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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
QUẬN ỦY QUẬN 3 

* 
Số           -BC/QU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Quận 3, ngày        tháng     năm 2020 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Quy định số 02-QĐ/QU, ngày 07/02/2018 

của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2020  
(nhằm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ 

Thành ủy) 
----- 

 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  
1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định 1374 
Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục xác định đây là một trong các nhiệm vụ quan 

trọng của công tác xây dựng Đảng. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Quận ủy làm việc 
với các Ban xây dựng Đảng để triển khai công tác năm 2020, đồng thời yêu cầu các Ban 
xây dựng Đảng cử cán bộ dự sinh hoạt định kỳ với cơ sở, hướng dẫn cơ sở giải quyết 
thấu đáo những thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
theo tinh thần Kế hoạch số 135A-KH/QU ngày 25/01/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy 
và Quy định số 02-QĐ/QU ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Thực hiện 
Quy định số 1374-QĐ/TU của Thành ủy“. 

Chỉ đạo các cấp ủy đảng và đồng chí bí thư chi bộ cơ sở tiếp tục tăng cường lãnh 
đạo tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Công văn số 1105-
CV/QU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về “chỉ đạo các đơn vị tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, khắc 
phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy 
đảng, chính quyền”. 

Năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành 02 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ này gồm: Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và Kế hoạch thực 
hiện Quy định số 02-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2020 1. 

Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị giao ban thành viên Tổ công tác 02 và 
bí thư đảng ủy 14 phường để nghe báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công 
tác 6 tháng cuối năm 2. 

 

1 Chương trình số 31-CTr/QU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Chương trình kiểm tra, giám sát 
năm 2020“. 

Kế hoạch số 238- KH/QU ngày 25/5/2020 về “Thực hiện Quy định số 02 của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2020“. 
2 Báo cáo số 403-BC/QU, ngày 25/3/2020 về báo cáo 3 tháng. 
Báo cáo số 444-BC/QU, ngày 01/7/2020 về sơ kết 6 tháng. 
Hội nghị sơ kết ngày 13/6/2020. 
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Tổ công tác 02 tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy báo cáo kết quả thực hiện  
Quy định số 02-QĐ/QU trong 9 tháng năm 2020 3 và báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện 
Quy định 1374-QĐ/TU 4 theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đồng thời dự kiến 
tổ chức sơ kết 03 năm vào cuối tháng 12/2020. 

2. Việc thành lập, kiện toàn tổ công tác thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU 
Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Quy định về “Quy trình giải quyết thông tin 

phản ảnh liên quan đến tập thể cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, 
vi phạm pháp luật của nhà nước”, đồng thời thành lập Tổ công tác 02 của Quận ủy 
(nhằm thực hiện Quy định 1374)  gồm 15 thành viên 5.  

Cuối Quý I/2020, có 01 thành viên Tổ công tác được Quận ủy luân chuyển công 
tác nơi khác 6. Hiện nay, Tổ công tác 02 có 14/15 thành viên. Bộ phận Thường trực Tổ 
công tác đã báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy và đề xuất bổ sung nhân sự sau khi Đại hội 
đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 – 2025, khi tình hình nhân sự Quận ổn định.  

3. Việc tiếp nhận, phân loại nguồn thông tin phản ánh, chỉ đạo giải quyết nội 
dung thông tin phản ảnh 

Tổng số thông tin tiếp nhận trong năm : 00. 
4. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU 
Hàng tháng, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Khối Nội chính Quận ủy yêu cầu Văn 

phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận 3, Thanh tra, Phòng Nội vụ v.v... báo 
cáo số liệu kết quả tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo v.v... (theo 04 nguồn tin 
và 05 nhóm lĩnh vực). Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Khối Nội chính Quận 
ủy tổng hợp báo cáo về Ban Thường vụ Quận ủy để theo dõi, chỉ đạo giải quyết. 

Ban Thường vụ Quận ủy đã giám sát việc thực hiện Quy định số 02-QĐ/QU của 
Ban Thường vụ Quận ủy đối với 02 cơ sở đảng 7. Kết quả giám sát: Các cơ sở đảng đều 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 02-QĐ/QU của Quận ủy; thành lập tổ 
công tác để theo dõi giải quyết các phản ảnh qua 04 nguồn tin. Qua giám sát, Ban 
Thường vụ Quận ủy nhận thấy các cơ sở đảng tiếp nhận nhiều thông tin phản ảnh, chủ 
yếu về lĩnh vực môi trường, an sinh xã hội. Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo 
chính quyền cùng cấp giải quyết nhanh nên chưa có trường hợp nào phải giải quyết theo 
Quy trình 1374. 

5. Việc thực hiện phần mềm xử lý thông tin phản ảnh theo Quy định 1374 -QĐ/TU  
Từ đầu năm 2020 đến nay, Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy chưa tiếp nhận 

phản ảnh gì từ 04 nguồn thông tin nên chưa cập nhật vào phần mềm 1374 (Ý kiến của cử 
tri; hoạt động giám sát của cơ quan dân cử; thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội, 

 

3 Báo cáo số 02-BC/QU ngày 28/8/2020. 
4 Báo cáo số 35-BC/QU ngày 07/11/2020  
5 Quy định số 02-QĐ/QU ngày 07/02/2018 về “Quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể 

cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật của nhà nước”. 
Quyết định số 1627-QĐ/QU ngày 20/3/2018 về “Thành lập Tổ công tác của Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo 

thực hiện Quy định số 02-QĐ/QU ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy” 
6 Đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quận ủy chuyển công  tác về Đảng ủy phường 6 
7 Đảng ủy phường 4, phường 10 
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hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành 
phố; phản ánh của báo chí). 

6. Nhận xét, đánh giá  
6.1. Những việc làm được, nguyên nhân 
Quận 3 đã nghiêm túc triển khai Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ 

Thành ủy tại các cơ sở đảng và ban hành đầy đủ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện; thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU trên địa 
bàn Quận.  

Phát huy được vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 
trong phát hiện, giải quyết một số thông tin phản ảnh của nhân dân. 

Mặc dù Quận tiếp nhận được nhiều thông tin phản ảnh của nhân dân, nhưng tất cả 
thông tin đều phản ảnh về dân sinh, môi trường và không có thông tin nào phản ảnh theo 
Quy định 1374. Quận đã chỉ đạo cơ sở giải quyết nhanh hầu hết thông tin phản ảnh. Các 
vụ việc còn tồn đọng có tính chất phức tạp tiếp tục được Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo 
tích cực giải quyết. 

6.2. Những việc chưa làm được, nguyên nhân 
Việc cập nhật thông tin vào phần mềm xử lý thông tin phản ảnh theo Quy định 

1374 còn chậm có lý do khách quan do hạn chế của trang thiết bị và đường truyền. 
Ngoài ra, một số đồng chí đang công tác tại các đơn vị và đã được tập huấn sử dụng 
phần mềm, nhưng do yêu cầu công tác cán bộ được Quận ủy điều động, luân chuyển 
công tác nơi khác nên cập nhật thông tin chưa kịp thời. 

Trên đây là kết quả thực hiện Quy định số 02-QĐ/QU ngày 07/02/2018 của Ban 
Thường vụ Quận ủy trong năm 2020 (nhằm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 
01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. 

Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3 báo cáo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. 
 
Nơi nhận: 

- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, 
- Phòng Địa bàn 1 - UBKT TU, 
- Phòng TM- TH - UBKT TU, 
- Thường trực Quận ủy, 
- Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, 
- Lưu VP.  

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHO BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 
 

 
 

Nguyễn Thành Nam 
 

 

 


