
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG XUÂN HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:         /BC-UBND Xuân Hà, ngày      tháng      năm 2022 

 

BÁO CÁO  

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

và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng IV năm 2022 

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

QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG III NĂM 2022 

1. Phát triển kinh tế  

Tổng thu ngân sách ước đạt: 6.698.692.301/4.723.000.000 đạt 141,83% 

- Thuế ngoài quốc doanh: 2.650.100.587/2.250.000.000 đạt 117,78% 

- Thuế sử dụng đất PNN: 2.291.878.033/923.000.000 đạt 248,31% 

- Thuế thu nhập cá nhân: 1.316.449.801/1.250.000.000 đạt 105,32% 

- Phí, lệ phí: 380.279.759/250.000.000  đạt 152,11% 

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

+ ĐƠĐN 80.000.000/80.000.000 đạt 100% 

+ Người nghèo 598.000.000/320.000.000 đạt 186,88% 

+ Ngoài ra các loại quỹ vận động thu đạt: Quỹ Người cao tuổi: 69,720 triệu 

đồng, Qũy CSTE: 34,860 triệu đồng, Quỹ Khuyến học: 34,860 triệu đồng. 

- Về khai thác hải sản: Tổng số tàu thuyền hiện có là 23 chiếc với tổng 

công suất 11.516CV. Ước sản lượng khai thác đạt 1.332/1.700 tấn, đạt 78,35% kế 

hoạch năm. 

2. Văn hoá – xã hội 

- Thực hiện treo 20 nheo khẩu hiệu, 10 pano tuyên truyền kỷ niệm 75 năm 
Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022), treo 62 băng rôn tuyên truyền 
77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và 
Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2022). 

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 
(27/7/1947 -27/7/2022)

1
. 

                   
1
 + Tổ chức cấp phát quà của Chủ tịch nước và thành phố đến 711 lượt đối tượng chính sách với số tiền 

321.100.000 đồng.  

+ Thăm và tặng quà 242 gia đình thờ cũng liệt sỹ với tổng số tiền 60.500.000 đồng. 

+ Hỗ trợ 40 gia đình chính sách khó khăn, đau ốm với số tiền 80.000.000 đồng. 

+ Trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà gia đình chính sách, hộ ông Nguyễn Đình Cường, thờ Liệt sĩ với số tiền 

5.000.000 đồng. 

+ Phối hợp với các đơn vị tài trợ thăm, tặng quà cho 02 Mẹ VNAH với số tiền 10.000.000 đồng (Quỹ Thiện 

Tâm); gia đình chính sách 25 suất quà, mỗi suất trị giá 1.800.000 đồng (Công ty cổ phần Dược, mỹ phẩm CVI). 

+ Tham gia viếng hương tại tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê và nghĩa trang liệt sỹ Thành phố.  

+ Tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) với hơn 400 

người tham gia gồm các thương binh, bệnh binh, thân nhân thờ cúng liệt sĩ, người có công cách mạng. 
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- Tham gia thi đấu các môn tại Đại hội TDTT quận thanh Khê lần thứ VI 
2
, xoá quảng cáo rao vặt sai quy định và tháo gỡ các băng rôn treo không đúng 

quy định tại ngã tư Trần cao Vân- Hà Huy Tập. 

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường tổ chức giải bóng đá 
mini nam, giải bóng đá mini nữ thiếu niên với sự tham gia của 08 đội thi

3
; tổ 

chức hội thi các câu lạc bộ nhóm nhảy hiện đại năm 2022
4
. 

- Phối hợp với Phòng VH-TT kiểm tra công tác phòng chống dịch các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch có quy mô dưới 20 phòng, kiểm tra công 
tác phòng cháy, chữa cháy tại 03 cơ sở kinh doanh karaoke. 

- Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em”, trao 116 suất quà 
số tiền 19.140.000đ; tổ chức trao quà Trung thu cho 116 em với tổng số tiền 
18.650.000đ; tổ chức tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình nhân “Tháng 
phòng chống bạo lực gia đình”, trao 10 suất quà trị giá 1,5 triệu đồng; tuyên 
truyền phòng chống ma túy nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy”,  trao 
20 suất quà cho 20 học sinh trị giá 2 triệu đồng; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ sau 
cai, trao 10 suất quà trị giá 1,8 triệu đồng; tổ chức tuyên truyền an toàn giao 
thông tại các trường học trên địa bàn phường. 

- Tổ chức Lễ phát động và ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng 
quăng, bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết tại 58 tổ dân phố trên địa bàn 
phường; đồng thời phát 4.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống sốt xuất huyết. 

- Tổ chức bế mạc hoạt động hè năm 2022, trao thưởng cho 3 đội tham gia 
tốt hoạt động hè và Đội thanh niên tình nguyện. 

- Phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Đà Nẵng, Hội 
Cựu chiến binh phường tổ chức buổi thăm khám tầm soát bệnh và cấp phát 
thuốc miễn phí cho 120 đối tượng là người chính sách, có công, thân nhân người 
có công trên địa bàn phường. 

- Hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 08 đối tượng không may tai nạn, ốm đau 
hiểm nghèo và từ trần, tổng số tiền 8.000.000 đồng. 

- Khảo sát nhu cầu của hộ nghèo để có phương hướng giải pháp hỗ trợ các 
hộ nghèo làm ăn vươn lên thoát nghèo. Tổ chức kiểm tra an toàn thực thực phẩm 
tại 30 cơ sở kinh doanh ăn uống và thức ăn đường phố. 

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức trao 70 suất quà 
cho ngư dân và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1.000.000 
đồng. 

- Phối hợp với UBMTTQVN và Hội Liên hiệp thanh niên phường tổ chức 
Ngày hội Thanh niên tôn giáo với sự tham gia của 5 đội thi đại diện cho Thanh 
niên của 4 cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường

5
, tặng suất quà trị giá 4 triệu đồng 

cho thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn. 

                   
2 Đạt giải khuyến khích môn cầu lông, giải ba môn đẩy gậy; tham gia giải bóng bàn quận thanh Khê mở rộng; 
3 Bóng đá mini nữ (giải nhất: liên đội Hà Đông – Tân Trung, giải nhì: liên Đội Thuận An – Tân Chánh, giải ba: 

Xuân Đán, Liên Đội Hà Đông – Xuân Đán); bóng đá minni nam (giải nhất: Xuân Đán, giải nhì: liên Đội Hà 

Đông – Tân Trung, giải ba: liên đội Hà Đông – Xuân Đán, liên đội Thuận An – Tân Chánh); 
4 Kết quả Ban tổ chức đã trao: giải Nhất cho liên chi đoàn Xuân Đán, giải Nhì chi đoàn Hà Đông, 2 giải Ba cho 

liên chi đoàn Tân Trung, Tân Chánh. 
5 bao gồm: Chùa Thạch Quang, Chùa Thanh Hà, Chùa Xuân Hòa, Chi hội Thánh Tin Lành Trần Cao Vân và 

CLB Thanh niên tình nguyện phường; kết thức Ngày hội, Ban tổ chức đã trao: giải nhất (chùa Thạch Quang), 02 
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- Triển khai kế hoạch cao điểm tiêm vắc xin tháng 8 và tháng 9/2022 và tổ 
chức 3 đợt phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Đến nay 
tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 99,4%, mũi 3 đạt 80,1% (đối với người từ 18 tuổi trở lên); tỷ 
lệ tiêm mũi 1 đạt 70,60%, mũi 2 đạt 26,92% (đối với trẻ em 05 tuổi đến dưới 12 
tuổi). 

- Trạm Y tế phường chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch 
bệnh tại các khu dân cư; theo dõi, giám sát và báo cáo xử lý các ca truyền nhiễm 
như: sốt xuất huyết (tổ 24 và tổ 28), tay chân miệng; tổ chức tiêm chủng mở 
rộng cho 1.099 lượt trẻ. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người 
thực hiện các biện pháp tránh thai, đình sản; kết quả: triệt sản 02 ca, thuốc cấy 
08 ca, đặt vòng 100/128 đạt 78,13%. Tham gia hiến máu nhân đạo đợt 2 đạt 
40/60ĐVM đạt 66,6% kế hoạch giao. 

- Tổ chức ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19 và dịch bệnh truyền 
nhiễm đối với các hộ dân, các cơ sở kinh doanh, nhà nghỉ, khách sạn (4.500 
trường hợp). 

- Các trường học hoàn thành công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023 và 
chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. UBND phường hỗ trợ 2 triệu đồng 
cho các trường học tổ chức phun thuốc diệt muỗi phòng chống dịch sốt xuất 
huyết. Tiến hành rà soát các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn phường. 

 4. Quản lý đô thị, xây dựng cơ bản 

- UBND phường chỉ đạo trực tiếp các lực lượng tổ chức ra quân duy trì 
kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự vỉa hè và vệ sinh môi trường 
trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường. Qua kiểm tra UBND phường tiến 
hành tạm giữ 44 bảng hiệu; nhắc nhở hơn 130 trường hợp kinh doanh buôn bán 
lấn chiếm vỉa hè, để xe khách không đúng quy định cản trở lối đi dành cho 
người đi bộ; xử phạt 03 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông 
đường bộ với số  tiền 3.600.000đ. 

Trong công tác kiểm tra về trật tự xây dựng, đã kiểm tra 55 trường hợp 
xây dựng, sữa chữa nhà ở. Qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp xây dựng sai 
phép và không phép. 

- Phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên 
thành phố Đà Nẵng, đơn vị thi công công ty Dacinco làm việc hỗ trợ đền bù 03 
hộ dân bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công tuyến cống thoát nước liên phường 
K25 Hà Huy Tập. 

- Phối hợp Ban quản lý đầu tư xây dựng quận Thanh Khê tổ chức khảo sát 
kiểm đếm, lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng khởi công công trình Trạm  
biến áp 110kv và 220kv tại khu đô thị Đa Phước. 

- Phối hợp với Ban quản lý đầu tư xây dựng quận Thanh Khê tổ chức khởi 
công, bàn giao mặt bằng thi công công trình cải tạo cống thoát nước các kiệt 
hẻm năm 2022. 

UBND phường đã phối hợp với UBMTTQVN, Ban Thanh Tra nhân dân 
tổ chức khởi công công trình nạo vét cống thoát nước các tổ dân phố 36, 47, 48, 
51, 56, 57, 58.   

                                                       
giải nhì (Chi hội  thánh Tin lành Trần Cao Vân  và Đội Thanh niên tình nguyện), 02 giải ba (chùa Thanh Hà và 

chùa Xuân Hoà). Tại ngày hội BTC đã trao cờ Tổ quốc cho các cơ sở tôn giáo. 
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- Phối hợp Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng cải 
tạo, sửa chữa các đan cống hư hỏng trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Hà 
Khê. 

- Tổ chức di dời 30m
3
 xà bần, giá hạ trên tuyến Nguyễn Tất Thành theo 

chỉ đạo của UBND quận Thanh Khê. 

5. Công tác Quốc phòng - An ninh 

a) Quốc phòng 

- Tuần tra phối hợp với các lực lượng theo Quyết định 8394 của UBND 
thành phố. 

- Xây dựng kế hoạch khảo sát thực lực NVQS năm 2023 và kế hoạch 
triển khai phương án Phòng chống thiên tai - TKCN ở các khu dân cư. 

- Tham gia Hội thi Trung đội DQCĐ do quận tổ chức, đạt giải nhất toàn 
đoàn. 

- Tổ chức huấn luyện dân quân tham gia hội thi trung đội DQCĐ do 
thành phố tổ chức. 

- Họp xét thực lực thanh niên trong độ tuổi NVQS năm 2023. 

 b) An ninh 

 - Trong tháng, tình hình ANCT-TTATXH đảm bảo, không có vụ việc 
nghiêm trọng, phức tạp xảy ra. 

- Công an phường làm rõ 01 vụ 01 đối tượng trộm cắp xe đạp, 01 vụ 04 
đối tượng đánh bài ăn tiền, thu giữ 1.080.000đ; đưa 01 đối tượng loạn thần đi 
điều trị theo diện 901; tiếp nhận 01 quả lựu đạn do nhân dân giao nộp khi đi tập 
thể dục phát hiện; đề xuất phạt 01 vụ 01 đối tượng gây rối trật tự 1,5 triệu; phạt 
11 trường hợp VPTTATGT với số tiền 9,9 triệu đồng; tuần tra bắt 1 đối tượng 
trộm cắp xe máy; truy xét, làm rõ 02 vụ, thu hồi 03 điện thoại di động trộm cắp; 
kiểm tra hành chính phát hiện 04 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý, thử 
test phát hiện 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý, đưa vào diện quản lý 
tại cộng đồng; đưa 01 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện. 

- Phối hợp với Cụm thi đua số 2, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng tổ 
chức đã trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân và 20 suất quà, mỗi suất trị giá 
500.000 đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; khen 
thưởng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ 
ANTQ; trao 18 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng cho hộ gia đình, lực 
lượng dân phòng có hoàn cảnh khó khăn. 

6. Xây dựng chính quyền 

- Duy trì thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của phường. Thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ trên 
phần mềm cải cách hành chính. Trong tháng đã tiếp nhận được 546 hồ sơ, trong 
đó: hộ tịch: 225 hồ sơ, BTXH: 29 hồ sơ, Người có công: 07 hồ sơ, lĩnh vực đất 
đai: 06 hồ sơ, Giao thông vận tải: 05, Chứng thực: 274; hồ sơ sớm và đúng hạn 
đạt 100%. 
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- Duy trì công tác tiếp dân định kỳ vào thứ 5 hằng tuần, trong quý đã tiếp 
13 lượt công dân, trong đó tiếp nhận 03 đơn thư kiến nghị, thỉnh cầu thuộc thẩm 
quyền và đã giải quyết 03 đơn. 

- Tổ chức ra mắt tuyến kiệt 647 Trần Cao Vân “an toàn, văn minh, sạch 
đẹp”; ra mắt trang thông tin “Chính quyền điện tử phường Xuân Hà” trên ứng 
dụng Zalo. 

- Tổ chức hội nghị tập huấn Tổ hoà giải cơ sở, Tổ Đề án 06 về nội dung: 
Luật Cư trú, quản lý nhân hộ khẩu; tổ chức tập huấn kiến thức chuyển đổi số cho 
250 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng. 

- Tổ chức hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu Cải cách hành chính, 
chuyển đổi số năm 2022; kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất, 02 
giải nhì, 04 giải ba và 02 giải khuyến khích cho các thí sinh. 

- Tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
tại chợ Lầu Đèn, cụm dân cư Thuận An 4 và Thuận an 6; tổ chức ra mắt mô hình 
“Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng” 
tại tổ dân phố 13, mô hình “Tổ dân phòng trong công tác PCCC và CNCH” tại 
58 tổ dân phố. 

- Nhân dịp lễ Vu Lan PL.2566 - DL.2022, đoàn lãnh đạo Đảng uỷ-
UBND-UBMTTQVN-các ngành đoàn thể tổ chức thăm các chùa trên địa bàn 
phường. 

II. MỘT  Ố NHIỆM VỤ T  NG TÂM QUÝ IV NĂM 2022 

1. Tăng cường các biện pháp để tận thu, truy thu thuế nợ đọng của các hộ 
kinh doanh như: thuế XDTN, mặt bằng...; tăng cường thu thuế sử dụng đất phi 
nông nghiệp. 

Tăng cường quản lý chặt chẽ chi ngân sách. Đảm bảo tiết kiệm chi, phục 
vụ tốt cho các hoạt động chính trị tại địa phương. 

2. 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”; “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị” gắn với thực hiện Chỉ thị 
43, Chương trình “Thành phố 4 an”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung 
vào công tác trật tự đô thị, trật tự vỉa hè trên các tuyến đường được phân cấp 
quản lý tạo sự chuyển biến tích cực trong quản lý trật tự đô thị, trật tự vỉa hè 
nhất là các tuyến đường trọng điểm là Hà Huy Tập, Tôn Thất Đạm, Lê Độ và 
Nguyễn Tất Thành. 

3. Tập trung công tác tuyên truyền cổ động trực quan, vận động Nhân dân 
tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tiếp tục triển khai rà soát lập 
danh sách chúc thọ, mừng thọ đợt 2. Triển khai đánh giá các danh hiệu văn hoá, 
mô hình học tập ở cơ sở và mô hình học tập cộng đồng cấp phường năm 2022. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tác hại về ma tuý, tệ nạn 
xã hội. Tăng cường công tác quản lý sau cai nghiện, chú trọng hiệu quả hoạt 
động của CLB sau cai, động viên giúp đỡ người sau cai nghiện sớm hòa nhập 
với cộng đồng. 

5. Kiện toàn, củng cố Ban chỉ huy PCTT & TKCN phường và các tiểu 
ban PCTT tại các khu dân cư. 
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6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra theo Quyết định 8394 
của UBND thành phố Đà Nẵng. BCH Công an phường tham mưu Kế hoạch ra 
quân đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước 
về ANTT, duy trì công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện và kiểm 
tra tạm trú tại các khu dân cư.  

7. Tổ chức kiểm tra các cơ sở thuộc danh mục do cấp phường quản lý về 
PCCC theo Nghị đinh 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. 

8. Huy động thanh niên trong độ tuổi  thực hiện nghĩa vụ quân sự tham 
gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao. 

9. Tiếp tục thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của phường. Thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ trên 
phần mềm cải cách hành chính. 

- Tiếp tục triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động hành chính công. 

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

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, ngăn chặn những 
hành vi truyền đạo trái phép. 

- Triển khai xây dựng bộ nhận diện một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả phường. 

- Triển khai xây dựng khu dân cư điện tử tại khu dân cư Xuân Đán 1. 

- Phối hợp cùng với UBMTTQVN phường triển khai bầu cử Tổ trưởng tổ 
dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh quý III và một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH  
- Đảng uỷ phường;  

- Các ban ngành đoàn thể; 

- Các bộ phận liên quan; 

- Lưu: VT, VP.  
 

         Nguyễn Minh Tâm 
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