang giải quyết 71 đơn. 
22 Thông tri số 40-TT/QU ngày 20/02/2020 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020; 
Thông tri số 41-TT/QU ngày 31/01/2020 về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trên địa bàn Quận năm 2020. 
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2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 202023. Công tác tuyển chọn, 
gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo đúng quy định pháp luật24. 

Nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự 

Lãnh đạo tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình tại cơ sở, đấu 
tranh phòng, chống phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, đảm bảo địa bàn trong 
sạch, không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp trên địa bàn Quận. Ban hành 
kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ 
Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát 
ma túy trên địa bàn Quận 325. 

Tình hình khiếu kiện (tính đến 30/11/2020): ghi nhận có 1.663 lượt người 
dân ở các quận trong thành phố và các tỉnh kéo đến các trụ sở cơ quan Thành 
phố, Trung ương… để tụ tập khiếu kiện.  

Về phạm pháp hình sự (tính đến 11/11/2020): Ghi nhận đã xảy ra 138 vụ 
phạm pháp hình sự26; khám phá 108 vụ (đạt 78,26%), phát hiện 198 đối tượng, 
tạm giam 105 đối tượng. Tổng trị giá tài sản thiệt hại ước tính hơn 7,6 tỷ đồng. 
Tổng trị giá tài sản thu hồi ước tính gần 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác đấu 
tranh, phòng chống tội phạm ma túy: phát hiện xử lý 32 vụ, 68 đối tượng. 

Về trật tự giao thông: Lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Quận, đặc biệt là thời gian diễn ra 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các dịp lễ, 
Tết, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phòng chống đua xe trái phép, chạy xe 
gây rối trật tự trên các tuyến đường trọng điểm27. 

III. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN 

1. Công tác dân vận của Đảng 

Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo hệ thống chính trị Quận tập trung 
chăm lo Tết, thực hiện tốt công tác nắm tình hình quần chúng, dân tộc, tôn giáo, 
chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, các 
hộ khó khăn và nhân dân; hoàn thành tốt công tác vận động thanh niên nhập ngũ 
và chăm lo chu đáo các gia đình có thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự năm 

 
23 Qua đó đã khen thưởng 17 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng, quân sự địa phương năm 2019. 
24 Đã giao 148 thanh niên, tỉ lệ đảng viên là 4,9%; 39,2% có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. 
25 Kế hoạch số 01-KH/QU ngày 09/9/2020. 
26 Giảm 14 vụ = 9,21% so với cùng kỳ. 
27 Tính đến 11/11/2020, đã xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông; chết 07 người, hư hỏng 09 xe các loại. Xảy ra 06 vụ 
va chạm giao thông, bị thương 06 người, hư hỏng 10 xe các loại. 
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2020; vận động Nhân dân chấp hành thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt Chỉ thị 19-
CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện 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”; vận động các cơ sở tôn giáo tích cực 
tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương và tổ chức các hoạt động 
tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.  

Lãnh đạo tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức tọa đàm 
“Kinh nghiệm và giải pháp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết 
định 994-QĐ/TU ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về 
Quy chế lấy ý kiến Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 
chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách 
của cấp ủy và chính quyền trước khi ban hành”; tổ chức Hội nghị đối thoại trực 
tiếp giữa lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận với cán bộ, hội viên, phụ nữ 
về “Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm” trên địa bàn Quận 3; tổng kết công 
tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và xây dựng quan hệ lao động hài 
hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn Quận năm 2019; tổng 
kết 10 năm thực hiện Quyết định số 305-QĐ/QU về “Quy chế công tác dân vận 
của hệ thống chính trị”. Đồng thời, tổng kết việc thực hiện các văn bản của 
Trung ương, Thành ủy. 

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, Quận ủy tổ 
chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020, qua đó 
đã tuyên dương 117 gương điển hình. 

2. Công tác dân vận của Chính quyền và lực lượng vũ trang 

Lãnh đạo chính quyền Quận triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 
2020 trong toàn hệ thống chính trị quận gắn với chủ đề năm 2020 của Thành 
phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” 
với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Sáng tạo, Hành động – Hiệu quả”28. Lãnh 
đạo Ủy ban nhân dân Quận xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác 
dân vận, quy chế dân chủ cơ sở năm 2020, trong đó tập trung quán triệt trách 
nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, đẩy mạnh thực 
hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền; tổ chức kiểm tra tiến độ vận động 
Nhân dân hiến đất mở rộng hẻm. Tổ chức triển khai, phát động các hoạt động 
văn hóa mừng Đảng - Mừng Xuân, tháng “Thành phố sạch - Thành phố văn hóa 

 
28 Chỉ thị số 29-CT/QU ngày 21/02/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào thi đua yêu 
nước năm 2020. 
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mừng xuân Canh Tý năm 2020, mừng Đảng 90 năm”,  Lễ phát động “Tết trồng 
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh 
nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (29), đợt thi đua 200 
ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện chủ đề năm 2020 
“Năm dân vận khéo”, “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống 
văn minh đô thị”. 

Lãnh đạo cấp ủy cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội quận nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác động 
viên quân đội, tuyên truyền, vận động hiệu quả phù hợp với từng giai đoạn tuyển 
quân, tích cực tiếp xúc, động viên thanh niên, gia đình có thanh niên trúng tuyển 
chấp hành nghiêm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tập trung vận động nhân dân 
thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy nổ, phòng, chống các tội phạm (trộm 
cắp tài sản, đặc biệt tội phạm sử dụng công nghệ cao…); tích cực tham gia 
phong trào “Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc”.  

3. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 

Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy duy trì làm việc với Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận để kịp thời nắm tình hình chỉ đạo, 
giải quyết các nội dung, vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ.  

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận chủ động xây dựng và triển khai 
chương trình công tác năm 2020; Chương trình thống nhất hành động với các 
đoàn thể, Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2020; phối hợp tổ chức 
các hoạt động văn hóa mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý năm 2020, công tác 
tuyên truyền, vận động và hỗ trợ Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lũ, 
hạn hán, xâm nhập mặn30; triển khai phát động hưởng ứng thực hiện đợt hoạt 

 
29 Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 03/12/2019 tổ chức các hoạt động chăm lo, phục vụ Tết Canh Tý năm 2020, 
Thông báo số 16/UBND ngày 07/01/2020 về việc thành lập 10 đoàn công tác thăm và tặng quà nhân dịp Tết 
nguyên đán Canh Tý 2020; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 về tổ chức phát động tổng vệ 
sinh môi trường và phát triển mãng xanh đô thị Quận 3; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 24/4/2020 thực hiện chủ 
đề năm 2020 “năm đầy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn Quận 3. 
30 MTTQ tổ chức phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt 
hại do hạn hán, xâm nhập mặn (với số tổng tiền là 829.116.000 đồng); phối hợp Ký túc xá sinh viên Lào tổ chức 
trao tặng 200 phần quà và 1.000 khẩu trang cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 14 phường với 
tổng kinh phí gần 30 triệu đồng. Hội LHPN Quận phát động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đóng góp kinh phí 
ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn với số tiền 
10.000.000 đồng, trao tặng 1.000 khẩu trang y tế, 16.975 khẩu trang vải, 2.625 chai nước rửa tay diệt khuẩn và 
44.100 tài liệu tuyên truyền,…; Quận Đoàn phát 500 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho người dân, 
thực hiện cây ATM gạo tại cơ quan Quận đoàn với số lượng 2,5 tấn gạo cho người khó khăn trên địa bàn; Hội 
Cựu chiến binh Quận Phối hợp với các ngành, đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân 
phòng chống, ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và công tác chăm lo, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng liên quan; 
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động tháng “Thành phố sạch - Thành phố văn hóa mừng xuân Canh Tý năm 
2020, mừng Đảng 90 năm” gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của 
Thành ủy trên địa bàn Quận.  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận: tổ chức tổng kết công tác Mặt 
trận Quận 3 năm 2019 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 
năm 2020; tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án “Xây dựng Quận 3 
xanh - sạch - thân thiện môi trường” giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức tốt các hội 
nghị tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
các cấp; tiếp tục tuyên truyền, vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến 
đầu Tổ quốc” đến các giới, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Quận và đã nộp 
về MTTQ Thành phố với số tiền 223.915.000 đồng. Xây dựng kế hoạch và tổ 
chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân về sử dụng vỉa hè phục vụ 
cho Chương trình hành động “Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Quận 
3 giai đoạn 2020 – 2025”; phối hợp Ban Tổ chức các ngày lễ lớn Quận tổ chức 
các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(18/11/1930 – 18/11/2020). Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các 
phường tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 đảm bảo về 
nội dung và hình thức.  

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận: tổ chức nhiều hoạt động phong trào, thi đua 
phong phú, đa dạng như phát động đợt thi đua đặc biệt, chủ đề “90 hành động 
thiết thực vì an toàn của phụ nữ và trẻ em”; tổ chức phát động hội thi “Ảnh đẹp 
áo dài online” chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam”; phối hợp Phòng Giáo dục - 
Đào tạo tổ chức hội thi trang trí nón lá, chủ đề “Hồn Việt”; phát động hội thi 
trực thực hiện đoạn phim giới thiệu “Gương sáng phụ nữ quanh tôi”. Quan tâm 
hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, qua đó đã sửa chữa và trao tặng 
01 mái ấm tình thương cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị 
giá 30.000.000 đồng và 02 phương tiện sinh kế cho gia đình hội viên phụ nữ khó 
khăn trị giá 4.000.000 đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến hội viên và 
người dân thông tin các hoạt động của các cấp hội, thông tin cảnh giác phòng, 
chống tội phạm. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận phát động cuộc thi viết “Ngày tôi vào 
Đảng” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

 
LĐLĐ Quận tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 thông qua các hành thức 
fanpage, zalo, tờ rơi,… chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và vận động nguồn xã hội hóa hỗ 
trợ chăm lo cho người lao động, công nhân trực tiếp sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số 
tiền hơn 1,3 tỷ đồng; Hội Chữ thập đỏ Quận phát 45.000 tờ rơi, 30.000 khẩu trang và 2.500 chai nước sát khuẩn, 
phát 390 phần quà với mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho những người bán vé số gặp khó khăn. 
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(03/02/1930 - 03/02/2020) và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản 
Việt Nam; tổ chức chiến dịch “Xuân tình nguyện” Quận 3 năm 2020, chương 
trình “Niềm vui ngày tết” và “Xuân chiến sĩ” năm 2020, tổ chức các đoàn thăm 
và tặng quà cho 14 đảng viên cao tuổi Đảng trên địa bàn 14 phường nhân dịp kỷ 
niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (với kinh phí 1.100.000 
đồng/01 đảng viên), thăm tặng quà Tết Ba má phong trào học sinh - sinh viên 
Quận 3...; tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 3 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 
2022; tiếp tục thực hiện “Hành trình chuyến xe xanh”, trao tặng hơn 200 cây 
xanh các loại; tổ chức hội thi thiết kế “Mảng xanh thân thiện”, Hội thi trực tuyến 
tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ đề “Đoàn ta vững mạnh”. 

Hội Cựu chiến binh Quận tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống 
Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất đạo đức “Bộ đội cụ Hồ” và vận động 
thanh niên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, lệnh điều động khám sức 
khỏe nghĩa vụ quân sự và lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Phối hợp Công 
an Quận xây dựng chương trình phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 
2020. Ra mắt trang “Trung Thành” của Hội trên mạng xã hội Facebook, tham 
gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng Câu lạc bộ 
“Phản biện, đấu tranh với những quan điểm sai trái” với 18 hội viên là nhà báo 
của Báo Quân đội, hội viên đã tham gia công tác tuyên giáo ở cơ sở, tham gia 
giáo dục chính trị ở các trường đại học. Thực hiện các công tác chăm lo cho hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn và các công tác tình nguyện xã hội31. 

Liên đoàn Lao động Quận tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công 
nhân viên chức – lao động và hoạt động công đoàn năm 2019, phát động phong 
trào thi đua trong doanh nghiệp; tổ chức họp mặt “Tết sum vầy” chăm lo Tết cho 
công nhân viên chức lao động khó khăn và Chương trình “Đón xuân quê nhà”, 
trao tặng vé tàu xe cho người lao động. Tổ chức Hội thi trực tuyến đoạn phim 
ngắn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 để “Khỏe trong lao động 
sản xuất”; Hội thi “Mảng xanh thân thiện” năm 2020; tổ chức hội thi “Khoảnh 
khắc gia đình hạnh phúc” nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6). 

Hội Chữ thập đỏ Quận tiếp tục vận động hiến máu tình nguyện, tuyên 
truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch sốt xuất huyết; triển khai các hoạt 

 
31 Hỗ trợ 2 hộ diện cận nghèo tại phường 8, phường 9 (tổng cộng 6.000.000đ); sửa chữa nhà tình thương cho 
thương binh hạng 2/4 (70 triệu); tổ chức về nguồn kết nạp hội viên mới tại căn cứ Bộ Chỉ huy Miền ở Tà Thiết 
và đến giao lưu tặng quà cho bộ đội Đồn Biên phòng Thanh Hòa ở Bù Đốp - Lộc Ninh (Bình Phước) với số tiền 
20 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh khối 487 vận động hội viên đóng góp xây 02 căn nhà tình nghĩa tại 2 tỉnh 
Long An và Tiền Giang; chăm lo cho thương binh liệt sỹ nhân ngày 27/7. Toàn Quận Hội đã vận động chăm lo 
được 899 suất và xây 03 căn nhà tình nghĩa là 516.500.000 đồng. 
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động “Tháng nhân đạo”; duy trì việc chăm lo cho gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn; trợ cấp thường xuyên cho 172 hộ có hoàn cảnh khó khăn và người Hoa có 
hoàn cảnh khó khăn mỗi hộ 10kg gạo trị giá 25.800.000 đồng. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt được 

Trong năm, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo Chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể quận, phường phát huy tốt vai trò trong công tác chăm lo, 
phục vụ cho người dân trên địa bàn Quận đón Tết Nguyên đán 2020 chu đáo, an 
toàn, tiết kiệm; đồng thời có sự chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền, 
vận động người dân tuân thủ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – 
an ninh đã đề ra.  

Quận ủy tập trung quan tâm lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đúng theo trình tự, thủ tục quy 
định của Đảng; có sự thống nhất cao trong việc đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, 
phương hướng trong nhiệm kỳ tiếp theo. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XII, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 được sự tín nhiệm cao của các đại biểu tham dự Đại hội, 
đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, năng lực thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đề ra 
trong giai đoạn 2020 - 2025. 

Việc tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng ngày càng được lãnh đạo tổ 
chức ngày càng nghiêm túc, nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn chặt hơn giữa lý 
luận với thực tiễn.  

Đặc biệt, trong các giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Quận 
đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các buổi họp giao ban cơ sở 
đảng và học Nghị quyết trực tuyến, qua đó giúp tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện 
để cán bộ giải quyết công việc đột xuất ở cơ quan, đảm bảo công tác phòng, 
chống dịch. 

Hệ thống chính trị Quận, Phường có sự chủ động triển khai thực hiện tốt các 
nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan 
trong cộng đồng; chăm lo tốt cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Kết quả tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi thực hiện thủ 
tục hành chính tại Quận và các phường khá cao, thể hiện công tác cải cách hành 
chính của Quận ngày càng đạt nhiều kết quả khả quan. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận đảm 
bảo ổn định, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần 
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thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 
XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉ lệ khám phá án cao. 

Chất lượng các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận, cơ 
sở ngày càng được nâng cao, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân 
dân thông qua việc thường xuyên thông tin các hoạt động phong trào thi đua, 
tuyên dương gương điển hình, người tốt, việc tốt trên trang tin điện tử Quận, Tờ 
tin Quận, các trang mạng xã hội của các đoàn thể. 

2. Mặt hạn chế 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình kinh tế trên địa bàn Quận tăng 
trưởng chậm, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn trong hoạt động, 
dẫn đến ảnh hưởng tiến độ thu ngân sách của Quận. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ 
cho các đối tượng gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 còn chậm. 

Tỉ lệ phát triển đảng viên mới còn thấp. Công tác kiểm tra, giám sát có lúc 
chưa đạt tiến độ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái ở các trang 
có bài viết mang tính chất phản động chưa thường xuyên. Trang Fanpage chủ 
yếu là chia sẻ thông tin, giới thiệu hoạt động Quận và cơ sở, chưa biên soạn 
được các bài đấu tranh, phản bác. 

Công tác cải cách hành chính còn chậm chuyển biến, hiệu quả hoạt động 
chưa cao, tỉ lệ người dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ 
của cán bộ, công chức còn thấp, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3,4 chưa đạt yêu cầu đề ra, tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến còn thấp.  

 

Phần thứ ba 

Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 

I. Các nhiệm vụ trọng tâm 

Căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường 
vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Quận ủy đề ra nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2021 như sau: 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 
của Đảng. 

2. Lãnh đạo tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
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3. Lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chánh (sáp 
nhập 3 phường 6,7,8 thành phường Võ Thị Sáu).   

4. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng 
chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh cải cách 
hành chính”.  

5. Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các Chương trình 
hành động và Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 
2020 – 2025. 

6. Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phong trào thi 
đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam; 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 76 năm Ngày 
Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII. 

7. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2018 
của Ban chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương”; việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống 
chạy chức chạy quyền theo Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23 tháng 9 năm 2020 
của Bộ Chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm gắn với Nghị quyết 
Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2021. Tiếp tục thực hiện 
tốt Nghị quyết số 23-NQ/QU của Quận ủy, thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 
19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện 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”; Chỉ thị số 23 -CT/TU ngày 19/10/2019 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. 

8. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và kỷ luật đảng. Kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, 
phản ánh gắn với Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 01 tháng 12 năm 2017 của 
Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan 
đến 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. 
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9. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
Quận; chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn, đấu tranh hiệu quả với âm mưu phá hoại của các cá nhân, tổ chức phản 
động, nhất là hoạt động kích động tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật và 
các hoạt động vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình hình phức tạp. 

10. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 
xã hội Quận. Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với 
thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn dân cư và trong các 
cơ quan, đơn vị; chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. 
Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trọng dân, gần dân, 
hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. 

II. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

1. Công tác chính trị tư tưởng 

Tiếp tục đầu tư, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức học tập, quán triệt 
và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Lãnh đạo xây dựng, 
triển khai kế hoạch tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng 
đến đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác đảng. Nâng cao trách nhiệm, nhận 
thức của người đứng đầu, ý thức tự giác của đảng viên trong học tập Nghị quyết. 

Lãnh đạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 215-KH/QU ngày 18 tháng 10 
năm 2019 của Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị 
khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kế hoạch số 09-KH/QU 
ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Đề án số 05-
ĐA/TU về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh; 
đẩy mạnh hoạt động Ban Chỉ đạo đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng 
và chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tổ phản 
bác các thông tin sai trái.  

Lãnh đạo tăng cường nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng đảng viên và 
Nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử 
quan trọng của dân tộc: kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng 
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hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Cách mạng tháng Mười Nga gắn với lễ trao huy 
hiệu Đảng.  

2. Công tác tổ chức, cán bộ 

  Thực hiện tốt công tác điều động, bố trí cán bộ sau đại hội. Tiếp tục thực 
hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; đề án vị trí việc 
làm trong các cơ quan đảng và Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội 
Quận 3 giai đoạn 2015 - 2021. 

Lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán 
bộ, công chức quận giai đoạn 2020 – 2025”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025; tiếp tục đào tạo trình độ cao cấp lý luận 
chính trị cho cán bộ chủ chốt, đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán 
bộ, công chức; thực hiện tốt công tác chính sách cho cán bộ công chức. 

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kết nạp đảng đạt chỉ tiêu năm 2021, tiếp tục 
nâng cao tỷ lệ cơ cấu đảng viên trong đội ngũ giáo viên đạt trên 30%, thanh niên 
sẵn sàng nhập ngũ, trong các doanh nghiệp; tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong 
các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có đủ điều kiện; thực hiện tốt công tác 
phân tích chất lượng cơ sở đảng, đảng viên năm 2020 gắn với đánh giá, nhận 
xét, quy hoạch và đào tạo cán bộ; ưu tiên đào tạo cán bộ diện quy hoạch Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và cán bộ chủ chốt cơ sở. 

Lãnh đạo tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập 3 phường 6, 7, 8 
thành phường Võ Thị Sáu theo tiến độ chung của Thành phố; sắp xếp cán bộ khi 
thành phố thực hiện mô hình chính quyền điện tử.  

3. Công tác kiểm tra – giám sát 

Lãnh đạo thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy 
năm 2021, chú trọng công tác tự kiểm tra. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác 
kiểm tra, giám sát, gắn với việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, 
chống lãng phí. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 
01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. 

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo, không để 
phát sinh khiếu nại vượt cấp; đạt tỉ lệ 100% đối với các đơn thư khiếu nại phải 
giải quyết. 
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4. Công tác Dân vận của Đảng 

Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống 
chính trị, phát huy cách làm mới trong công tác dân vận; tiếp tục triển khai thực 
hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo 
và Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Lãnh đạo các cấp ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội 
tiếp tục củng cố tổ chức đoàn thể tại cơ sở; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu 
nước trong các tầng lớp Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; 
phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, 
vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với 
Nhân dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước trong tình 
hình mới. Lãnh đạo tổ chức Hội nghị người lao động trong các đơn vị hành 
chính sự nghiệp công lập, doanh nghiệp ngoài nhà nước; lãnh đạo Liên đoàn lao 
động phố hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính 
sách đối với người lao động theo quy định của luật. Lãnh đạo tổ chức tốt việc lấy 
ý kiến nhân dân về Đề án quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quận.  

5. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tư pháp 

Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân Quận, Phường tiếp tục phát huy vai trò, trách 
nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, sát với tình hình thực 
tế, gắn với các bức xúc của người dân đối với hoạt động của chính quyền, các cơ 
quan, đơn vị; tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng Nhân dân Quận, Phường đảm bảo 
chất lượng, đúng quy định; thực hiện tốt công tác tổng kết Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.  

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận xây dựng và triển khai các Kế hoạch thực 
hiện các chỉ tiêu và các Chương trình hành động do Đại hội Đảng bộ Quận khóa 
XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra; tiếp tục thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ 
theo Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về 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 gắn với thực hiện tinh giản biên chế tại các 
đơn vị; kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự còn thiếu tại các phòng, ban quận, 
Ủy ban nhân dân phường. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ công chức, 
viên chức được trau dồi, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị, 
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quản lý nhà nước; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong các lĩnh vực. 

Lãnh đạo triển khai thực hiện các Đề án “Chính quyền điện tử - tạo nền 
tảng đô thị thông minh; Số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu quận 3; xây dựng 
trung tâm giám sát điều hành thông minh quận giai đoạn 2020 – 2025”; Tiếp tục 
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động hành chính trong lĩnh vực quản lý đô thị, cấp phép xây dựng, đăng ký 
kinh doanh...; rà soát, kiểm soát và giảm bớt thủ tục hành chính; cải thiện thái độ 
tiếp dân của cán bộ, công chức, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khi 
đến liên hệ công tác, thực hiện thủ tục, hồ sơ hành chính nhằm nâng cao mức độ 
đánh giá hài lòng của người dân.  

6. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, đầu tư xây dựng cơ 
bản, quản lý đô thị và an ninh, quốc phòng 

6.1. Kinh tế - tài chính 

Lãnh đạo chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu được đề ra trong năm 2021, 
trong đó, tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp vượt khó khăn, ảnh hưởng của dịch 
Covid  -19, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm sau cao hơn 
năm trước.   

Phát triển doanh nghiệp mới (gồm chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể); hỗ trợ 
doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn đối với 
nhu cầu vốn, lao động để doanh nghiệp yên tâm hoạt động, sản xuất, xây dựng 
kế hoạch định kỳ tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp. Hoàn 
thành chuyển đổi mô hình Ban Quản lý các chợ; chuyển đổi mô hình hoạt động 
của các chợ truyền thống.  

6.2. Quản lý đô thị, tài nguyên môi trường  

Lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/QU ngày 30/10/2018 của 
Quận ủy, thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ 
Thành ủy về thực hiện 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” trên 
địa bàn Quận 3;  

Thực hiện Đề án “Quận 3 xanh - sạch và thân thiện môi trường”; “ Chỉnh 
trang và phát triển đô thị quận giai đoạn 2020 – 2025”; Tiếp tục thực hiện các 
tuyến đường văn minh đô thị, khu vực Ga Sài gòn không rác; chương trình phân 
loại chất thải rắn tại nguồn. 
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Tiếp tục lãnh đạo thực hiện và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. 
Tập trung rà soát, mời gọi đầu tư sửa chữa, xây dựng lại các chung cư cũ xuống 
cấp trên địa bàn Quận. 

6.3. Văn hóa - xã hội 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, công tác chăm lo cho 
các diện chính sách, hộ cận nghèo khó khăn trong các dịp Lễ, Tết.  

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và trường đạt chuẩn tiên tiến, chất 
lượng cao; quy hoạch mạng lưới trường học, đầu tư nâng cấp và xây dựng mới 
cơ sở vật chất trường lớp, đầu tư trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia; đổi mới 
phương pháp giảng dạy và học tập; đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa giáo dục.  

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; duy trì công tác 
thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh; tiếp tục 
triển khai thực hiện kêu gọi đầu tư nâng cấp và vận hành các trạm y tế phường 
theo hình thức đối tác công tư.  

Lãnh đạo phát triển mạnh mẽ, rộng khắp phong trào thể thao cộng đồng 
trong địa bàn dân cư, trường học, cơ quan, ban ngành: vận động mọi tầng lớp 
Nhân dân thường xuyên tham gia hoạt động thể dục thể thao để nâng cao sức 
khỏe, đảm bảo khả năng học tập, lao động. 

6.4. An ninh - quốc phòng  

Lãnh đạo giữ vững ổn định chính trị, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn Quận; tiếp tục bổ sung hoàn thiện các phương án xử lý tình huống năm 
2021; hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2021 
đảm bảo về số lượng, chất lượng chính trị.  

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, tập trung xây dựng đội ngũ 
cán bộ, cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị, vững 
chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng 
cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, không để tồn đọng; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo 
tồn đọng trong thời gian dài. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện 
nền nếp, đúng quy định việc cán bộ lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân. 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, giảm các 
vụ phạm pháp hình sự, nhất là án trộm, cướp giật tài sản; nâng cao tỷ lệ khám 
phá án, nhất là các án đặc biệt nghiêm trọng; thực hiện tốt kế hoạch phối hợp 
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giải quyết tình hình an ninh trật tự địa bàn giáp ranh. Tiếp tục duy trì tuần tra 
chung, giữ gìn an ninh trật tự giữa các lực lượng Công an - Quân sự - Phòng 
cháy chữa cháy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông./. 

 

Nơi nhận: 
- TTTU, 
- VPTU,                 
- Đ/c Nguyễn Thị Lệ - PBTTU, CTHĐNDTP     để b/c 
- QUV - TT.HĐND - TTUBND Quận,  
- TT.UB.MTTQ - BTV các ĐT Quận,  
- Các ban XDĐ Quận ủy,  
- VP.UBND Quận,  
- Cơ sở Đảng, 
- Lưu. 
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