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Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,
quốc phòng an ninh năm 2020 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021
(Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021)
PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh năm 2020
Trên cơ sở Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết của
HĐND phƣờng về nhiệm vụ năm 2020; UBND phƣờng đã tập trung triển khai
thực hiện bằng nhiều biện pháp tích cực và đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế xã
hội, quốc phòng an ninh, kết quả đạt đƣợc cụ thể nhƣ sau:
I. HOẠT ĐỘNG THU CHI NGÂN SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KINH
TẾ
Thu ngân sách Nhà nƣớc: Trong năm 2020, Do ảnh hƣởng của dịch
Covid-19 và thiên tai, lụt bão nên công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn,
UBND phƣờng đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động; tích cực
đôn đốc thu nợ, kiểm tra chống thất thu và khai thác các nguồn thu khó nhƣ xây
dựng tƣ nhân, cho thuê mặt bằng… Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp
quản lý, nghiệp vụ về công tác thu ngân sách theo nội dung Đề án “Công khai
minh bạch và chống thất thu thuế toàn diện trên địa bàn quận Thanh hê giai
đoạn 2018-2020 ; tích cực khai thác nguồn thu m i, b sung nguồn thu Đồng
thời đôn đốc các T dân phố tiếp tục vận động nhân dân hoàn thành các loại qu
vận động, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nên đã góp phần đảm bảo tiến độ
thu ngân sách theo kế hoạch ết quả: T ng thu ngân sách nhà nƣ c trên địa bàn
ƣ c thực hiện 5 tỷ 530 triệu đồng đạt 91.7% dự toán quận giao; tiến độ thu ngân
sách cơ bản đảm bảo theo kế hoạch dự kiến Trong đó:
- Thuế ngoài quốc doanh ƣ c thực hiện 2 tỷ 696 triệu /3 tỷ 150 triệu (ƣ c
đạt 85.59%); thuế Thu nhập cá nhân ƣ c thực hiện 1 tỷ 500 triệu/ 1 tỷ 550 triệu
(ƣ c đạt 96.77%); Phí và lệ phí ƣ c thực hiện 425 triệu /395 triệu (ƣ c đạt
107.59%); Thuế SDĐPNN ƣ c thực hiện 884 triệu/880 triệu (ƣ c đạt 100.45%).
- Tình hình thu các qu vận động trong nhân dân: Qu ĐƠĐN 87 triệu
đồng đạt 100%; Qu Ngƣời nghèo 612 triệu/320 triệu đạt 191%; Ngoài ra các
loại qu vận động thu đạt: Qu Ngƣời cao tu i: 70 triệu đồng, Qu CSTE: 35
triệu đồng, Qu
huyến học: 35 triệu đồng, Qu Phòng chống thiên tai: 30.8
triệu đồng 58/58 TDP hoàn thành các loại qu vận động đạt 100%, 43TDP hoàn
thành thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
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Tổng chi ngân sách nhà nƣớc: Thực hiện Quyết định 3202/TC H-NS
của UBND quận Thanh hê về giảm dự toán chi ngân sách 06 tháng cuối năm
2020, UBND phƣờng đã lập dự toán trình thƣờng trực HĐND phƣờng xem xét
Qua đó ƣ c thực hiện trong năm 15 tỷ 585 triệu đồng/15 tỷ 916 triệu đồng đạt
97,9%. Nội dung chi ngân sách đƣợc kiểm soát chặt chẽ, thực hiện theo dự toán,
đảm bảo cân đối đƣợc nhiệm vụ chi thƣờng xuyên và đáp ứng kịp thời các hoạt
động chính trị tại địa phƣơng
Hoạt động khai thác hải sản: T ng số tàu thuyền hiện có là 28 chiếc, v i
t ng công suất 11.546 CV Ƣ c sản lƣợng khai thác đạt 1744/2300 tấn đạt
75.8% kế hoạch năm
II. VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao
Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng để triển khai
đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Pháp luật đến v i nhân dân,
Trong năm, UBND phƣờng đã t chức tuyên truyền trực quan c động chào
mừng các ngày Lễ l n của đất nƣ c và các sự kiện chính trị quan trọng của địa
phƣơng v i 92 pano c động, 126 Pano khẩu hiệu, 56 băng rôn và hơn 600 lƣợt
c động trực quan bằng xe c động Chỉ đạo các T dân phố làm m i, sơn sửa
c ng chào v i 45 tấm pano Mừng Đảng- Mừng Xuân Canh Tý, chào mừng Đại
Hội Đảng bộ phƣờng lần thứ XI và Đại Hội Đảng bộ quận, thành phố T chức
Hội thi trang trí c động trực quan mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý 2020 .
Ngoài ra các TDP đã vận động nhân dân trang trí hệ thống đèn, điện tại hu dân
cƣ ƣ c tính kinh phí khoảng 400 triệu đồng
- Qua đó, Đạt giải nhất Hội thi tuyên truyền c động trực quan mừng
Đảng đón xuân Canh Tý do Trung tâm VHTT quận t chức, Giải ba toàn đoàn
Hội thi “Sáng mãi niềm tin theo Đảng do Trung tâm VHTT phối hợp quận
Đoàn Thanh hê t chức Phối hợp Đoàn Thanh Niên t chức tốt đêm văn nghệ
chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Tập trung quản lý các cơ sở dịch vụ quảng cáo, kinh doanh internet và
karaoke, các hộ kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chấp
hành các quy định của pháp luật
- UBND phƣờng đã chỉ đạo bộ phận VHTT phối hợp Đoàn TN, TDP
thƣờng xuyên kiểm tra tháo gỡ các mẫu quảng cáo, rao vặt trái phép trên tƣờng,
trên trụ điện ở tất cả các tuyến đƣờng, các khu dân cƣ Qua đó đã tháo gỡ trên
2100 mẫu quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định và thống kê 14 đầu số
điện thoại vi phạm gửi Phòng VHTT kiến nghị Sở Thông tin truyền thống cắt số
điện thoại vi phạm
- T chức 02 đợt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lang thang xin ăn biến
tƣ ng và bán hàng rong trên tuyến đƣờng Nguyễn Tất Thành Qua kiểm tra, đã
nhắc nhở hơn 20 trƣờng hợp, lập biên bản và tạm giữ 01 loa của 01 đối tƣợng sử
dụng loa phóng thanh phục vụ việc bán dạo trên tuyến đƣờng Nguyễn Tất
Thành.
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- Triển khai bình xét các danh 91,3%, 3 452/3 561 hộ đạt danh hiệu Gia
đình văn hóa đạt tỷ lệ 97 % UBND phƣờng khen thƣởng cho 58 hộ gia đình đạt
danh hiện gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020
2. Giáo dục và đào tạo
- Tập trung triển khai s m các ý kiến chỉ đạo của thành phố, quận về
phòng chống dịch Covid-19 tại các trƣờng học, kịp thời phun thuốc xử lý môi
trƣờng, đảm bảo vệ sinh trƣờng l p để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo
viên; chỉ đạo các trƣờng học đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các đơn vị
trƣờng học T chức rà soát các điều kiện an toàn về phòng chống dịch trƣ c khi
t chức lại việc dạy và học của giáo viên, học sinh sau khi tình hình dịch Covid19 đƣợc đẩy lùi
- Các trƣờng trên địa bàn phƣờng đã tiến hành t ng kết năm học 20192020 và khai giảng năm học 2020-2021 Triển khai công tác điều tra Ph cập
giáo dục năm 2020.
- Công tác quản lý các nhóm trẻ độc lập tƣ thục đƣợc quan tâm, tăng
cƣờng kiểm tra UBND phƣờng đã thƣờng xuyên giao ban, nhắc nhở các nhóm
l p hoàn thiện các điều kiện hoạt động đồng thời yêu cầu nâng cao tinh thần
trách nhiệm về chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong các cơ sở giáo dục, trông giữ trẻ
trên địa bàn phƣờng
- UBND và Hội khuyến học phƣờng t chức trao thƣởng cho 58 em đạt
giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố và các em học sinh xuất sắc
toàn diện năm học 2019-2020 v i số tiền 12,3 triệu đồng
- Tiếp tục triển khai các mô hình học tập ở cơ sở và mô hình học tập cộng
đồng cấp phƣờng năm 2020 Công nhận 53/58 TDP đạt danh hiệu cộng đồng
học tập cấp TDP, 6/6 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập, 3 452/3 561 hộ đạt
danh hiệu gia đình học tập đạt 97% T chức T ng kết 05 năm các mô hình học
tập giai đoạn 2016-2020, khen thƣởng 06 tập thể, 08 cá nhân Trung ƣơng Hội
khuyến học tặng bằng khen cho 01 TDP.
3. Lao động, thƣơng binh và xã hội
Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đối tƣợng chính sách, ngƣời có công
đƣợc thực hiện chu đáo, kịp thời:
+ Đã h trợ xây m i và sửa chữa nhà chính sách gồm: 17 nhà v i t ng
kinh phí 460 triệu đồng (xây m i: 02 nhà; sửa chữa: 15 nhà). Trong đó: Qu đền
ơn đáp nghĩa địa phƣơng 60 triệu, còn lại kinh phí quận và thành phố
+ T chức tốt việc cấp phát quà Tết Nguyên Đán và ngày Thƣơng binh
liệt s 27/7 của Chủ tịch nƣ c và UBND thành phố Đà Nẵng cho 1759 lƣợt đối
tƣợng chính sách v i số tiền 656,1 triệu đồng, đảm bảo đúng tiến độ quy định,
không để xảy ra sai sót Chi tiền thờ cúng hằng năm cho 146 liệt s v i số tiền
73 triệu đồng
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+ Lãnh đạo địa phƣơng t chức 06 đoàn đến thăm và viếng hƣơng 204 gia
đình thờ cúng 238 liệt s trên địa bàn phƣờng v i số tiền 35 7 triệu đồng; thăm
53 gia đình chính sách tiêu biểu, ốm đau, khó khăn số tiền 15,9 triệu đồng.
Triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo, UBND phƣờng đã t
chức đối thoại và đƣa các biện pháp giúp đỡ Cụ thể:
+ Trong dịp tết Nguyên Đán, Ban giảm nghèo phƣờng t chức cấp phát h
trợ của UBND thành phố Đà Nẵng cho 186 hộ nghèo v i t ng số 94 triệu đồng,
UBND quận h trợ cho 107 hộ cận nghèo v i số tiền 32,1 triệu đồng
+ UBND phối hợp UBMTTQVN phƣờng vận động các t chức, cá nhân
h trợ 355 xuất quà trị giá 228 triệu đồng cho ngƣời nghèo Ngoài ra, Hội chữ
thập đỏ vận động ông Nguyễn Thành Lân – Chủ tịch kiêm T ng giám đốc tập
đoàn LADANA h trợ 250 xuất quà v i t ng giá trị 500 triệu đồng cho các hộ
khó khăn tại DC Tân Trung, Hội từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em vận động và
trao tặng 400 xuất quà t ng trị giá 80 triệu đồng
+ Phối hợp UBMTTQVN phƣờng h trợ sữa chữa nhà cho 13 hộ nghèo
v i t ng số tiền là 255 triệu đồng
+ T chức họp xét đề nghị cấp trên ra Quyết định trợ cấp thƣờng xuyên
cho 80 đối tƣợng xã hội hƣởng m i theo Nghị quyết số 134 của HĐND của
UBND thành phố, v i t ng số tiền 39,375 triệu đồng/ tháng Trợ cấp khó khăn
đột xuất cho 11 đối tƣợng, không may tai nạn, ốm đau hiểm nghèo và từ trần v i
số tiền 6,5 triệu đồng Đề nghị h trợ kinh phí mai táng cho 39 đối tƣợng BTXH
qua đời, v i số tiền 273 triệu đồng
+ Bên cạnh đó, phối hợp Ngân hàng CSXH thành phố đã giải ngân cho
392 trƣờng hợp hộ nghèo, hộ khó khăn vay vốn số tiền trên 38.8 tỷ đồng
Bằng nhiều hình thức h trợ, đến nay đã có 28 hộ thoát nghèo, 20 hộ thoát hộ
cận nghèo Năm 2020 có 05 hộ nghèo và 06 hộ cận nghèo phát sinh Đến nay
trên địa bàn phƣờng có 98 hộ nghèo và 54 hộ cận nghèo
- Hoạt động bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và chăm sóc trẻ em
cũng đƣợc chú trọng chăm lo, mang lại hiệu quả thiết thực Công tác vận động
hiến máu tình nguyện đƣợc thực hiện tốt, đã t chức vận động cán bộ và nhân
dân tham gia hiến máu tình nguyện 2 đợt đƣợc 143/100 đơn vị máu đạt 143% kế
hoạch giao.
Phối hợp Hội ngƣời cao tu i t chức kỷ niệm ngày truyền thống Ngƣời
cao tu i Việt Nam và mừng thọ 269 cụ cao tu i năm 2020 v i số tiền
199.500 000 đồng
4. Công tác y tế - dân số
- T chức các đợt kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong
dịp Tết và Tháng cao điểm hành động vì an toàn thực phẩm, đã tiến hành kiểm
tra 156 lƣợt cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đƣờng phố trên địa
bàn phƣờng, qua kiểm tra các cơ sở đƣợc kiểm tra đều đảm bảo
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- Trạm y tế tiếp tục triển khai các chƣơng trình y tế quốc gia và chăm sóc
sức khỏe ban đầu cho nhân dân, Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống
dịch bệnh tại các khu dân cƣ; theo dõi, giám sát và báo cáo xử lý các ca truyền
nhiễm nhƣ: Tay chân miệng: 14 ca, Sốt xuất huyết: 32 ca. Khám và cấp thuốc
BHYT cho 580 trƣờng hợp, khám thông thƣờng và lồng ghép: 1348 trƣờng hợp,
thực hiện tiêm chủng mở rộng cho 814 lƣợt trẻ dƣ i 2 tu i Trong năm 2020,
công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tiếp tục duy trì, đã t chức 02 đợt chiến
dịch truyền thông dân số đem lại một số kết quả: tỷ suất sinh đạt 0.03%o (KH
giao 0.02%o), giảm tỷ lệ sinh 3+ đạt 0.04% (Chỉ tiêu 0.01%) ết quả thực hiện
biện pháp tránh thai: đình sản: 4 ca, đặt vòng 145/140 vòng đạt 103% kế hoạch
năm, thuốc cấy 15/9 đạt 166.7%.
III. CÔNG TÁC PHÕNG CHỐNG DỊCH COVID-19
1. Công tác chỉ đạo, kiểm soát, phòng chống dịch
- Trƣ c tình hình dịch bệnh Covid-19, UBND phƣờng đã thành lập Ban
chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh đƣờng hô hấp cấp do
chủng virus Corona gây ra Qua đó, Ban chỉ đạo đã thực hiện quyết liệt các hoạt
động giám sát, phát hiện, quản lý đối tƣợng có nguy cơ cao, kịp thời nhằm phát
hiện s m, quản lý chặt chẽ đối tƣợng có nguy cơ cao, bao gồm các đối tƣợng
đến từ địa phƣơng khác và đối tƣợng sinh sống trên địa bàn phƣờng có tiếp xúc
gần v i những ngƣời bệnh đƣợc xác định nhiễm Covid-19.
- Để phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả, UBND phƣờng đã phối hợp
UBMTTQVN và các hội đoàn thể phƣờng tích cực truyên truyền vận động nhân
dân chủ động phòng chống dịch, nâng cao nhận thức, trách nhiệm toàn xã hội
đối v i công tác phòng, chống dịch T chức tuyên truyền, phát 4000 tờ rơi
phòng, chống dịch đến các hộ gia đình trên địa bàn phƣờng Thực hiện đăng tải
các nội dung tuyên truyền trên C ng thông tin điện tử phƣờng phục vụ công tác
tuyên truyền v i nhiều tin, bài đảm bảo phản ánh kịp thời, chính xác diễn biến
của dịch bệnh, tránh gây tâm lý hoang mang cho ngƣời dân
- Trong 02 đợt dịch, trên địa bàn phƣờng có 05 trƣờng hợp F0, thực hiện
công tác kiểm soát và phòng chống dịch, BCĐ phƣờng đã phối hợp Trung tâm y
tế quận Thanh hê đƣa 108 trƣờng hợp F1 đi cách ly tập trung (Đợt 1: 3 trƣờng
hợp, Đợt 2: 105 trƣờng hợp); đồng thời ban hành quyết định cách ly tại nhà đối
v i 366 trƣờng hợp (Đợt 1: 21 trƣờng hợp, Đợt 2: 345 trƣờng hợp)
- Liên quan đến trƣờng hợp F0 (Bệnh nhân số 1014), UBND phƣờng đã
khẩn trƣơng triển khai thiết lập vùng cách ly y tế đối v i các hộ dân thuộc t 55,
56, 57, 58 thuộc phƣờng Xuân Hà để phòng, chống dịch Covid-19, Thành lập 05
chốt kiểm soát ra vào vùng cách ly gồm các lực lƣợng: Công an phƣờng, DQ,
Quy tắc, Bảo vệ dân phố và Đoàn thanh niên phƣờng
-Tiến hành vận động 4 khách sạn trên địa bàn phƣờng làm nơi cách ly tập
trung khi có yêu cầu của cấp trên
- Chỉ đạo Trạm Y tế, BCH Công an phƣờng tiến hành rà soát ngƣời nƣ c
ngoài cƣ trú tại các khách sạn, nhà trọ trên địa bàn và công dân Việt Nam từ
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nƣ c ngoài về trƣ c ngày 01/4/2020 Bên cạnh đó, đề nghị Cấp ủy chi bộ DC,
Ban Công tác mặt trận, Ban điều hành T dân phố theo dõi và nắm thông tin
ngƣời địa phƣơng khác đến, báo cáo UBND phƣờng để phối hợp ngành y tế
quản lý và có biện pháp xử lý phòng chống dịch bệnh theo quy định Tiếp nhận
và xử lý 33 thông tin của ngƣời dân phản ánh về các trƣờng hợp ở các vùng dịch
qua số điện thoại đƣờng dây nóng của địa phƣơng Trạm y tế phối hợp Công an
phƣờng tiến hành xác minh, kiểm tra và theo dõi chăm sóc sức khỏe tại nhà cho
44 đối tƣợng Đƣa đi xét nghiệm Covid-19 cho 03 đối tƣợng từ các tỉnh thành
khác đến cƣ trú tại địa phƣơng
- Phối hợp Trung tâm Y tế quận t chức phun thuốc diệt khuẩn tại trụ sở
UBND, các trƣờng học, Trạm Y tế và chợ Lầu Đèn trên địa bàn phƣờng, ngoài
ra UBND phƣờng cũng đã vận động Công ty Care & Clean Việt Nam đến phun
thuốc sát khuẩn tại trụ sở UBND và Công an phƣờng, h trợ 02 thiết bị rửa tay
sát khuẩn phục vụ nhân dân đến liên hệ công tác
- Bên cạnh đó, trong thời gian thực hiện giản cách xã hội do dịch bệnh
Covid19, UBND phƣờng ra quyết định xử phạt hành chính 38 trƣờng hợp không
mang khẩu trang, số tiền 7,6 triệu đồng (Đợt 1: 2 trƣờng hợp, Đợt 2: 36 trƣờng
hợp) Đề nghị UBND quận ra quyết định XPHC 7 vụ 39 đối tƣợng vi phạm các
quy định về phòng chống dịch, số tiền: 133,75 triệu đồng
2. Công tác chi trả, hỗ trợ phòng chống dịch
- Nhằm đẩy lùi khó khăn trong mùa dịch, UBND phƣờng đã phối hợp
UBMTTQVN phƣờng vận động đƣợc 142,9 triệu đồng tiền mặt và 91,2 triệu
đồng hàng hóa Qua đó đã t chức h trợ lƣơng thực cho các đối tƣợng bị ảnh
hƣởng dịch Covid-19 v i số lƣợng 20 7 tấn gạo và 430 thùng mỳ tôm, 200 chai
dầu ăn, 200 vỉ trứng và nhiều vật dụng y tế nhƣ khẩu trang, xà phòng, nƣ c sát
khuẩn… Cấp phát tiền h trợ ảnh hƣởng dịch Covid 19 cho 121 hộ nghèo v i số
tiền m i hộ 1 triệu đồng, t ng số tiền là 121 triệu đồng (trong đó từ nguồn h trợ
của qu ngƣời nghèo quận 60 triệu, từ nguồn qu ngƣời nghèo của phƣờng là 61
triệu đồng)
Tiến hành h trợ theo QĐ 3100/QĐ-UBND ngày 22/08/2020 của UBND
thành phố Đà Nẵng về việc h trợ thực phẩm và nhu yếu phẩm cho 1 055 ngƣời
dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại các
TDP 55, 56, 57, 58 v i số tiền 590 800 000đ
Triển khai lập danh sách đề nghị h trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP và
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg do dịch Covid-19, UBND phƣờng đã phối hợp
thực hiện chi h trợ 02 đợt cho 216 đối tƣợng chính sách, ngƣời có công v i số
tiền 540 triệu đồng 592 đối tƣợng Bảo trợ xã hội v i số tiền 1 tỷ 480 triệu đồng,
183 hộ nghèo và cận nghèo v i số tiền 951,25 triệu đồng
T chức tiếp nhận hồ sơ h trợ ngƣời lao động, hộ kinh doanh cá thể gặp
khó khăn do dịch Covid-19 đợt 1 cho 1284 trƣờng hợp v i số tiền 1 tỷ 254 triệu
đồng Hiện nay đang trình đề nghị UBND quận, thành phố xét h trợ đợt 2 cho
1556 trƣờng hợp
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IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - VỆ SINH MÔI TRƢỜNG
1. Công tác quản lý đô thị
Thực hiện Nghị quyết của Quận ủy và ế hoạch của UBND quận Thanh
hê về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Năm trật tự xã hội và m quan đô thị
gắn v i thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU và Chƣơng trình thành phố 4 an; UBND
phƣờng đã chỉ đạo triển khai quyết liệt thƣờng xuyên, liên tục về kiểm tra, duy
trì lập lại trật tự vỉa hè, m quan đô thị; t chức các đợt ra quân cao điểm trên
toàn phƣờng, trọng tâm lập lại trật tự đô thị, vỉa hè, vệ sinh môi trƣờng trên các
tuyến đƣờng trên địa bàn phƣờng: Triển khai lắp đặt 05 cụm pano tuyên truyền
cấm buôn bản hải sản trên tuyến Nguyễn Tất Thành; T chức phát thông báo
đến các cơ sở kinh doanh về việc không đặt biển hiệu quảng cáo trên vỉa hè
tuyến đƣờng Nguyễn Tất Thành; T chức hội nghị triển khai kế hoạch t chức ra
quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trƣờng trên tuyến đƣờng kiệt
5m song song đƣờng Nguyễn Tất Thành Đề nghị cấp ủy chi bộ chỉ đạo điều
hành T dân phố chủ trì, phối hợp Ban công tác mặt trận và các Hội Đoàn thể
khu dân cƣ t chức triển khai công tác tuyên truyền,vận động giáo dục lồng
ghép ph biến quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trƣờng cho nhân dân sinh
sống trên tuyến đƣờng kiệt 5m và cho nhân dân ký cam kết thực hiện
- Qua công tác kiểm tra, xử lý, tạm giữ 35 bảng hiệu các loại, 06 cân, 10
dù che, 20 bộ bàn ghế; thu giữ và tiêu hủy trên 150 kg hải sản các loại, nhắc nhở
hơn 90 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 Xử phạt hành chính 03
trƣờng hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đƣờng bộ v i số tiền 1.450.000
đồng
- Công tác quản lý nhà nƣ c về đô thị theo nhiệm vụ đƣợc phân cấp tiếp
tục đƣợc triển khai hiệu quả T chức công tác kiểm tra xây dựng trên địa bàn
phƣờng, đã kiểm tra 83 trƣờng hợp xây dựng, sửa chữa nhà, phát hiện 03 trƣờng
hợp xây dựng nhà ở không có GPXD và 03 trƣờng hợp xây dựng nhà ở sai nội
dung GPXD đƣợc cấp UBND phƣờng tiến hành lập biên bản VPHC yêu cầu
chủ đầu tƣ đình chỉ thi công và báo cáo UBND quận xử lý vi phạm theo thẩm
quyền
- Chỉ đạo T TQTĐT phối hợp v i đội thuế trong công tác vận động thu
thuế xây dựng nhà ở tƣ nhân trên địa bàn phƣờng, kết quả thu đƣợc 594 triệu
đồng Tiến hành cấp giấy phép sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông 54
trƣờng hợp v i số tiền 107 triệu đồng
- Trong năm 2020, UBND quận Thanh hê đã đầu tƣ xây dựng Nhà sinh
hoạt khu dân cƣ Xuân Đán v i kinh phí 1 tỷ đồng Ngoài ra, từ nguồn iến thiết
thị chính - giao thông công chính UBND phƣờng đã tiến hành rà soát đƣa vào
kế hoạch duy tu, sửa chữa, dặm vá mặt đƣờng hƣ hỏng, sửa chữa đan cống, hệ
thống điện chiếu sáng trên các tuyến kiệt, hẻm theo phân cấp đáp ứng nhu cầu đi
lại của nhân dân: qua đó đã tiến hành sửa chữa thay thế 117 bóng đèn tại các
DC, h trợ 11 T dân phố cải tạo nền đƣờng và thay đan cống để nhân dân
thuận tiện đi lại v i kinh phí 37 triệu đồng; T chức khởi công nạo vét cống
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thoát nƣ c 04 kiệt hẻm (T 14, 16, 26, 42) trên địa bàn phƣờng v i dự toán 100
triệu đồng Hoàn thiện hồ sơ khởi công cải tạo sửa chữa cống thoát nƣ c và nền
đƣờng tuyến hẻm 746/32 Trần Cao Vân v i kinh phí dự toán 145 triệu đồng.
Trong năm có 02 trƣờng hợp đề nghị cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng
đất và tài sản gắn liền v i đất lần đầu Phối hợp 07 TDP kiểm tra xác minh
nguồn gốc đất xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2. Công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trƣờng
- Thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng “Thanh hê -quận môi trƣờng
và đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quận giao cho phƣờng,
ngay từ đầu năm UBND phƣờng đã phối hợp v i các đoàn thể thƣờng xuyên
tuyên truyền thông qua các hội nghị để tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trƣờng;
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết
và hƣ ng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; và các văn bản hƣ ng
dẫn, kế hoạch phát động các chiến dịch, các đợt huởng ứng ngày môi truờng,
tuần lễ biển đảo… của cấp trên để nhân dân đƣợc biết và tự giác chấp hành
- UBND phƣờng tiếp tục triển khai thực hiện đề án thu gom rác theo giờ
trên địa bàn quận Thanh hê theo phƣơng án không đặt thùng trên các tuyến
đƣờng, qua đó quán triệt, đôn đốc các TDP vận động nhân dân cam kết không
đƣa rác ra đƣờng trƣ c và sau giờ thu gom của Xí nghiệp môi trƣờng đô thị
Tiếp nhận thông tin phản ánh của ngƣời dân về công tác thu gom rác thải; Chủ
trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý kịp thời mọi thông tin phản
ánh, ý kiến của nhân dân về công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trƣờng.
- UBND phƣờng chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát, thống kê
các lô đất trống chƣa sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác
quản lý nhà nƣ c về đất đai và môi trƣờng Khi ngƣời dân đến phƣờng thông
báo việc xây dựng, UBND phƣờng sẽ cung cấp tờ rơi hƣ ng dẫn các hộ
xây dựng đ vật liệu giá hạ khi thi công nhà đúng quy định. Đồng thời gửi
số điện thoại của các đơn vị thu gom chất thải rắn xây dựng để chủ đầu tƣ tự
liên hệ dọn dẹp đảm bảo không để giá hạ, vật liệu qua đêm trên các tuyến
đƣờng.
- UBND phƣơng đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Phƣờng thân
thiện môi trƣờng và kế hoạch thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh sạch
đẹp năm 2020 trên địa bàn phƣờng Theo đó đã t chức ra quân t ng dọn vệ sinh
tại tuyến đƣờng Nguyễn Tất Thành và tại các DC và dọc tuyến đƣờng sắt trên
địa bàn phƣờng
- Phối hợp UBMTTQVN và các Hội đoàn thể phƣờng t chức tuyên
truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về thực hiện phong trào “Chống rác thải
nhựa : Triển khai mô hình không sử dụng chai nhựa, ống hút sử dụng một lần,
thay thế bằng bình thuỷ tinh trong phục vụ nƣ c, thức uống tại các cuộc họp, hội
nghị, hội thảo… t chức cơ quan UBND phƣờng và các điểm sinh hoạt tại khu
dân cƣ
- Duy trì thực hiện Chƣơng trình thu gom, phân loại và tái chế rác thải
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nhựa vì một cộng đồng khoẻ mạnh và thành phố xanh" ; UBND phƣờng đã xây
dựng kế hoạch, xác định các điểm tập kết rác, dự thảo mạng lƣ i thu gom chất
thải rắn sinh hoạt… Qua đó đăng ký danh mục thông tin và nhu cầu số lƣợng
các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ lập kế hoạch phân loại rác tại nguồn theo
thực tế của địa phƣơng Đã cấp phát 3900 túi đựng rác thải tài nguyên sau phân
loại đến các hộ dân trên địa bàn, Triển khai trang bị thùng rác 2 ngăn, 3 ngăn và
thùng phân loại rác thải nguy hại cho các trƣờng học, trạm y tế và các nhà sinh
hoạt trên địa bàn phƣờng để thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cƣờng mua sử dụng túi nilông thân thiện môi trƣờng, từng bƣ c nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội
trong công tác bảo vệ môi trƣờng (Phối hợp UBMTTQVN t chức tuyên truyền
chống rác thải nhựa và cấp phát 50 giỏ đi chợ thay thế cho túi ni lông thông
thƣờng cho bà con tại DC Thuận An 5, Phối hợp Hội LHPN phƣờng t chức
tuyên truyền tại các DC Tân Trung 1, 2, Tân Chánh 3 Đặt 05 thùng phân loại
rác tài nguyên tại 03 DC và 01 thùng rác thải nguy hại tại nhà sinh hoạt Tân
Chánh).
- Hiện nay 100% các hộ dân đƣợc ph biến chủ trƣơng của thành phố về
việc phân loại rác tại nguồn, trên 80% hộ gia đình thực hành giảm thiểu, phân
loại rác tài nguyên Một số hộ dân thu gom rác thải bán lấy tiền giải quyết kinh
tế gia đình, một số ủng hộ vào qu của phụ nữ khu dân cƣ, h trợ cho con em
học sinh nghèo, khó khăn tại DC Số liệu thu gom trong từ đầu năm đến nay,
các khu dân cƣ đã thu gom đƣợc t ng hợp nhƣ sau:
Nhựa

Kim loại

Giấy

Các loại khác:

(Chai nhựa,…)

(Lon bia, …)

(túi nilong,..)

Đơn vị tính: cái

Đơn vị tính: cái

(Báo, vở tập, thùng
carton,…)Đ vị: kg

20.196

430.426

7.632

0

Tổng số tiền
Đơn vị: đồng

Đơn vị: kg

20.532.000

- Ban quản lý Chợ Lầu Đèn tiếp tục vận động các hộ tiểu thƣơng tăng
cƣờng sử dụng túi tự hủy sinh học Niêm yết công khai việc trợ trợ giá sử dụng
túi ni-lông thân thiện v i môi trƣờng cho nhân dân và tiểu thƣơng biết theo quy
định Trong năm, đã vận động các hộ tiểu thƣơng buôn bán tại chợ Lầu Đèn sử
dụng hơn 300kg túi tự hủy sinh học trong trao đ i, gói đựng hàng hóa tại các
chợ
V. CÔNG TÁC QUỐC PHÕNG, QUÂN SỰ ĐỊA PHƢƠNG
- Công tác quốc phòng, quân sự địa phƣơng thƣờng xuyên đƣợc củng cố,
tăng cƣờng Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng xây dựng
lực lƣợng dân quân tự vệ, thƣờng xuyên huấn luyện nâng cao tính chủ động
trong mọi tình huống (Đã t chức kết nạp vào lực lƣợng dân quân 26 đ/c, hoàn
thành các chỉ tiêu huấn luyện, đào tạo, sĩ quan dự bị T chức huấn luyện quân
sự, giáo dục chính trị lực lƣợng dân quân năm 2,3,4 đảm bảo số lƣợng, chất
lƣợng, huấn luyện đạt kết quả khá, tốt Triển khai thực hiện việc đăng ký nghĩa
vụ quân sự tu i 17 (sinh năm 2003) 106/106 thanh niên đạt 100%)
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- Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ
theo đúng quy trình, kết quả hoàn thành chỉ tiêu đƣợc giao 23/23 thanh niên
( hông có trƣờng hợp chống khám, chống lệnh).
- Thƣờng xuyên nắm chắc nhân lực, tàu thuyền ngƣ dân đang khai thác,
đánh bắt trên biển để bảo đảm sẵn sàng tham gia thực hiện kế hoạch “BM : T
chức kháo sát 09 phƣơng tiện, củng cố trung đội dân quân biển tập trung v i 31
đ/c Hoàn chỉnh hồ sơ Hải đội DQTT và bàn giao 05 đ/c tham gia đào tạo Ban
chỉ huy, thuyền trƣởng, máy trƣởng, lái tài
VI. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN
TOÀN XÃ HỘI
- Tình hình trật tự ATXH trên địa bàn năm 2020 giảm, tính chất tội phạm ít
nghiêm trọng hơn, tài sản thiệt hại có giá trị nhỏ; trộm cắp tài sản giảm, không có
cƣ p, cƣ p giật, hiếp dâm; không xảy án đặc biệt nghiêm trọng N i lên là tội
phạm trong lứa tu i vị thành niên v i tính chất, hoạt động càng manh động, liều
lĩnh; các đối tƣợng trộm cắp lợi dụng sơ hở của nhân dân để gây án Tình hình trật
tự ATGT-TTĐT tuy có nhiều chuyển biến nhƣng tai nạn giao thông nghiêm trọng
xảy ra trên tuyến Nguyễn Tất Thành còn nhiều (05 vụ, chết 06 ngƣời) trong đó có
01 vụ tai nạn đƣờng sắt; Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đƣợc quản
lý và kiểm tra chặt chẽ, phát hiện xử lý nhiều đối tƣợng lợi dụng cơ sở kinh doanh
có điều kiện để hoạt động tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy)
- Công an phƣờng đã triển khai 04 kế hoạch mở các đợt ra quân tấn công
trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; 16 kế hoạch chuyên đề về trật tự ATXH
để chủ động phòng ngừa, đấu tranh mạnh mẽ v i các loại tội phạm, tệ nạn xã hội
Qua đó: Đã củng cố hồ sơ xử lý 47 vụ,144 đối tƣợng, phạt tiền 45 450 000đ, Đề
nghị Công an quận, UBND quận ra quyết định xử phạt 05 vụ, 05 đối tƣợng số tiền
17 triệu đồng iểm tra phát hiện 57 đối tƣợng dƣơng tính v i ma túy; lập hồ sơ
đƣa 6 đối tƣợng đi cơ sở xã hội Bầu Bàng, phạt tiền 45 đối tƣợng v i số tiền
33 000 000đ, đƣa vào quản lý tại cộng đồng 06 đối tƣợng Ngoài ra, phát hiện đƣa
07 đối tƣợng loạn thần do sử dụng cỏ m điều trị bệnh viện tâm thần
- H trợ T công tác 911 CATP thực hiện tuần tra chốt chặn trên địa bàn
phƣờng, qua đó đã tiếp nhận lập biên bản 18 trƣờng hợp vi phạm TTATGT, tạm
giữ 10 xe moto; 21 đối tƣợng SDTPCMT; 02 đối tƣợng tàng trữ trái phép chất ma
túy; 01 đối tƣợng tàng trữ CCHT; 03 đối tƣợng tàng trữ trái phép chất ma túy
- UBND phƣờng chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu
nạn, cứu hộ năm 2020 và triển khai duy trì mô hình “Cụm dân cƣ an toàn về
PC&CC tại 20 DC UBND phƣờng đã chỉ đạo các cụm dân cƣ tiến hành kiểm
tra, rà soát việc trang bị bình PCCC tại hộ gia đình, qua rà soát, số lƣợng bình
chữa cháy còn hoạt động đƣợc tính đến thời điểm tháng 9/2020: 3329 bình /3629
hộ đạt tỷ lệ 91,7% (Số bình hƣ hỏng: 129 bình, số hộ m i mua nhà, thuê nhà
chƣa trang bị: 190 hộ)
- Phối hợp v i Phòng CS PCCC quận Thanh hê xây dựng phƣơng án thực
tập phối hợp PCCC & CNCH tại khu dân cƣ Thuận An 1&2 để nâng cao kiến
thức PCCC của cán bộ, nhân dân chủ động khi có sự cố xảy ra
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VII. NỘI CHÍNH - XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-6-2016
của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII gắn v i thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban
Thƣờng vụ Thành ủy Đà Nẵng
- Xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, kế hoạch
công tác Văn thƣ lƣu trữ năm 2020, Tích cực tuyên truyền, hƣ ng dẫn trên các
phƣơng tiện thông tin đại chúng về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Triển
khai việc thực hiện việc thanh toán trực tuyến, trả kết quả tại nhà thông qua dịch
vụ Bƣu chính Công ích đối v i các dịch vụ hành chính công tại phƣờng và thanh
toán không tiền mặt qua hệ thống Vnpay Đến nay đã thực hiện 696 hồ sơ trực
tuyến/1375 hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 50 6%
- Triển khai thực hiện tốt 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 Triển
khai trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại nhà cho 85 trƣờng hợp trẻ
em m i sinh trên địa bàn phƣờng T chức đăng ký khai tử tại nhà và thăm viếng
chia buồn 29 trƣờng hợp trên địa bàn phƣờng
- Tiếp tục triển khai xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô
hình một cửa hiện đại Duy trì áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lƣợng
theo TCVN ISO 9001: 2008 tại UBND phƣờng Xuân Hà Ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý nhà nƣ c đƣợc chỉ đạo thƣờng xuyên T chức khai thác,
sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm Quản lý văn bản điều hành, phần mềm
Một cửa, hộp thƣ điện tử công vụ, Tiếp tục triển khai thủ tục đăng ký áp dụng
Biên lai thu tiền phí, lệ phí điện tử trong việc thu phí và lệ phí đối v i các loại:
Lệ phí Hộ tịch, Phí chứng thực, Phí chứng thực sao y, Phí vỉa hè và các loại phí
khác theo phân cấp của phƣờng
- T chức triển khai công tác bầu cử T trƣởng, T phó T dân phố nhiệm
kỳ 2020-2022 UBND phƣờng hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định công nhận kết
quả bầu cử T trƣởng, T phó nhiệm kỳ 2020-2022 trên địa bàn phƣờng (Tái cử
94 ngƣời, bầu m i T trƣởng: 04 ngƣời, bầu m i T phó: 18 ngƣời) Duy trì
thực hiện giao ban v i TDP định kỳ, trong năm đã tiến hành củng cố 04 Ban
điều hành T dân phố
- UBND phƣờng t chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025,
t ng kết phong trào thi đua yêu nƣ c 5 năm giai đoạn 2015-2020 và triển khai
phƣơng hƣ ng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.
- UBND phƣờng triển khai bố trí công tác và phân công nhiệm vụ theo
phƣơng án sắp xếp cán bộ công chức và phƣơng án sắp xếp ngƣời hoạt động
không chuyên trách đƣợc của UBND quận phê duyệt Thực hiện chính sách tinh
giản cho 04 ngƣời hoạt động không chuyên trách nghỉ sau khi sắp xếp
- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị công dân luôn
đƣợc quan tâm, thực hiện nghiêm túc Đã tiếp 67 lƣợt công dân, tiếp nhận 18
đơn kiến nghị, phản ánh, 01 đơn khiếu nại UBND phƣờng đã giải quyết 18/19
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đơn, 01 đơn đang giải quyết Nội dung chủ yếu về các vấn đề liên quan đến việc
tranh chấp xây dựng, lấn chiếm đất trong khu dân cƣ giữa các hộ liền kề, xét
miễn giảm các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc thực hiện thủ tục hồ sơ hành
chính, kiến nghị giải quyết ô nhiễm môi trƣờng …
- Công tác ph biến, giáo dục pháp luật đƣợc chủ động triển khai, thực hiện
có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu Hội đồng ph biến, giáo dục pháp
luật của phƣờng tập trung hƣ ng dẫn, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền, ph
biến các nội dung Luật bằng nhiều hình thức
- Đẩy mạnh hoạt động của t hòa giải cơ sở ở các khu dân cƣ Tham dự các
l p tập huấn cho cán bộ hòa giải ở cơ sở do quận và thành phố t chức nhằm
nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở góp phần tích cực vào
việc xây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng dân cƣ, giảm thiểu khiếu nại, tố cáo,
bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn phƣờng
- Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣ c về tôn giáo trên địa bàn Nhân dịp
tết Nguyên Đán và các ngày lễ trọng của tôn giáo, UBND phƣờng đã t chức
đoàn đến thăm và chúc mừng các chùa và hội thánh tin lành Trần Cao Vân Các
cơ sở tôn giáo, t chức Pháp tạng Phật giáo Việt Nam hoạt động theo đúng
chƣơng trình đã đăng ký v i chính quyền từ đầu năm
VIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong năm 2020, UBND phƣờng chủ động triển khai nhiều biện pháp tích
cực trong quản lý, điều hành kế hoạch kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an
ninh trên địa bàn Tập trung triển khai các giải pháp trong phòng chống dịch
Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân
thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, huy động đƣợc toàn thể hệ thống chính trị
cùng v i ngành y tế đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. inh tế tuy có tăng trƣởng
nhƣng đạt thấp, thu ngân sách không đạt theo kế hoạch quận giao; điều hành chi
ngân sách chặt chẽ thận trọng Công tác an sinh xã hội đƣợc chăm lo chu đáo,
đời sống của ngƣời dân đƣợc quan tâm kịp thời, trong đó chú trọng huy động
các nguồn lực để h trợ hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, ngƣời yếu thế trong
xã hội, nhất là triển khai các chính sách h trợ theo nghị quyết 42/NQ-CP. Công
tác thông tin tuyên truyền duy trì khá tốt, nội dung chủ yếu phục vụ các ngày lễ
l n trong năm và phòng chống dịch Covid-19. UBND phƣờng tiếp tục triển khai
các biện pháp duy trì thực hiện chủ đề “Năm trật tự xã hội, m quan đô thị . An
ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đƣợc giữ vững; hoàn thành kế hoạch giao
quân năm 2020 đạt số lƣợng và chất lƣợng Công tác chỉ đạo điều hành đƣợc
triển khai quyết liệt, bám sát diễn biến, kịp thời chỉ đạo phối hợp xử lý những
vấn đề phát sinh nhất là trên lĩnh vực phòng chống dịch ỷ cƣơng, k luật hành
chính trong đội ngũ cán bộ công chức đƣợc tăng cƣờng; chất lƣợng, yêu cầu,
trách nhiệm trong thực thi công vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội
ngũ công chức có nhiều chuyển biến tốt
Tuy nhiên, trƣ c diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thiên tai, lụt
bão đã ảnh hƣởng đến hoạt động của hầu hết các lĩnh vực; nhất là tình hình sản
xuất kinh doanh và công tác thu, một số chỉ tiêu thu ngân sách chƣa thật sự n
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định; chi ngân sách phải tiết kiệm cắt giảm nhằm đảm bảo cân đối Tác động của
dịch bệnh Covid- 19 sẽ tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hƣởng nhiều đến tình hình kinh tế
xã hội, việc làm, thu nhập của ngƣời dân. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng
đƣờng làm nơi kinh doanh, buôn bán vẫn còn tái diễn tại các tuyến đƣờng trên
địa bàn phƣờng, nhất là sau khi các hoạt động kinh doanh đƣợc phép hoạt động
trở lại sau thời gian phòng chống dịch Covid-19. Công tác vệ sinh môi trƣờng
còn nhiều diễn biến phức tạp nhƣ đ rác thải, xà bần không đúng nơi quy định,
nhiều hộ gia đình nuôi súc vật thả rông, phóng uế bừa bãi, các trƣờng hợp đốt
vàng mã không có thùng đựng, rãi gạo muối, vật cúng vẫn còn xảy ra, phong
trào ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp chƣa đƣợc ngƣời dân hƣởng ứng tích cực
Một số TDP hoạt động chƣa hiệu quả, các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và
nhà nƣ c, các phong trào thi đua yêu nƣ c không kịp thời triển khai đến v i
nhân dân Tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là tội
phạm trộm cắp, cố ý gây thƣơng tích, tệ nạn xã hội. Công tác cải cách hành
chính đã đƣợc chỉ đạo quyết liệt, nhƣng chƣa có nhiều đột phá, chƣa đạt mục
tiêu đề ra. Một số cán bộ chƣa chủ động tham mƣu cho lãnh đạo trong việc triển
khai thực hiện một số công việc liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
PHẦN THỨ HAI
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
I. CHỈ TIÊU NĂM 2020 (Sẽ bổ sung sau khi có chỉ tiêu quận giao)
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Lĩnh vực tài chính – ngân sách, khai thác hải sản
- Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nƣ c Điều
hành chi tiêu chặt chẽ theo dự toán, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí trong sử
dụng ngân sách
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp b sung nguồn thu phát sinh, nguồn thu
còn bỏ sót, nguồn thu khó và nợ đọng thuế; phấn đấu thu đạt chỉ tiêu so v i dự
toán quận giao
- Chỉ đạo các TDP tích cực vận động nhân dân, phấn đấu hoàn thành việc
thu nộp các loại qu vận động ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm Phấn
đấu hoàn thành thuế môn bài trong tháng 1, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
trong quý II/2021.
- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của T khai thác hải
sản đảm bảo vừa phát triển kinh tế, gắn v i bảo vệ môi trƣờng, nguồn lợi gắn
v i nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển Đảo của T quốc Tích cực vận động nhân
dân chuyển hƣ ng nghề khai thác ven bờ sang khai thác xa bờ, kết hợp v i việc
bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia; quản lý, tiến đến giảm dần số lƣợng thuyền
thúng, tàu cá dƣ i 20 CV làm nghề khai thác ven bờ để đảm bảo môi trƣờng và
nguồn lợi thủy sản
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2. Văn hoá - Xã hội
- Nâng cao chất lƣợng dạy và học ở các cấp học, chú trọng giáo dục đạo
đức, truyền thông k năng sống cho học sinh, phòng chống bạo lực học đƣờng
Đảm bảo đƣa 100% học sinh tiểu học và 100% trẻ 5 tu i ra l p hông để xảy ra
tình trạng bỏ học vì lý do kinh tế Tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình học
tập ở cơ sở và mô hình học tập cộng đồng cấp phƣờng năm 2021.
- Thƣờng xuyên kiểm tra hoạt động của các cơ sở nhóm l p độc lập tƣ
thục, chú trọng vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm của các nhóm trẻ, đồng thời
nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nƣ c, quản lý địa bàn của địa phƣơng trên
lĩnh vực này
- Tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hoá và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị có chiều sâu,
có trọng điểm năm 2021 Nâng cao chất lƣợng hoạt động văn hóa văn nghệ, thể
dục thể thao Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣ c trên các lĩnh vực văn hóa,
thông tin.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chƣơng trình “Thành phố 4 an của Thành
ủy Thực hiện tốt phong trào Đền ơn đáp nghĩa, uống nƣ c nh nguồn, tích cực
vận động các t chức cá nhân, mạnh thƣờng quân h trợ, đóng góp qu Đền ơn
đáp nghĩa để cùng v i ngân sách địa phƣơng h trợ xây m i và sửa chữa nhà
nhà ở của các gia đình chính sách trên địa bàn năm 2021. Tiếp tục thực hiện các
chính sách xã hội, chăm lo chu đáo gia đình chính sách, ngƣời có công v i cách
mạng
- Đẩy mạnh công tác mục tiêu giảm nghèo, thực hiện các giải pháp nâng
cao dần mức sống ngƣời dân trong diện m i thoát nghèo, chống tái nghèo.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ
nạn ma tuý, mại dâm; làm tốt công tác quản lý đối tƣợng sau cai và công tác
thẩm định hồ sơ ngƣời nghiện ma túy đề nghị đƣa đi cai nghiện bắt buộc Đánh
giá cụ thể từng đối tƣợng, hiệu quả h trợ giúp đỡ để đề xuất giải pháp h trợ
vốn, phƣơng tiện sinh kế giúp ngƣời nghiện hoàn lƣơng, n định cuộc sống
- Duy trì và nâng cao công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban
đầu cho nhân dân Chủ động phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả các dịch bệnh
và bệnh truyền nhiễm, thực hiện tốt các biện pháp về chất lƣợng Vệ sinh an toàn
thực phẩm
Chú trọng công tác dân số, gia đình và trẻ em Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động, giáo dục thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia
đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản
3. Lĩnh vực Quản lý đô thị - Vệ sinh môi trƣờng
- Tập trung làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô
thị, vỉa hè; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong m quan đô thị, tăng hiệu quả về
công tác quản lý nhà nƣ c trên lĩnh vực quản lý đô thị, chú trọng tính bền vững
trong việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn
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- Tiếp tục triển khai rà soát, sửa chữa, nạo vét cống thoát nƣ c, nền đƣờng
và hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cƣ
- Tiếp tục thực hiện tốt mô hình “T dân phố không rác , duy trì phong
trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp , xây dựng 03 tuyến đƣờng văn minh đô
thị trên địa bàn phƣờng
- Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng “Quận Thanh hê - Quận môi
trƣờng , xây dựng phƣờng Xuân Hà đạt phƣờng xanh sạch đẹp – phƣờng thân
thiện môi trƣờng, đảm bảo các tiêu chí về xanh, sạch, đẹp Tăng cƣờng tuyên
truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng, trật tự đô thị, an toàn giao
thông trong tầng l p nhân dân, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết các
trƣờng hợp vi phạm của các t chức, cá nhân Chủ động công tác kiểm tra, xử lý
điểm nóng về ô nhiễm rác thải, đất trống, rác kích thƣ c l n; kịp thời xử lý các
tình huống, khắc phục các sự cố về môi trƣờng trên địa bàn
4. Quốc phòng - An ninh
- Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phƣơng, đảm bảo mục
tiêu giữ vững n định chính trị và trật tự an toàn xã hội Thực hiện tốt công tác
giao quân năm 2021. Tăng cƣờng giáo dục kiến thức quốc phòng toàn dân, xây
dựng phƣờng vững mạnh toàn diện; phát huy phong trào TDBVANTQ, xây
dựng địa bàn dân cƣ an toàn vững mạnh Triển khai các biện pháp phòng ngừa
nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, đấu tranh trấn áp tội phạm nhằm làm giảm các
loại tội phạm và tệ nạn xã hội Tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tệ
nạn cờ bạc, số đề, vay nặng lãi, băng nhóm xã hội đen, sử dụng trái phép chất
ma túy Tiếp tục quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu, đăng ký tạm trú, khai báo tạm
vắng
- Duy trì, củng cố mô hình “Cụm dân cƣ an toàn về phòng cháy và chữa
cháy , nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng cháy
chữa cháy ở khu dân cƣ Rà soát kiểm tra thƣờng xuyên việc bảo quản sử dụng
các trang thiết bị đã đầu tƣ các cụm dân cƣ PCCC, kịp thời mua sắm b sung
thay thế các thiết bị đã hƣ hỏng không sử dụng đƣợc, tăng cƣờng trách nhiệm
của t chức, cá nhân trong quản lý, bảo quản sử dụng để phục vụ đƣợc lâu dài
- Tăng cƣờng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; t
chức thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an
ninh trật tự theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố đủ số
lƣợng, thành phần, tần suất, thời gian tuần tra khép kín địa bàn
- Chủ động trong công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ đạt chỉ
tiêu và đảm bảo chất lƣợng chính trị, sức khỏe và học vấn Xử lý kịp thời, đúng
pháp luật các trƣờng hợp chống khám, chống lệnh, đào bỏ ngũ (nếu có)
- Duy trì thƣờng xuyên nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ tuần
tra bảo vệ địa bàn, chủ động xử lý kịp thời các tình huống xảy ra Tiếp tục rà
soát, kiện toàn t chức, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lƣợng dân
quân thƣờng trực, dân quân biển tập trung
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5. Xây dựng chính quyền
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 04-NQ/TW khóa XII về tăng
cƣờng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tƣ tƣởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
trong nội bộ gắn v i thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số
29-CT/TU của BTV Thành ủy Đà Nẵng, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ
cƣơng hành chính và đạo đức công vụ, xử lý nghiêm cán bộ công chức vi phạm
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, thƣờng xuyên cung cấp thông tin về chủ
trƣơng, chính sách, pháp luật đến tận ngƣời dân, tạo điều kiện cho ngƣời dân
tiếp cận thông tin dễ dàng; đơn giản hóa và xây dựng các quy trình hành chính
công khai hơn nữa đối v i ngƣời dân trong các lĩnh vực
Thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý
Nhà nƣ c Triển khai thực hiện có hiệu quả Hệ thống văn bản điều hành và hệ
thống chính quyền điện tử, tăng cƣờng vận động nhân dân đăng ký tài khoản
công dân trực tuyến và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4
- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, ph biến giáo dục pháp luật trong
nhân dân bằng nhiều hình thức Đẩy mạnh hoạt động của các t hòa giải ở DC
T chức công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phòng chống tác hại về ma tuý, tệ nạn xã hội
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thƣ của công dân đúng
quy trình, quy định của pháp luật Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp
phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
- Xây dựng kế hoạch cụ thể t chức thực hiện và quyết tâm hoàn thành
xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm quận giao năm 2021.
- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nƣ c về tôn giáo trên địa
bàn phƣờng
Trên đây là Báo cáo của UBND phƣờng Xuân Hà về kết quả thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phƣơng hƣ ng,
nhiệm vụ năm 2021./.
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