* Vn phòng Qun y:

Vn phòng Qun y là c quan tham mu giúp vic cho Qun y, có chc nng tham mu, tng hp, trc tip giúp
Ban Thng v và Thng trc Qun y trong t chc, iu hành công vic lãnh o, ch o, phi hp hot ng ca các c
quan tham mu; tham mu, xut ch trng, chính sách thuc lnh vc kinh t - xã hi; xây dng ng, Mt trn T
quc và các oàn th chính tr - xã hi ca cp y; nguyên tc, ch qun lý tài chính, tài sn ca ng b Qun.

* Ban Tuyên giáo Qun u:

Ban Tuyên giáo Qun u là c quan tham mu ca Qun u v công tác t tng, vn hoá, khoa giáo, biên son
và b sung lch s ng b a phng, ng thi giúp Qun u hng dn, ch o và kim tra các t chc ng trc thuc Qun u
trong vic t chc thc hin các lnh vc v công tác t tng, vn hoá, khoa giáo và b sung lch s ng b a phng.
Nghiên cu, theo dõi tng hp tình hình t tng và d lun xã hi, các hot ng trong khi khoa giáo; nghiên cu,
xut vi Qun u các ch trng, bin pháp ln trong lnh vc nói trên.

* Ban T chc Qun y:

Ban T chc Qun y Sn Trà là c quan tham mu cho Qun y, Ban Thng v Qun y v công tác t chc, cán b,
công tác t chc ng và ng viên; bo v chính tr ni b ca h thng chính tr thuc ng b qun.

Tham mu, xut vi Qun y, Ban Thng v Qun y v ch trng, k hoch, bin pháp xây dng ng, quy ch, c th
hóa chính sách, gii pháp xây dng ng v công tác t chc, cán b, bo v chính tr ni b.
* y ban kim tra Qun y:
y ban kim tra Qun y Sn Trà là c quan tham mu cho Qun y, Ban Thng v Qun y v công tác kim tra,
giám sát và thi hành k lut ng.Thc hin nhng nhim v và quyn hn ca U ban Kim tra c quy nh trong
chng VII và chng VIII iu l ng, các quy nh ca B Chính tr, ca U ban Kim tra Trung ng và các Hng dn
ca U ban Kim tra Thành u v công tác kim tra và k lut ng. Tham mu cho Qun u và Ban Thng v Qun
u thc hin công tác kim tra và thi hành k lut trong ng. Tham gia ý kin v công tác cán b ca Qun u. Thc
hin nhim v ca Qun u và Ban Thng v Qun u giao. Phi hp vi các Ban xây dng ng, Vn phòng Qun u
giúp Ban Thng v theo dõi vic thc hin Quy ch làm vic ca Qun u, kin ngh vi Qun u và Ban Thng v
Qun u nhng vn cn thit nhm thc hin úng quy ch.
* Ban Dân vn Qun y:

Ban Dân vn Qun y là c quan tham mu cho Qun y v công tác vn ng qun chúng ca ng; Bi dng, hng
dn nghip v công tác dân vn cho cán b dân vn cp y.
* Trung tâm Bi dng chính tr qun:

Trung tâm bi dng chính tr qun Sn Trà là n v s nghip giáo dc trc thuc Qun y Sn Trà, có chc nng t
chc bi dng v lý lun chính tr; các ch th, Ngh quyt ca ng, pháp lut ca Nhà nc; kin thc và nghip v công
tác xây dng ng, oàn th, xây dng và qun lý Nhà nc cho cán b, ng viên trên a bàn qun, cán b trong h

thng chính tr c s, không thuc i tng ào to, bi dng ca trng chính tr Thành ph.

