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BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I 

và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 

 
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC 

PHÒNG - AN NINH QUÝ I NĂM 2022  

1. Kinh tế (ĐVT: đồng)  

Tổng thu ngân sách ƣớc đạt: 1.267.712.379/4.723.000.000 đạt 26,84% 

- Thuế ngoài quốc doanh: 276.214.604/2.250.000.000 đạt 12,28% 

- Thuế sử dụng đất PNN: 372.756.716/923.000.000 đạt 40,39% 

- Thuế thu nhập cá nhân: 482.662.360/1.250.000.000 đạt 38,61% 

- Phí, lệ phí: 122.245.800/250.000.000  đạt 48,90% 

- Tình hình thu các quỹ vận động trong nhân dân:  

+ ĐƠĐN 30.000.000/80.000.000 đạt 37,50% 

+ Ngƣời nghèo 300.000.000/320.000.000 đạt 93,75% 

+ Ngoài ra các loại quỹ vận động thu đạt: Quỹ Ngƣời cao tuổi: 30 triệu 

đồng, Qũy CSTE: 07 triệu đồng, Quỹ Khuyến học: 07 triệu đồng, Quỹ Phòng 

chống thiên tai: 05triệu đồng 

Trong quý I, có 58/58 TDP hoàn thành các loại quỹ vận động đạt 100%. 

- Về khai thác hải sản: Tổng số tàu thuyền hiện có là 25 chiếc với tổng công 

suất 11.516CV. Ƣớc sản lƣợng khai thác trong quý I đạt 319/1.700 tấn đạt 18,76% 

kế hoạch năm.  

2. Văn hoá-Xã hội 

a) Văn hóa - Thể thao   

- Thực hiện trang trí cổ động trực quan chào mừng 25 năm thành phố Đà 

Nẵng trực thuộc Trung ƣơng (01/01/1997- 01/01/2022) và 25 năm thành lập quận 

Thanh Khê (23/01/1997 – 23/01/2022), Mừng Đảng, đón Xuân Nhâm Dần 2022, 

chào mừng 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng với 09 cụm Pano, 141 

pano chiến lƣợc, 21 pano, 46 băng rôn, 400 cờ phƣớn, 40 lƣợt  tuyên truyền. 

- Tham gia Hội thi tuyên truyền cổ động trực quan do Trung tâm VH-TT 

quận Thanh Khê tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng 

trực thuộc Trung Ƣơng đạt giải nhất, 25 năm thành lập quận Thanh Khê đạt giải 3, 

chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam đạt giải 3. 
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- Tổ chức Hội thi tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 25 

năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung Ƣơng, 25 năm thành lập quận Thanh 

Khê, chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Kết quả: Tổ 26 

đạt giải nhất; tổ 24 đạt giải nhì; liên tổ 1, 2 đạt giải ba; liên tổ 41,42 đạt giải 3, tổ 5, 

tổ 16 và tổ 32 đạt giải khuyến khích. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị, UBND  

phối hợp Đoàn TN tổ chức ra quân xóa các các mẫu quảng cáo rao vặt trên địa bàn 

các trụ điện, tƣờng rào, đồng thời kiểm tra tháo gỡ các mẫu quảng cáo quá thời hạn 

quy định trên các bảng quảng cáo miễn phí của phƣờng.  

- UBND phƣờng triển khai, hƣớng dẫn cho các TDP đăng ký các danh hiệu 

văn hóa, các danh hiệu học tập năm 2022. 

- Phối hợp với UBMTTQVN phƣờng và các hội đoàn thể phƣờng tổ chức 

“Ngày hội Biên phòng toàn dân” và  Phiên chợ Nông - Hải sản và hàng thủ công 

mỹ nghệ Xuân Nhâm Dần năm 2022. 

- Tham gia các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục, Thể thao quận Thanh Khê 

lần thứ VI năm 2022, cụ thể: giải khuyến khích toàn đoàn môn Việt Dã, Giải nhì 

toàn đoàn môn Cờ tƣớng, Giải khuyến khích toàn đoàn BiDa. 

b) Lao động, Thƣơng binh, Xã hội và Giảm nghèo 

- Họp xét đề nghị cấp trên đi thăm, tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách, 

ngƣời có công đau ốm, khó khăn số tiền 10 triệu đồng; đề nghị thành phố trợ cấp 

khó khăn đột xuất cho 06 đối tƣợng ngƣời có công, số tiền 8,4 triệu đồng; đề nghị 

mạnh thƣờng quân hỗ trợ cho 05 hộ chính sách đặc biệt khó khăn, số tiền 05 triệu 

đồng; Ủy ban nhân phƣờng thành lập 4 đoàn lãnh đạo đi thăm, tặng quà cho 25 đối 

tƣợng chính sách tiêu biểu, ốm đau, khó khăn, số tiền 12,5 triệu đồng. 

 - Tổ chức tốt công tác chi quà Tết cho đối tƣợng chính sách đảm bảo đúng, 

đầy đủ và kịp thời đến các đối tƣợng đƣợc hƣởng, bao gồm: 

+ Quà của Chủ tịch nƣớc cho 386 đối tƣợng có công, số tiền 117,6 triệu 

đồng.  

+ Quà của Ủy ban nhân dân thành phố cho 591 lƣợc đối tƣợng có công, số 

tiền 335 triệu đồng.  

 + Tổ chức tốt công tác chi quà Tết của UBND thành phố cho 705 đối 

tƣợng bảo trợ xã hội số tiền 246,75 triệu đồng.  

+ UBND phƣờng tổ chức cấp phát hỗ trợ của UBND thành phố cho 177 hộ 

nghèo với số tiền 119,5 triệu đồng. 

- Tổ chức chi trả tiền hỗ trợ ngƣời có công bị ảnh hƣởng do dịch COVID-

19 kéo dài với 203 đối tƣợng, số triền 295,5 triệu đồng. 

 - Chi trả tiền điều dƣỡng sức khỏe cho 06 đối tƣợng có công hằng năm số 

tiền 8,769 triệu đồng. 
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 - Công tác hỗ trợ sửa chữa nhà ở chính sách có công đã có 6/14 hộ hoàn 

thành xây mới và sửa chữa, số tiền 210 triệu đồng, 03 hộ đang triển khai sửa 

chữa. 

- Phát quà cho 96 hộ cận nghèo với số triền 48 triệu đồng; huy động Ngân 

hàng Kiên Long và chùa Phƣớc Lộc Thiên phát 20 xuất quà trị giá 10 triệu đồng 

cho các hộ dân khó khăn. 

- Đối với lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 

+ Hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 6 đối tƣợng chính sách có công và hộ 

nghèo, không may tai nạn, ốm đau hiểm nghèo, với tổng số tiền 6 triệu đồng. 

+ Thành lập Hội đồng đánh giá xác định mức độ khuyết tật cho 08 đối 

tƣợng mới theo Thông tƣ 01/BLĐTBXH. 

+ Đề nghị cấp trên Quyết định hƣởng trợ cấp thƣờng xuyên cho 15 đối 

tƣợng xã hội theo qui định của Nghị định 20/NĐ-CP. 

+ Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí mai táng cho 20 đối tƣợng BTXH qua 

đời, với số tiền 220 triệu đồng. (trong đó có 05 đối tượng chết do COVID-19, số 
tiền 100 triệu). 

- Triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo 2022. Tổ chức đối 

thoại nắm bắt tâm tƣ nguyện vọng của 59 hộ nghèo để có biện pháp giúp đỡ thoát 

nghèo. Qua đối thoại có 13 trƣờng hợp xin hỗ trợ sữa chữa nhà, 06 hộ có nhu cầu 

hỗ trợ phƣơng tiện sinh kế. UBND phƣờng tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các 

Hội đoàn thể triển khai các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo sau khi đối thoại. 

- Tổ chức đối thoại, tƣ vấn, kết nối, giới thiệu việc làm, học nghề, vay vốn 

ngƣời lao động trên địa bàn phƣờng tại các địa điểm: nhà sinh hoạt Tân Chánh, nhà 

sinh hoạt Thuận An 1 và nhà sinh hoạt Tân Trung 1; tại buối đối thoại đã kết nối, 

giới thiệu hơn 100 lƣợt ngƣời với đơn vị tuyển dụng.    

c) Gia đình - Trẻ em, Y tế 

- Phối hợp với các hội đoàn thể tuyên truyền ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 

tháng 3 và ngày Công tác xã hội 25 tháng 3 tại các khu dân cƣ. Vận động trƣờng 

anh Ngữ Quốc tế hỗ trợ chi phí học tập cho 30 em học sinh con em hộ nghèo hộ 

khó khăn với tổng số tiền 15 triệu đồng. 

- Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện quyết 

liệt các văn bản của Trung ƣơng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-

19; chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành 

phố; chỉ đạo của UBND quận, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận; tiếp 

tục thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với các F0, F1; triển khai Trạm Y tế lƣu động 

số 01 tại số 568 Trần Cao Vân; duy trì kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các 

cơ sở kinh doanh trên địa bàn phƣờng. 

- Trạm Y tế tiếp tục triển khai các chƣơng trình y tế quốc gia và chăm sóc 

sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Thực hiện tiêm chủng ngừa 7 bệnh dƣới 2 tuổi cho 
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265 trẻ. Triển khai chiến dịch truyền thông dân số đợt 1/2022. Đến nay đã thực 

hiện biện pháp tránh thai: đặt vòng 40/135 đạt 29.6%. 

 3. Quản lý đô thị - Xây dựng cơ bản 

- Thực hiện Kế hoạch “Năm trật tự xã hội và mỹ quan đô thị” trên địa bàn 

quận Thanh Khê năm 2022, UBND phƣờng đã xây dựng kế hoạch ra quân lập lại 

trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trƣờng trên địa bàn phƣờng. Tổ chức ra 

quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trƣờng trên các tuyến đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, Trần Cao Vân, Hà Huy Tập, Lê Độ và Tôn Thất Đạm. Đề nghị 

cấp ủy chi bộ chỉ đạo điều hành Tổ dân phố chủ trì, phối hợp Ban công tác mặt trận 

và các Hội Đoàn thể  khu dân cƣ tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, vận 

động giáo dục lồng ghép phổ biến quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trƣờng 

cho nhân dân sinh sống trên các tuyến đƣờng nói trên ký cam kết thực hiện “Năm 

trật tự xã hội, mỹ quan đô thị”. Triển khai phát thông báo đến các cơ sở kinh doanh 

về việc không đặt/để biển hiệu quảng cáo trên vỉa hè tuyến đƣờng Nguyễn Tất 

Thành, Trần Cao Vân, Hà Huy Tập, Lê Độ và Tôn Thất Đạm. 

- Tổ chức 02 đợt ra quân tổng dọn vệ sinh tại tuyến đƣờng Nguyễn Tất 

Thành và trong các KDC theo Kế hoạch của UBND quận; tổ chức Lễ phát động 

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022; phối 

hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ phƣờng trao khu dân cƣ 10 lồng sắt để thu gom rác 

thải nhựa. Đồng thời xử lý kiên quyết trong việc sắp xếp lại trật tự vỉa hè trên các 

tuyến đƣờng trọng điểm. Qua công tác kiểm tra về trật tự vỉa hè, UBND phƣờng 

tạm giữ 12 bảng hiệu; thu giữ 02 cân, 02 bộ bàn ghế và tiêu hủy trên 15 kg hải sản 

các loại; nhắc nhở hơn 100 trƣờng hợp kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, để 

xe khách không đúng quy định cản trở lối đi dành cho ngƣời đi bộ. 

- Trong công tác kiểm tra về trật tự xây dựng, đã kiểm tra 16 trƣờng hợp xây 

dựng, sữa chữa cải tạo nhà ở. Qua kiểm tra UBND phƣờng chƣa phát hiện trƣờng 

hợp xây dựng nhà ở không phép và sai phép. 

- Tiến hành cấp mới 26 trƣờng hợp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài 

mục đích giao thông với số tiền 45.164.000đ. 

- Trong dịp Tết nguyên đán, UBND phƣờng đã tổ chức duy tu bảo dƣỡng 

sửa chữa thay thế 25 bóng đèn với tổng số tiền 6,250 triệu đồng. Phối hợp với Xí 

nghiệp Môi trƣờng Thanh Khê tổng dọn vệ sinh, di dời hơn 30 m
3
 các vật dụng do 

nhân dân dọn vệ sinh trƣớc tết Nguyên đán trên địa bàn phƣờng. 

- Phối hợp Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng quận Thanh Khê tổ chức khởi 

công, bàn giao mặt bằng thi công công trình nâng cấp cải tạo trụ sở UBND 

phƣờng. 

4. Công t c Quốc phòng - An ninh 

   Quốc phòng, quân sự đị  phương 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch tuần tra, phối hợp giữa công an, dân quân 

thƣờng trực và lực lƣợng dân phòng phƣờng, duy trì công tác tuần tra theo Quyết 
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định 8394 của UBND thành phố; Chỉ đạo công an phƣờng tiếp tục triển khai Kế 

hoạch tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trƣớc trong và sau Tết nhất là tập 

trung bảo vệ các mục tiêu trọng điểm. 

- Triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phƣơng năm 2022. Thực hiện 

công tác giao quân năm 2022 đạt 22 thanh niên/20 thanh niên. Tổ chức khảo sát 

năm thực lực thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên sinh 

năm 2005 (tuổi 17). Tổ chức kết nạp vào Dân quân mới theo Luật Dân quân tự vệ 

và điều động 30 Dân quân năm thứ nhất tham gia huấn luyện do Ban Chỉ huy quân 

sự quận tổ chức. 

b) An ninh trật tự 

- Lập danh sách các cơ sở có hoạt động liên quan ngƣời nƣớc ngoài: 01 nhà 

hàng do ngƣời nƣớc ngoài làm đầu bếp, 2 nhà cho ngƣời nƣớc ngoài thuê, 3 tòa 

nhà văn phòng cho thuê, 59 khách sạn, nhà nghỉ, homestay; nắm tình hình chặt chẽ 

không để xảy ra tình trạng ngƣời nƣớc ngoài nhập cảnh trái phép lƣu trú trên địa 

bàn. 

- Bắt 01 đối tƣợng trộm cắp tài sản và  01 đối tƣợng truy nã thông qua công 

tác quản lý cƣ trú, kiểm tra thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cƣ. 

- Lập danh sách 45 đối tƣợng ma túy, 07 quản lý tại cộng đồng, 15 đối tƣợng 

hình sự nổi; 7 chấp hành án hình sự tại cộng đồng. 

- Tiếp nhận 5 tin báo về tội phạm; đã xác minh, chuyển CAQ 7 vụ; trong đó: 

ngăn chặn 01 vụ đánh nhau, đập phá tài sản, 01 vụ cố ý gây thƣơng tích; bắt 02 vụ 

4 đối tƣợng trộm cắp tài sản, 01 vụ 01 đối tƣợng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản tại địa bàn khác, 01 vụ tiêu thụ tiền giả, 01 vụ đánh ghen có dấu hiệu hành vi 

bắt giữ ngƣời trái pháp luật; bắt 02 vụ 4 đối tƣợng tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Ngoài ra, phát hiện quả tang 01 vụ 04 đối tƣợng có hành vi đánh bạc bằng 

hình thức đánh bài ăn tiền; tang vật thu giữ 830.000, 01 bộ bài tây. 

- Đã tiến hành khảo sát lập danh sách 94 cơ sở đầu tƣ kinh doanh có điều 

kiện (35 khách sạn, 01 bảo vệ, 17 cầm đồ, 3 in ấn, 3 karaoke, 2 massage, 6 khí đốt, 

27 nhà nghỉ-homestay), 5 Cơ sở kinh doanh internet, 09 cơ sở kinh doanh tạp hóa, 

35 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

- Ra quân kiểm tra tạm trú 02 đợt tại 51 nhà cho thuê trọ bình dân, kết quả 

phát hiện lập biên bản 17 trƣờng hợp vi phạm không đăng ký tạm trú. 

- Thực hiện mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”: CSKV 

xuống địa bàn phát 487 CCCD cho công dân, gặp gỡ và trao đổi thông tin, nắm 

tình hình với các đồng chí Tổ trƣởng dân phố, Bí thƣ chi bộ; hƣớng dẫn 1.345 lƣợt 

hộ gia đình thực hiện cam kết PCCC; Kịp thời ngăn chặn, truy bắt, giải quyết 01 

vụ đánh nhau gây rối, 01 vụ 04 đối tƣợng liên quan vụ cố ý gây thƣơng tích tại 

đƣờng Nguyễn Tất Thành; tiếp nhận, giải quyết tại chỗ 3 vụ việc mâu thuẫn tại khu 

dân cƣ; Thực hiện tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính đƣợc 35 lƣợt buổi; 

cấp mã định danh cho 238 trƣờng hợp; giải quyết hồ sơ cƣ trú 24 trƣờng hợp. 
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- Ra quân tuần tra xử lý vi phạm TTATGT, lập biên bản 15 trƣờng hợp vi 

phạm TTATGT (trong đó có 6 xe ôtô vi phạm đậu đỗ, 9 trƣờng hợp xe môtô); đề 

xuất xử lý 15 trƣờng hợp, phạt 17,5 triệu đồng. 

5. Xây dựng chính quyền 

- UBND phƣờng tiến hành xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2022. Duy trì triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc nhóm 

lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, đăng ký quản lý cƣ trú trên địa bàn phƣờng. Ban 

hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; kế hoạch thực hiện niêm 

yết công khai các nội dung theo quy định của Pháp lệnh 34/2007/UBTVQH ngày 

20/4/2007 của UBTV Quốc hội về thực hiện dân chủ tại xã, phƣờng, thị trấn tại 

UBND phƣờng Xuân Hà năm 2022; kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính 

quyền; kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. 

- Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 

của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW Chỉ thị 26/CT-TTg, Chỉ thị 27/CT-TTg, Chỉ thị 14/CT-UBND và Chỉ thị 

số 29-CT/TU của Ban Thƣờng vụ Thành ủy Đà Nẵng trên địa bàn phƣờng Xuân 

Hà năm 2022. Đồng thời triển khai đăng ký cam kết thực hiện nhiệm vụ và các 

danh hiệu thi đua năm 2022 đến toàn thể CBCC cơ quan phƣờng. 

- Trong quý, đã tiếp nhận đƣợc 1.237 hồ sơ (giải quyết sớm và đúng hạn đạt 

99%), trong đó: hộ tịch: 191 hồ sơ, chứng thực: 983 hồ sơ, BTXH: 36 hồ sơ, 

Ngƣời có công: 05 hồ sơ, Giao thông vận tải 22 hồ sơ. 

- Duy trì công tác tiếp dân định kỳ vào thứ 5 hằng tuần, trong quý đã tiếp 14 

lƣợt công dân, trong đó tiếp nhận 05 đơn thƣ kiến nghị thuộc thẩm quyền và 

UBND phƣờng đã giải quyết 04 đơn, 01 đơn đang giải quyết. 

* Nhận xét, đ nh gi  

 Tình hình an ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quý đƣợc giữ vững 

ổn định. Các hoạt động nhƣ: y tế, giáo dục, giảm nghèo, văn hoá thể thao và các 

vấn đề xã hội khác cũng có nhiều tiến triển tốt, công tác chăm lo sức khoẻ ban đầu 

cho nhân dân đƣợc chú trọng. Các hoạt động chăm lo đến các đối tƣợng chính 

sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo… trong dịp tết Nguyên Đán đƣợc quan tâm, 

thực hiện kịp thời, đúng đối tƣợng. Công tác quản lý vỉa hè, trật tự đô thị đƣợc duy 

trì thƣờng xuyên, liên tục. Tuy nhiên do ảnh hƣởng tình hình dịch bệnh Covid-19 

nên đời sống, tình hình sản xuất buôn bán của ngƣời dân gặp nhiều khó khăn; bên 

cạnh đó thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do thay đổi đơn giá mới nên ảnh hƣởng 

không nhỏ đến công tác thu. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2022 

UBND phƣờng Xuân Hà triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II 

năm 2022 nhƣ sau: 

1. Về Kinh tế, ngân sách 

 Đội thuế phƣờng tăng cƣờng công tác thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu đề 

ra. Phấn đấu đạt 55% trở lên chỉ tiêu thu ngân sách cả năm; tuyên truyền vận động 

len
h-

02
/0

6/
20

22
 1

3:
40

:4
5-

len
h-

len
h-

len
h



7 

 

 

nhân dân triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phấn đấu đạt 70% trong 6 

tháng đầu năm. Tập trung khai thác các nguồn thu khó: xây dựng nhà ở tƣ nhân, 

cho thuê tài sản, kinh doanh dịch vụ vận tải... 

2. Văn hóa, xã hội 

 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Năm chủ đề 2022 của Quận ủy 

“Năm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phục hồi, phát triển kinh tế và đảm bảo an 

sinh xã hội”. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43 về năm văn hóa văn minh đô thị và chƣơng 

trình thành phố 4 an một cách tích cực, hiệu quả và thiết thực. 

Triển khai hƣớng dẫn lập thủ tục, rút kinh phí hỗ trợ, kiểm tra giám sát các 

hộ chính sách có công xây dựng và sửa chữa nhà năm 2022. Phấn đấu hoàn thành 

trƣớc 30/6/2022. 

Tiến hành triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn phƣờng 

năm 2022. Hỗ trợ xây mới, sữa chữa nhà cho hộ nghèo, phấn đấu hoàn thành trƣớc 

mùa mƣa bão. 

Phối hợp với Hội Ngƣời cao tuổi phƣờng làm tốt công tác rà soát danh sách 

chuẩn bị phục vụ công tác chúc thọ, mừng thọ cho các cụ tròn 70, 75, 80, 85, 90, 

95, 100 tuổi trở lên nhân ngày Quốc tế ngƣời cao tuổi. 

Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, bệnh tay - chân - miệng, bệnh sốt xuất huyết.... Tham gia hiến máu 

nhân đạo do quận tổ chức. 

Tổ chức tốt kỳ thi học kỳ 2 và tổng kết năm học 2021-2022. Tổ chức tuyên 

dƣơng khen thƣởng học sinh giỏi đạt giải các cấp năm học 2021-2022. Tổ chức 

khai mạc hè năm 2022. 

Bộ phận VH-TT thực hiện công tác tuyên truyền các ngày lễ trong tháng: 

ngày Giỗ Tổ Hùng Vƣơng, Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất 

nƣớc… 

Tham gia thi đấu các môn tại Đại hội Thể dục, Thể  thao quận Thanh Khê 

lần thứ VI năm 2022. 

 Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thƣơng binh liệt sỹ 

(27/7/1947 -27/7/2022). 

3. Quản lý đô thị - vệ sinh môi trường 

Tiếp tục triển khai công tác ra quân thực hiện “Năm trật tự xã hội, mỹ quan 

đô thị” trên địa bàn phƣờng. Phát huy vai trò của các ban ngành đoàn thể trong 

việc đảm bảo trật tự xã hội, mỹ quan đô thị, không để xảy ra tụ điểm phức tạp, 

điểm nóng, thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, đảm bảo trật tự xây dựng, 

trật tự vỉa hè và vệ sinh môi trƣờng, tạo môi trƣờng thuận lợi góp phần phát triển 

kinh tế xã hội trên địa bàn. 

Duy trì công tác ra quân sắp xếp trật tự vỉa hè, lập lại trật tự đô thị các tuyến 

đƣờng đảm bảo văn minh và mỹ quan đô thị, trong đó tập trung vào các tuyến 
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đƣờng Trần Cao Vân, Hà Huy Tập và Nguyễn Tất Thành. Tiếp tục triển khai việc 

thu lệ phí cho thuê sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo phân cấp của 

quận. 

Quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng trên địa bàn phƣờng, không để xảy ra công 

trình xây dựng không phép hoặc sai phép mà không đƣợc xử lý kịp thời, xử lý 

nghiêm các trƣờng hợp vi phạm trật tự xây dựng ngay từ khi mới khởi công, phối 

hợp xử lý các tranh chấp phát sinh trong quá trình thi công. 

Triển khai tốt công tác vệ sinh môi trƣờng, đảm bảo không để rác tồn đọng 

trong Khu dân cƣ, trên vỉa hè, lòng, lề đƣờng. Thực hiện tốt Đề án “Thu gom rác 

theo giờ”, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng ở những lô đất trống trên địa bàn. Duy trì  

thƣờng xuyên phong trào ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp. 

4. Quốc phòng-An ninh 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuần tra giữa 3 lực lƣợng 

theo Quyết định 8394 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Triển khai các biện pháp tăng cƣờng công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự các ngày lễ 30/4, 1/5. 

Điều động dân quân năm thứ nhất và dân quân binh chủng tham gia huấn 

luyện tại quận và tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lƣợng dân 

quân năm thứ 2, 3, 4 trở lên do phƣờng tổ chức đảm bảo đủ số lƣợng và chất 

lƣợng.  

Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu tuổi 17 cho thanh niên (sinh năm 

2005). 

Tổ chức củng cố lực lƣợng dân quân tại chỗ và dân quân biển tập trung theo 

quyết định, kế hoạch của cấp trên. 

5. Xây dựng chính quyền 

Tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm UBND quận 

giao năm 2022.  

Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà 

Nẵng. 

Triển khai thực hiện mô hình “một cửa hiện đại” tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của phƣờng. Thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ trên phần mềm một cửa. 

Tăng cƣờng thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo 

tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban 

Thƣờng vụ Thành ủy Đà Nẵng. 

Tiếp tục triển khai tuyên truyền hƣớng dẫn công dân thực hiện đăng ký tài 

khoản công dân điện tử và thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4. 

Duy trì công tác tiếp công dân vào thứ 5 hàng tuần. Tăng cƣờng công tác 

quản lý nhà nƣớc về tôn giáo. 
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Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính; phấn đấu đạt 60% hồ sơ trực tuyến mức 3, 4 đối với các thủ tục có phát sinh 

hồ sơ. 

Triển khai bầu cử tổ trƣởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. 

Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phƣờng Xuân Hà 

với Nhân dân trên địa bàn phƣờng; hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch 

UBND phƣờng Xuân Hà với công dân có thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND phƣờng. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- UBND quận; 

- TT Đảng ủy;  
- UBMTTQVN, hội đoàn thể phƣờng; 

- Các bộ phận chuyên môn; 

- Công an, Quân sự, Trạm Y tế phƣờng; 

- Lƣu: VT, VP.         

 

 Nguyễn Minh Tâm 
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