* Văn phòng Quận ủy:

Văn phòng Quận ủy là cơ quan tham mưu giúp việc cho Quận ủy, có chức năng tham mưu, tổng hợp, trực
tiếp giúp Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo,
phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực
kinh tế - xã hội; xây dựng đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của cấp ủy; nguyên tắc,
chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ Quận.

* Ban Tuyên giáo Quận uỷ:

Ban Tuyên giáo Quận uỷ là cơ quan tham mưu của Quận uỷ về công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo, biên
soạn và bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương, đồng thời giúp Quận uỷ hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các tổ
chức đảng trực thuộc Quận uỷ trong việc tổ chức thực hiện các lĩnh vực về công tác tư tưởng, văn hoá, khoa
giáo và bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương. Nghiên cứu, theo dõi tổng hợp tình hình tư tưởng và dư luận xã
hội, các hoạt động trong khối khoa giáo; nghiên cứu, đề xuất với Quận uỷ các chủ trương, biện pháp lớn
trong lĩnh vực nói trên. Tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị; các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật
của Nhà nước; kiến thức và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng và quản lý Nhà nước
cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận, cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, không thuộc đối tượng đào
tạo, bồi dưỡng của trường chính trị Thành phố.

* Ban Tổ chức Quận ủy:

Ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà là cơ quan tham mưu cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác tổ
chức, cán bộ, công tác tổ chức đảng và đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị thuộc Đảng
bộ quận.

Tham mưu, đề xuất với Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng
Đảng, quy chế, cụ thể hóa chính sách, giải pháp xây dựng Đảng về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị
nội bộ.
* Ủy ban kiểm tra Quận ủy:

Ủy ban kiểm tra Quận ủy Sơn Trà là cơ quan tham mưu cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra
được quy định trong chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, của Uỷ ban
Kiểm tra Trung ương và các Hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ về công tác kiểm tra và kỷ luật
Đảng. Tham mưu cho Quận uỷ và Ban Thường vụ Quận uỷ thực hiện công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật
trong Đảng. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ của Quận uỷ. Thực hiện nhiệm vụ của Quận uỷ và Ban
Thường vụ Quận uỷ giao. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận uỷ giúp Ban Thường vụ
theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của Quận uỷ, kiến nghị với Quận uỷ và Ban Thường vụ Quận uỷ
những vấn đề cần thiết nhằm thực hiện đúng quy chế.
* Ban Dân vận Quận ủy:

Ban Dân vận Quận ủy là cơ quan tham mưu cho Quận ủy về công tác vận động quần chúng của Đảng; Bồi
dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ dân vận cấp ủy.

