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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm  

của UBND quận Thanh Khê giao năm 2018 
 

 Thực hiện Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 về 

ban hành danh mục nhiệm vụ trọng tâm giao cho các cơ quan chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp và UBND các phường thực hiện trong năm 2018. 

 UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng 

tâm của UBND quận Thanh Khê giao cho phường Xuân Hà năm 2018, cụ thể 

như sau: 

I. NHIỆM VỤ 1: Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; 

nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ, phấn đấu đạt loại tốt trong 

năm 2018. 

1. Mục đích 

- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường 

thuận lợi và hướng đến sự hài lòng của tổ chức công dân khi đến giải quyết thủ 

tục hành chính tại UBND phường. 

- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách 

nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ công chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ công 

chức từng bước chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên 

môn đáp ứng yêu cầu phục vụ tổ chức và nhân dân. 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình, quy định của pháp luật về công 

tác văn thư, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý văn bản đến; xây dựng, phát hành 

văn bản đi, quản lý và sử dụng con dấu, bảo vệ bí mật Nhà nước theo đúng quy 

định. 

- Thực hiện tốt công tác lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu, đảm bảo cho 

việc tra cứu được nhanh chóng, thuận tiện, dễ nhận biết, dễ khai thác; thực hiện 

tốt việc bảo quản an toàn các văn bản, hồ sơ, tài liệu tại cơ quan, đơn vị. Nâng 

cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ tại đơn vị góp phần thực hiện tốt nhiệm 

vụ cải công tác Cải cách hành chính của cơ quan. 

 2. Nội dung thực hiện 

 a) Công tác Cải cách hành chính 

- Đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban thường vụ Thành 

ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây 

dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình 
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hình mới và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố 

Đà Nẵng trong tình hình mới. 

- Củng cố Tổ công vụ, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ và 

đột xuất về tác phong làm việc của cán bộ công chức phường. 

 - Tăng cường khảo sát trực tuyến, đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng 

dịch vụ hành chính công đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả phường đảm bảo đạt và vượt tỷ lệ theo quy định. 

- Triển khai thực hiện trao thư chúc mừng đối với các trường hợp đăng ký 

kết hôn, khai sinh tại UBND phường. Tổ chức trao giấy khai sinh, bảo hiểm y tế 

và sổ hộ khẩu tận nhà cho trẻ em mới sinh theo chủ trương của Thành phố. Duy 

trì thực hiện đề án thí điểm chính quyền thăm viếng, chia buồn và đăng ký khai 

tử tại gia đình công dân. 

- Tiếp tục thực hiện tốt liên thông các thủ tục hành chính thuộc nhóm lĩnh 

vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, đăng ký quản lý cư trú trên địa bàn phường. 

- Rà soát và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời 

gian giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thực hiện tiếp nhận 100% hồ sơ Thủ tục hành chính vào phần mềm một 

cửa điện tử, không để xảy ra trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn và quá hạn. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền công dân, tổ chức đăng ký hồ sơ trực tuyến mức 

độ 3 đạt tỷ lệ từ 60% trở lên đối với các lĩnh vực được xây dựng quy trình tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến. 

b) Công tác Văn thư lưu trữ 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ. Thực hiện 

báo cáo kịp thời và đúng thời gian quy định. 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình nghiệp vụ công tác văn thư từ soạn 

thảo văn bản, đến ban hành văn bản trong toàn bộ thể công chức của đơn vị theo 

đúng quy định. 

- Tổ chức hướng dẫn cán bộ công chức chuyên môn thực hiện lập hồ sơ 

công việc và thực hiện việc giao nộp tài liệu vào bộ phận lưu trữ cơ quan theo 

đúng quy định. 

- Sử dụng và bảo quản an toàn tuyệt đối với các loại con dấu của cơ quan; 

Thực hiện quản lý tài liệu mật theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về 

bảo vệ bí mật của Nhà nước. 

- Thực hiện tốt việc quản lý văn bản đến, đi trên hệ thống văn bản điều 

hành của thành phố. Thực hiện chữ ký số đối với các loại văn bản công văn, kế 

hoạch, thông báo, tờ trình.. do UBND phường ban hành và đính kèm trên hệ 
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thống văn bản điều hành. 100% văn bản đến bằng đường văn thư thông thường 

sau khi có bút phê của lãnh đạo được scan và đính kèm lên hệ thống để cán bộ 

chuyên môn dễ dàng truy cập, quản lý và xử lý công việc. 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức chỉnh lý tài liệu năm 2017, việc chỉnh lý 

tài liệu đảm bảo đúng các khâu về nghiệp vụ lưu trữ. 

- Thường xuyên sắp xếp các hồ sơ, tài liệu tại kho lưu trữ để đảm bảo tra 

cứu, sử dụng hiệu quả kịp thời. Trang bị và sửa chữa đầu tư thêm các trang thiết 

bị bảo quản và các phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo đúng tiêu chuẩn quy 

định. Đẩy mạnh ứng dụng tin học hoá vào nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; Thực hiện 

tiêu hủy tài liệu hết giá trị, tài liệu đã loại ra sau chỉnh lý; Thực hiện chế độ báo 

cáo định kỳ, đột xuất theo quy dịnh. 

 3. Tổ chức thực hiện 

- Giao Văn phòng UBND phường phối hợp với cán bộ, công chức chuyên 

môn căn cứ nội dung của kế hoạch tham mưu UBND phường triển khai thực 

hiện đảm bảo đạt kết quả và hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của UBND quận 

giao cho UBND phường năm 2018. 

- Định kỳ hằng tháng, Văn phòng UBND phường thường xuyên theo dõi, 

tham mưu triển khai thực nhiện nhiệm vụ đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính, văn thư lưu trữ tại UBND phường, tập trung cải thiện chất lượng giải 

quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, góp phần xây dựng chính quyền 

“Thân thiện hơn”. 

II. NHIỆM VỤ 2: Phấn đấu 50% trở lên hộ tiểu thương kinh doanh 

tại chợ trên địa bàn phường sử dụng “Túi nilon thân thiện môi trường”. 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tác hại của túi ni-lông khó phân 

hủy đối với môi trường, tăng cường sứ dụng sản phẩm túi tự huý sinh học nhằm 

góp phần kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khoẻ của người dân và hướng tới phát 

triến bền vững đất nước. 

-Vận động các cấp, các ngành, đoàn thể, các hộ tiểu thưởng và cộng đồng 

dân cư có những hành động thiết thực nhằm giảm thiếu việc sử dụng túi ni- lông 

khó phân huỷ, phấn đấu đạt 50% túi tự huỷ sinh học được sử dụng trong trao 

đổi, gói đựng hàng hoá tại chợ Lầu Đèn trên địa bàn phường. 

- Xây dựng phường đạt chuẩn phường thân thiện môi trường, phường 

xanh sạch đẹp. Góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Xây dựng Thanh 

Khê - Quận môi trường” giai đoạn 2 (2016 - 2020). 

2. Nội dung thực hiện 

a) Công tác tuyên truyền 

- Tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương tại chợ Lầu Đèn tăng cường 
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sử dụng túi tự huỷ sinh học khi gói hàng hoá cho người đi chợ. 

- Tăng cường đưa tin, bài viết về các hoạt động tuyên truyền, vận động 

người dân tích cực sử dụng túi tự huỷ sinh học. 

- Thực hiện treo băng rôn, pano, áp phích để giới thiệu rộng rãi về sản 

phấm túi tự huỷ sinh học và tác dụng của nó đối với môi trường. 

- Nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của túi ni-lông thông thường 

đối với môi trường tự nhiên, từ đó có những hành động thiết thực góp phần hạn 

chế sử dụng túi ni-lông thông thường, tăng tỷ lệ sử dụng túi tự huỷ sinh học tại 

chợ Lầu Đèn. 

- Giới thiệu đặc trưng của sản phẩm túi tự huỷ sinh học, điểm khác biệt 

giữa túi ni-lông thông thường và túi tự huỷ sinh học, từ đó nâng cao nhận thức 

của cộng đồng về tầm quan trọng của việc sử dụng túi tự hưỷ sinh học trong sinh 

hoạt hằng ngày đối với các hộ tiểu thương và nhân dân trên địa bàn. 

b) Tiến độ thực hiện 

- Đẩy nhanh tiến độ sử dụng túi tự huỷ sinh học tại chợ Lầu Đèn trên địa 

bàn phường, phấn đấu đến quý IV đạt trên s50% lượng túi tự huỷ sinh học được 

các hộ tiểu thương tại chợ Lầu Đèn sử dụng trong hoạt động kinh doanh hàng 

ngày. 

 3. Tổ chức thực hiện 

- Ban quản lý Chợ Lầu Đèn căn cứ Kế hoạch này lập kể hoạch và vận 

động các hộ tiểu thương tăng cường sử dụng túi tự huỷ sinh học, đảm bảo đúng 

tiến độ đề ra. Phấn đấu đạt trên 50% số lượng túi đựng hàng hoá tại chợ là túi tự 

huỷ sinh học. 

- Giao cán bộ phụ trách môi trường phối hợp Ban Quản lý Chợ Lầu Đèn 

thực hiện tham mưu UBND phường báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận 

(Thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30 của các tháng 6, 9, 

12. 

- Hội LHPN phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong cán bộ hội 

viên, vận động các chị em phụ nữ chỉ mua hàng hoá tại các hộ tiểu thương có sử 

dụng túi tự huỷ sinh học khi đi chợ. 

- UBMTTQVN phường và các Hội đoàn thể lồng ghép tring các buổi sinh 

hoạt tổ chức tuyên truyền vận động các gia đình đảng viên, hội viên về tác hại 

sử dụng túi ni lông thông thường, vận động sử dụng túi ni lông tự hủy sinh học 

trong gia đình. 

III. NHIỆM VỤ 3: Quản lý tốt mỹ quan đô thị, trật tự vỉa hè, vệ sinh 

môi trường 02 tuyến đường trọng điểm trên địa bàn phường. 

1. Mục đích 

- Triển khai tổ chức quản lý có hiệu quả trật tự vỉa hè, bảo đảm cảnh quan 
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môi trường tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Trần Cao Vân nhằm lập lại trật tự, 

ổn định tình hình, hướng đến xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, giao thông an 

toàn.  

- Tạo sự chuyển biến rõ nét, căn bản trên lĩnh vực trật tự an toàn giao 

thông; trật tự đô thị, nhất là trật tự vỉa hè, lòng đường; vệ sinh môi trường và nếp 

sống văn hóa, văn minh đô thị. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, từng bước xây 

dựng thói quen cư xử có văn hoá, đúng pháp luật, xoá bỏ những thói quen tùy 

tiện vi phạm quy tắc giao thông, trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, hình thành ý 

thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, tạo môi trường giao 

thông trật tự an toàn, văn minh, thân thiện.  

- Triển khai đồng bộ, liên tục các giải pháp; phối hợp đồng bộ và thực 

hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao đối với các cấp, các lực lượng, 

không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Tiến 

hành kiên quyết kiên trì và mang lại hiệu quả thiết thực, không theo pha đợt. 

- Quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, các cơ sơt sản 

xuất kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn phường. Đạt chuẩn “Phường thân thiên môi 

trường” vào cuối năm 2018. 

2. Nội dung thực hiện 

- Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi 

người dân trong việc giữ gìn vệ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn 

minh đô thị. 

- Tiến hành sắp xếp ngăn nắp, trật tự và thực thi các quy định quản lý chặt 

chẽ trật tự lòng lề đường, vỉa hè; chấn chỉnh, giải tỏa triệt để tình trạng chợ tạm, 

chợ cóc, các điểm lấn chiếm lề đường, vỉa hè không còn lối đi cho người đi bộ, 

để phương tiện không đúng nơi quy định trên 02 tuyến đường Nguyễn Tất 

Thành, Trần Cao Vân.  

- Tập trung xử lý và phối hợp xử lý các điểm ô nhiễm môi trường trên địa 

bàn; đảm bảo vệ sinh môi trường lại các lô đất trống.  

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - 

đẹp” tại địa phương, đặc biệt là ở các khu dân cư. Đảm bảo vệ sinh môi trường 

trên các tuyến đường, khu vực công cộng và bãi biển Nguyễn Tất Thành. Vận 

động nhân dân không thả động vật nuôi chạy rông, phóng uế bừa bãi nơi công 

cộng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình “Tổ dân phố không rác” trên địa 

bàn phường.  

3. Tổ chức thực hiện 

a) Bộ phận văn hóa thông tin 

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung Chỉ thị 43 của Ban thường vụ Thanh 

ủy nhằm góp phần giáo dục nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về văn 
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hóa, văn minh đô thị. 

Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường tham mưu UBND 

phường xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt ra quân tháo gỡ, xóa quảng cáo rao 

vặt trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử phạt các đối tượng dán quảng cáo rao 

vặt, phát tờ rơi (và truy tìm xử phạt chủ nội dung quảng cáo; thống kê số điện 

thoại vi phạm gửi Phòng Văn hóa và thông tin để báo cáo thành phố xử lý cắt số 

điện thoại). 

b) Tổ KTQTĐT phường 

- Tham mưu UBND phường thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự đô thị, 

trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị, vận động tháo dỡ các tấm pano, mái che di động ở 

mặt tiền nhà bị rách, hư hỏng đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Tăng cường công tác quản lý trật tự vỉa hè trên địa bàn, xử lý tháo dỡ các 

bảng hiệu lắp, dựng trái phép trên vỉa hè. Phối hợp với các ngành chức năng chịu 

trách nhiệm xử lý dứt điểm những tồn tại về trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn. 

- Giải tỏa triệt để các tụ điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh 

buôn bán, chợ cóc, chợ tạm, các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, 

để phương tiện không đúng nơi quy định. bán hàng rong, bán hàng rong có ca 

nhạc tại các quán ăn, đánh giày, bán sách, báo dạo; xử lý dứt điểm tình trạng 

buôn bán hải sản trái phép trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành...  

- Tăng cường kiểm tra xử lý triệt để các trường hợp đổ đất, đá, vật liệu 

xây dựng trên các lô đất trống, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. 

- Tham mưu UBND phường giải pháp quản lý tốt các lô đất trống vắng 

chủ tránh để người dân đổ trộm xà bần giá hạ ô nhiễm môi trường; phối hợp các 

lực lượng tuần tra ban đêm như: dân quân, dân phòng, theo dõi phát hiện có biện 

pháp xử lý nghiêm.  

c) Cán bộ Địa chính xây dựng  

- Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết chỉ đạo 

và triển khai thực hiện tốt các hoạt động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường 

trên địa bàn phường.  

- Phối hợp với Tổ Kiểm tra quy tắc đô thị phường rà soát, thống kê tình 

trạng các lô đất trống trên địa bàn; tham mưu xây dựng kế hoạch phân công 

quản lý, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường các lô đất trống không để tái ô nhiễm. 

d) Công an phường 

- Phối hợp cùng với các lực lượng kiên quyết xử lý, truy tìm chủ nhân 

quảng cáo, rao vặt, phát tờ rơi sai quy định để xử phạt theo quy định. 

- Bố trí lực lượng tham gia với tổ kiểm tra Quy tắc xử lý trật tự vỉa hè-

VSMT, xử lý các xe ôtô đậu đỗ không đúng quy định và các trường hợp vi phạm 

ATGT. Trực tiếp xử lý các xe máy đậu đỗ dưới lòng đường. 
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e) BCH Quân sự phường 

Bố trí lực lượng cùng tham gia với tổ kiểm tra Quy tắc xử lý trật tự vỉa hè-

VSMT khi có kế hoạch của UBND phường. 

f) Bộ phận Tư pháp 

Giao bộ phận Tư pháp tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật 

chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến các quy định của pháp luật, trọng tâm về an toàn giao thông, trật tự đô 

thị, vệ sinh môi trường và lĩnh vực văn hóa... 

g) Bộ phận Văn phòng UBND phường  

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả quá trình thực hiện 3 

nhiệm vụ trọng tâm quận giao cho lãnh đạo UBND phường và cấp trên. Biểu 

dương khen thưởng động viên kịp thời các bộ phận, cá nhân thực hiện tốt nhiệm 

vụ, đồng thời nhắc nhở phê bình các bộ phận không làm tốt 3 nhiệm vụ trọng 

tâm quận giao năm 2018. 

- Tham mưu cho UBND phường tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng 

kịp thời cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, triển 

khai thực hiện Kế hoạch. 

h) Ủy ban MTTQVN và các hội, đoàn thể phường 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ, 

Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Công đoàn cơ sở phường 

và các tổ chức đoàn thể xã hội tập trung công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, 

hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chỉnh trang, 

làm mới mặt tiền nhà, tường rào, cổng ngõ nhà mặt tiền. Tháo dỡ, chỉnh trang 

làm mới các panô, biển hiệu, bảng quảng cáo, mái che di động ở mặt tiền nhà và 

giữ gìn vệ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. 

- Tổ chức các phong trào thi đua, mở các đợt cao điểm ra quân lập lại trật 

tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xóa mẫu quảng cáo rao 

vặt trong các tầng lớp nhân dân; qua đó giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân 

dân ý thức trách nhiệm với cộng đồng.  

i) Tổ trưởng các Tổ dân phố 

- Phối hợp với Ban công tác mặt trận khu dân cư tổ chức triển khai công 

tác tuyên truyền, giáo dục về thực hiện nếp sống văn minh đô thị ở địa bàn dân 

cư thông qua các cuộc họp Tổ dân phố.  

- Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm của Tổ dân phố, 

trong đó tập trung triển khai có chất lượng và hiệu quả các mô hình “Tổ dân phố 

không rác”, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”, phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vận động nhân dân trong tổ chỉnh 

trang, giữ gìn cảnh trí mặt tiền nhà, cộng đồng trách nhiệm với chính quyền để xây 

dựng và bảo vệ mỹ quan đô thị.  
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của UBND 

quận Thanh Khê giao cho UBND phường Xuân Hà. Nhận được kế hoạch này đề 

nghị các bộ phận, các lực lượng có liên quan nghiêm túc triển khai và tổ chức 

thực hiện theo kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                    
- UBND quận; CHỦ TỊCH        

- Phòng Nội vụ, phòng TNMT, QLĐT; 

- TT Đảng uỷ, HĐND; 

- UBMTTQVN và Các hội đoàn thể;      

- Các bộ phận liên quan;       

- Lưu: VT.  Nguyễn Văn Hải  
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