Trong xây dng ng, H Ch Tch luôn nhn mnh n xây dng ng v chính tr, t tng, t chc. Ba mt xây dng ng
này to thành th vng chc, là c s lý lun và thc tin ca ng, dn n thành công. Thm nhun t tng ó ca Ngi,
công tác xây dng ng phng M An luôn c xác nh là nhim v trng tâm hàng u nhm nâng cao nng lc
lãnh o, sc chin u ca các t chc ng và ng viên, góp phn thc hin thng li các nhim v c giao. Khép li nm
2017 vi nhng n lc và thành công, ng b và nhân dân phng M An ón chào nm mi Mu Tut 2018 vi quyt
tâm cao nht hoàn thành thng li nhim v c giao, em n cho ngi dân cuc sng m no, hnh phúc, góp thêm
phn trn vn nim vui ng ta tròn 88 nm vinh quang và y t hào.
ng b phng M An có 1.163 ng viên ang sinh hot ti 50 chi b. Vi mc tiêu xây dng t chc ng trong sch,
vng mnh, ngay t u nm, Ban Thng v ng y phng ã ch o các chi b trc thuc tp trung làm tt công tác giáo
dc chính tr t tng cho cán b, ng viên; quan tâm kin toàn, sp xp b máy t chc; tng cng vic kim tra, giám
sát thng xuyên i vi t chc ng, ng viên trong toàn ng b. Chú trng thc hin phng châm xuyên sut và nht
quán “ng viên nói và làm theo Ngh quyt”.

Mi chi b, mi ng viên mt phn vic ý ngha hc và làm theo li Bác (Trong nh: KDC s 6 t chc vn ngh mng
sinh nht Bác 19/5/2017)
Trong nm 2017, ng y phng và cp y các chi b ã t chc hc tp, quán trit, trin khai kp thi các ngh quyt, ch
th ca ng, chính sách, pháp lut ca Nhà nc n cán b, ng viên và nhân dân. Nht là vic quán trit, trin khai
sâu rng chuyên nm 2017 “Hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh v phòng, chng suy
thoái t tng chính tr, o c, li sng, t din bin, t chuyn hóa” gn vi trin khai thc hin các ngh quyt, quy nh v
xây dng ng và qun lý, rèn luyn cán b, ng viên, trong ó có Ngh quyt Trung ng 4 (khóa XII) ca ng.
Theo ó, 100% cán b, ng viên và các chi b trc thuc ng y phng u xây dng k hoch hc tp, làm theo
Bác.

/c Nguyn c Vit-Bí th ng y phng M An tng quà cho h khó khn ca phng
Ông Nguyn c Vit: Bí th ng y phng M An, cho bit: “Nhm nâng cao hiu qu vic thc hin Ch th 05 ca B
Chính tr trong cán b, ng viên, ng y phng trin khai cho toàn th cán b, ng viên ng ký thc hin có ni
dung hc và làm theo c th gn vi nhim v c giao, c bit chú trng vic kim tra, ánh giá. Bên cnh ó, Ch th
05 c thc hin gn lin vi thc hin Ngh quyt 04-NQ/TW (khóa XII). Cách làm mi có hiu qu c áp dng, ó là
ng y phng ch o các chi b trin khai hp thng k nêu 27 im thng mc phi ca chi b, ng viên; vng im nào
khc phc im ó. T ó, giúp mi chi b, ng viên thng thn nhìn nhn và nhanh chóng khc phc nâng cao sc
chin u ca t chc ng.
ng viên Nguyn Tin-Bí th Chi b, Trng ban công tác mt trn KDC 56, 57 M a Tây, phng M An, chia s:
“Trên c s quán trit ca ng y phng, là mt ng viên, tôi ng ký thc hin các chun mc o c, xây dng hình mu
cán b, ng viên gng mu, tn ty phc v nhân dân. Vic làm này s giúp mi cá nhân t soi ri li mình, qua ó
bn thân có s iu chnh, khc phc nhng hn ch còn tn. Nu làm tt các chun mc này thì cán b, ng viên s tht
s là con ngi gng mu c dân tin, dân quý”.
Ngoài vic quan tâm giáo dc t tng chính tr, công tác kim tra, giám sát cng c các cp y ng phng quan
tâm thng xuyên. ng u phng thành lp oàn kim tra, t chc kim tra theo iu 30 và iu 32 ca iu l ng i vi 10
chi b và giám sát 01 chi b trc thuc v trin khai các Ch th, Ngh quyt ca các cp, vic thc hin Ngh quyt s
04-NQ/TW (khóa XII) và Ch th 05 ca B Chính tr v y mnh vic hc tp và làm theo t tng, o c, phong
cách H Chí Minh. Nhìn chung, các chi b u thc hin tt ni dung c kim tra, giám sát. i vi nhng hn ch, sai
sót nh c phát hin thì các t chc, cá nhân ã kp thi c un nn, khc phc.
Ông Võ Vn Kim, Bí th Chi b 34, 35, M a ông, nói: “Vic thc hin ch tiêu v kim tra, giám sát chuyên ã
to tác ng mnh m i vi tng ng viên, nht là ng viên tr v ý thc chp hành iu l ng, ch sinh hot chi b và các
quy nh v nhng iu ng viên không c làm. ng thi giúp cp y ánh giá úng nhng u im, ch ra tn ti, khuyt im
ca ng viên và ca chi b t ó có gii pháp khc phc, sa cha kp thi, góp phn nâng cao nng lc lãnh o, sc
chin u ca các chi b trong toàn ng b”.
Theo ông Nguyn c Vit, li th ca a phng là s lng ng viên ông, chim gn 50% ng viên ca toàn qun, trong
ó phn ln là cán b quân i hu trí có trình lý lun chính tr cao cp, trung cp. ây là lc lng nòng ct, là cánh
tay ni dài trc tip a ch trng ca ng n gn hn vi mi ngi dân. ng thi là lc lng giúp ng b phng nm bt kp thi
din bin t tng, d lun xã hi trên a bàn, qua ó kp thi x lý nhng vn ny sinh, to s ng thun trong xã hi.

Mi cán b, ng viên, trc ht là các ng chí cán b ch cht, ngi ng u các ngành, các cp, các a phng, n v phi
nhn thc sâu sc trách nhim ca mình trc nhân dân, trc ng gng mu và t giác thc hin ngh quyt, phát
huy tính sáng to, ch ng, tng cng s oàn kt thng nht trong ng trong quá trình trin khai thc hin Ngh
quyt. Vi tinh thn nhìn thng vào s tht, nói rõ s tht, ánh giá úng s tht, các cp y, t chc ng, cán b, ng
viên “soi mình” t phê bình và u tranh phê bình, nhn din, xác nh rõ nhng biu hin suy thoái v t tng, o
c, li sng, biu hin “t din bin”, “t chuyn hóa” trong ni b có gii pháp khc phc hiu qu, nht là nhng v vic
gây bc xúc trong d lun cng c nim tin ca nhân dân i vi ng.
Xác nh, mi c s ng mnh s gn kt và to nên t chc ng mnh, ng y phng quan tâm ch o vi nhim v trng tâm
là xây dng t chc ng trong sch vng mnh, nâng cao cht lng i ng cán b, ng viên. Trong ó, tp trung xây
dng s oàn kt, thng nht trong ng, trc ht trong cp y. Trên c s nguyên tc iu l ng, t chc c s ng trên a bàn
phng ã phát huy c vai trò là ht nhân chính tr c s. ng y phng ch o cp y các cp coi trng vic la chn
nhân s cp y, Bí th cp y phi là ngi có phm cht, nng lc trong ch o, iu hành thc tin, có kinh nghim v
qun lý, t chc hot ng ca a phng, n v hiu qu. ng thi, tng cng công tác giáo dc chính tr, t tng; tip tc y
mnh vic hc tp và làm theo tm gng o c H Chí Minh; thc hin nghiêm các nguyên tc t chc và sinh hot
ng; nâng cao cht lng sinh hot chi b... Vic ánh giá cht lng t chc c s ng, ng viên c cp y chú trng, có s i
mi mang tính xây dng. Nm 2017, qua ánh giá, có 25 chi b trong sch vng mnh, trong ó 24 chi b
hoàn thành tt nhim v, không có t chc c s ng yu kém; có trên 80% ng viên hoàn thành tt nhim v tr
lên.
tip tc thc hin tt công tác xây dng chi, ng b trong sch vng mnh, nâng cao nng lc lãnh o, sc chin u ca
t chc c s ng, trong thi gian ti, theo ông Nguyn c Vit, Ban Thng v ng y phng ch o các cp y ng, chính
quyn, oàn th t phng n c s và các cán b, ng viên ch cht theo chc trách, nhim v tp trung làm tt mt s ni
dung ch yu: Quan tâm y mnh công tác giáo dc chính tr t tng và chm lo xây dng t chc ng, ng viên
vng mnh c v chính tr, t tng và t chc, nht là cn thc hin ng b các ni dung ca Ch th 05 ca B chính tr v “y
mnh hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh” gn vi vic thc hin Ngh quyt Trung ng 4 “Mt
s vn cp bách v xây dng ng hin nay”. Tp trung lãnh o, ch o thc hin ng b các gii pháp nâng cao nng
lc lãnh o và sc chin u ca t chc ng, ng viên, m bo s lãnh o ca ng trên tt c các lnh vc ca i sng xã hi,
góp phn thc hin thng li Ngh quyt i hi ng b phng ln th X và Ngh quyt i hi ng b các cp nhim k 20152020.
Nm 2017, phng M An xp th nht trong phong trào thi ua yêu nc cm 4 phng, vinh d nhn C thi ua ca
UBND thành ph; C thi ua trong phong trào “Toàn dân bo v an ninh T quc”; B Vn hóa thông tin tng
Bng khen v các hot ng vn hóa th thao…ó chính là kt qu c xây dng trên nn tng vng chc “ng nói, dân
tin; Mt trn, oàn th vn ng, dân theo; Chính quyn làm, dân ng h”.
Nm 2018, tin tng vi khí th mi, quyt tâm chính tr cao, ng b và nhân dân phng M An phát huy thành
tích t c, tip tc nâng cao nng lc lãnh o và sc chin u ca ng b, i mi mnh m và vng chc, giành nhng thng
li mi, to th và lc xây dng M An ngày càng giàu p, vn minh, hin i./.
Nh Ý

