Ngày 30 tháng 12 nm 2012, Ban Thng v Thành y ã ban hành Ch th s 21-CT/TU v tp trung lãnh o
nâng cao cht lng hot ng TDP, thôn trên a bàn thành ph à Nng.

Qua gn 03 nm trin khai thc hin, Ch th s 21-CT/TU ã thc s phát huy c hiu qu, a hot ng ca các TDP,
thôn trên a bàn thành ph i vào n np. Vic trin khai thc hin Ch th s 21-CT/TU vi 04 nhim v trng tâm là
qun lý c trú cht ch, gi gìn an ninh trt t và phòng chng ti phm, giúp nhau gim nghèo và thc hin np
sng vn hóa, vn minh ô th ã t c mt s chuyn bin tích cc.

Mô hình t chc mi ã giúp TDP, thôn thun tin hn trong vic tp hp sc mnh oàn kt toàn dân xây dng vng
chc mng li an ninh c s, cac buôi tuyên truyên, phat ông a dân dân c i mi, lông ghep vi các hình thc
biêu dng, khen thng, ôi thoai v an ninh, trt t; t ó nâng cao ý thc tham gia bo v an ninh, trt t ca ngi
dân ti a phng. Thi gian qua, toàn thành ph n lc tp trung ngun lc nâng cao hiu qu hot ng ca h thng
thit ch vn hóa phng, xã, thôn. Nh tp trung công tác vn hóa và công tác tuyên truyn thc hin tt cuc vn
ng "Toàn dân oàn kt xây dng i sng vn hoá khu dân c" ã và ang tác ng mnh m n các lnh vc dân
sinh, dân trí, dân ch, em li kt qu thit thc trên nhiu mt ca i sng xã hi tng khu dân c và trên phm vi
toàn thành ph, n nay có 184.606/242.230 h t gia ình vn hóa, 4.564 TDP, thôn t chun vn hóa. Công
tác vn ng gim nghèo cng t c mt s hiu qu, góp phn c bn xóa c h nghèo theo chun nghèo ca Trung
ng, xóa hn 5.700 h nghèo theo chun ca thành ph, vt 10% ch tiêu ca HND thành ph ra; xây dng hn
12.500 cn nhà i oàn kt, sa cha hn 5.400 cn nhà xung cp…

Lãnh o Thành y, UBND thành ph tng bng khen cho các t trng t dân ph, trng thôn có thành tích xut
sc trong vic thc hin Ch th s 21-CT/TU ngày 30 tháng 10 nm 2012 ca Ban Thng v Thành y

Trên c s tình hình thc t, ngày 10 tháng 02 nm 2014, Thành y ã ban hành Công vn s 1357-CV/TU v
vic tip tc thc hin Ch th s 21-CT/TU ngày 30 tháng 10 nm 2012 ca Ban Thng v Thành y, trong ó có
iu chnh mt s ni dung hot ng ca TDP, thôn. Vic thc hin Công vn s 1357-CT/TU ã tác ng tích cc n
tình hình hot ng ti TDP, thôn, c th:

Vic thc hin giao ban hàng quý gia UBND phng, xã vi t trng TDP, thôn, công an phng, xã là phù hp
hn trc, gim bt thi gian hi hp và tit kim chi phí. Thông qua vic giao ban giúp UBND phng, xã tip tc nm
bt c rõ hn, y hn, sát thc hn v tình hình i sng, an ninh, trt t ti các TDP, thôn, các khu dân c trên a
bàn phng, xã.

V t chc sinh hot TDP, thôn. i vi TDP, thôn hp 01 quý 01 ln và có th hp t xut là phù hp vi tình hình
thc t nh vy ni dung cuc hp s phong phú hn, sâu sc hn tránh s nhàm chán. Bên cnh ó, UBND các
phng, xã cng ã phân công ng y viên ng im theo chi b, y viên UBND phng, xã, cán b công chc ng im
ti các TDP nm bt các kin ngh, tâm t nguyn vng ca nhân dân kp thi báo cáo lãnh o UBND phng, xã
qua ó hu ht các ý kin phn ánh ca nhân dân u c tr li và gii quyt kp thi.

Nhìn chung, ch trng quy nh thi gian hp TDP, thôn là hp lý vì thc t hin nay quy mô TDP nh gn nên
vic truyn ti các ch trng, chính sách và công vic ti TDP n tng h dân c kp thi hn. Ngoài ra, t trng TDP
không i n bui sinh hot nh k cng có th i n tng h gia ình trin khai nhng công vic phát sinh và vn ng ngi
dân thc hin nht là thc hin thu np các khon óng góp nhanh chóng, t hiu qu hn do vy thi gian hp TDP
rút ngn, t l ngi dân tham gia hp nhiu hn và cht lng cuc hp cao hn. ng thi quy nh thi gian hp t ngày
01 n ngày 15 hng tháng ca u quý sau cuc hp giao ban ca cp y chi b vi TDP và các hi oàn th khu
dân c là phù hp vì thi im này ng y, UBND các phng, xã ã có Ngh quyt ch o, trin khai các nhim v
nên TDP, thôn d dàng trong vic trin khai thc hin nhim v.

Lp bi dng chc trách, nhim v i vi t trng TDP, trng thôn

c t chc hàng nm

Ch trng phân công ngi hot ng không chuyên trách ca phng, xã kiêm nhim công vic theo dõi hot ng
ca TDP, thôn và c hng 30% mc ph cp hng tháng ã to iu kin thun li cho UBND phng, xã kp thi nm bt
tình hình ca TDP, thôn hn vì hin nay sp xp li TDP nên s lng TDP nhiu cn phi có ngi ph trách, theo
dõi. Có ch kiêm nhim s góp phn ng viên nhng ngi hot ng không chuyên trách kiêm nhim vic này
nhit tình, gn bó, nâng cao trách nhim hiu qu công vic c giao hn.

Phân công thay th t trng TDP, trng thôn vng mt tm thi. Vic ch nh ngi tm thi m nhim thay cho t trng
TDP, trng thôn trong thi gian vng mt dài ngày nh vy công vic di khu dân c s không b gián on, các
ch trng chính sách c tri liên tc và thông sut.

Nh vy có th thy, c s quan tâm ch o ca Thành y, UBND thành ph, các cp, ngành, hot ng ca TDP,
thôn ngày càng phát huy hiu qu, công tác qun lý TDP, thôn ã và ang có nhng chuyn bin tích cc,
khuyn khích s phát trin chung ca c cng ng, a TDP, thôn thc s tr thành cánh tay ni dài ca chính quyn
c s./.
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