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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG XUÂN HÀ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 298/BC-UBND Xuân Hà, ngày 08 tháng 6 năm 2018 

 

BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-xã hội, Quốc phòng-an ninh  

6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 

(Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân phường Xuân Hà 

khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021) 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ XÃ HỘI, QUỐC 

PHÒNG AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng nhân dân 

phường Xuân Hà về nhiệm vụ năm 2018, ngay từ đầu năm UBND phường đã 

tập trung chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ trên các 

lĩnh vực kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đạt được kết quả cụ thể 

như sau: 

1. Phát triển kinh tế  

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND phường đã tập trung chỉ đạo các đơn 

vị, bộ phận chuyên môn tăng cường công tác thu ngân sách, truy thu thuế nợ 

đọng của các hộ kinh doanh. Đồng thời đôn đốc các Tổ dân phố tiếp tục vận 

động nhân dân hoàn thành các loại quỹ vận động, thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp. Kết quả đạt được: 

Tổng thu ngân sách ước đạt: 2.834.111.000/4.790.000.000 đạt 59.17% 

 - Thuế ngoài quốc doanh: 1.250.334.000/2.700.000.000   đạt 46,31% 

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 750.159.000/750.000.000 đạt 100,02% 

 - Thuế thu nhập cá nhân:               570.667.299/1.000.000.000 đạt 57,07% 

 - Phí, lệ phí: 208.700.000/280.000.000 đạt 74,54% 

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

+ ĐƠĐN 67.000.000/67.000.000 đạt 100%  

+ CSTE 30.000.000/28.000.000 đạt 107,14% 

+ Khuyến học  30.000.000/28.000.000 đạt 107,14% 

+ Người cao tuổi 65.600.000/55.000.000 đạt 119,27% 

+ Vì Người nghèo 265.000.000/300.000.000   đạt 88,83% 

+ Quỹ Phòng chống thiên tai 37.000.000 

Đến nay, có 58/58 TDP hoàn thành các loại quỹ vận động đạt 100%, 24 

TDP hoàn thành thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

Tổng chi ngân sách:  7.641.500.000đồng/14.216.000.000 đồng đạt 

53,75 % 
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- Về khai thác hải sản: Tổng số tàu thuyền hiện có là 39 chiếc với tổng 

công suất 17.000CV. Sản lượng khai thác lũy kế từ đầu năm đến nay ước đạt 

1568/3150 tấn đạt 49,77% kế hoạch năm. 

2. Văn hoá-Xã hội 

a) Văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao 

Hoạt động văn hóa, văn nghệ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú 

được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người 

dân. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan cũng đã góp phần đáng kể trong 

việc nâng cao nhận thức của người dân.  

Tham gia, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi hội diễn tại 

quận và phường hưởng ứng và tuyên truyền nội dung Văn hóa văn minh đô thị, 

thành phố “4 an”, cải cách hành chính, trang trí cổ động trực quan hưởng ứng 

các ngày Lễ, Tết và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Kết quả: đạt giải 

nhất Hội thi tuyên truyền cổ động trực quan mừng Đảng đón xuân Mậu Tuất do 

Trung tâm VHTT quận tổ chức; tổ chức đêm tuyên truyền Năm văn hóa văn 

minh đô thị tại sân UBND phường, tuyên truyền bằng xe cổ động tháng cao 

điểm vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018, thực hiện tuyên truyền việc đăng ký 

tài khoản công dân điện tử và đăng ký sử dụng hồ sơ trực tuyến mức độ 3. 

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa thông tin được triển khai khá hiệu 

quả, tăng cường kiểm tra quản lý các dịch vụ kinh doanh internet và karaoke, 

bước đầu đã có những chuyển biến tích cực của các hộ kinh doanh trên địa bàn. 

Phối hợp Đoàn TNCSHCM phường ra quân xóa trên 100 mẫu quảng cáo 

rao vặt trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường và gởi các số điện thoại vi 

phạm về Phòng VHTT quận kiến nghị xử lý các số điện thoại vi phạm. 

Tham gia tốt các hoạt động thể dục thể thao tại Lễ hội cầu ngư, và các 

môn thi đấu thuộc Đại Hội TDTT quận Thanh Khê. Kết quả đạt giải nhất cá 

nhân nữ môn cờ tướng, giải nhất môn kéo co nữ, giải nhì kéo co nam và đạt các 

giải phụ trong Lễ Hội cầu ngư như: Giải nhất mâm cơm vùng biển, giải nhất đan 

lưới nữ, giải ba đan lưới nam, nhất ngoáy thúng, Giải nhất toàn đoàn môn cầu 

lông, giải nhì toàn đoàn bóng đá MiNi nữ và nhiều giải nhất, nhì, ba, khuyến 

khích nội dung đôi, đơn các môn thi của đại Hội TDTT quận Thanh Khê như 

BiDa, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền nữ. 

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” phường hướng dẫn, 

triển khai cho các Ban công tác mặt trận KDC,TDP đăng ký các danh hiệu văn 

hóa năm 2018. 

b) Giáo dục và đào tạo 

Triển khai các mô hình học tập ở cơ sở và mô hình học tập cộng đồng cấp 

phường năm 2018. Tổ chức rà soát các nhóm lớp độc lập tư thục và tiến hành 

kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhóm lớp. 
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Các trường học trên địa bàn phường tập trung công tác tổng kết hội đồng 

sư phạm và tổ chức tốt lễ bế giảng năm học 2017-2018. UBND phường phối 

hợp Hội khuyến học tổ chức trao thưởng đợt 1 cho 121 em đạt giải trong kỳ thi 

học sinh giỏi cấp quận, thành phố và các em học sinh xuất sắc toàn diện năm 

học 2017-2018 với số tiền 23.300.000 đồng.  

c) Lao động TBXH, Giảm nghèo, GĐ-TE, Y tế 

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng chính sách được thực hiện 

chu đáo, kịp thời. Ngay từ đầu năm, kế hoạch hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà 

chính sách được Đảng ủy, UBND phường tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tích 

cực. Tổng số nhà hỗ trợ xây mới và sửa chữa thuộc diện chính sách người có 

công: 23 nhà (xây mới: 07 nhà; sửa chữa: 16 nhà). Đến nay, đã hoàn thành 14 

nhà; đang tiếp tục triển khai các nhà còn lại theo kế hoạch. 

Tổ chức điều tra mức sống người có công cho 290 hộ gia đình chính sách 

trên địa bàn phường theo Kế hoạch số 42/KH-SLĐTBXH ngày 22/2/2018 của 

Sở LĐTBXH thành phố về khảo sát mức sống người có công với cách mạng. 

Trong dịp Tết nguyên đán đã tổ chức tốt việc cấp phát quà của Chủ tịch 

nước, và UBND thành phố cho các đối tượng chinh sách. Tổ chức các đoàn đi 

thăm, tặng quà cho 28 hộ gia đình chính sách khó khăn, tiêu biểu và đối tượng 

Chính sách mới qua đời trong năm với tổng số tiền là 5,1 triệu đồng. Từ nguồn 

gạo của thành phố đã cấp phát cho 639 hộ với 9.585 kg gạo, UBND phường hỗ 

trợ các hộ phát sinh nghèo cho 8 hộ với 120 kg gạo. 

Trong dịp Tết, UBND & UBMTTQVN phường đã vận động các cá nhân 

và đơn vị hỗ trợ 248 xuất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường với số tiền 

157.200.000 đồng. Ban giảm nghèo phường tổ chức tặng quà tết của UBND 

thành phố và quận cho 201 hộ nghèo với tổng số tiền 87.900.000đ. Đồng thời 

trao tiền hỗ trợ Tết của UBND thành phố cho 138 đối tượng xe thồ, xích lô trên 

địa bàn phường mỗi xuất trị giá 250.000đ. 

Triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo 2018. Tổ chức đối 

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

nghèo bền vững. Qua đối thoại có 14 trường hợp xin sửa chữa nhà xuống cấp, 2 

trường hợp có nhu cầu sinh kế, 3 trường hợp có nhu cầu vay vốn, 5 trường hợp 

có nhu cầu hỗ trợ vốn. UBND phường 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. 

Công tác giải quyết việc làm tiếp tục duy trì kết quả đạt được trong những 

năm trước (thực hiện giải quyết việc làm cho 241 trường hợp, trong đó 85 việc 

làm có địa chỉ). Duy trì hoạt động Câu lạc bộ sau cai; hỗ trợ cho các đối tượng 

khó khăn nhân dịp tết Nguyên Đán số tiền 2 triệu đồng. Hoạt động bảo trợ xã 

hội, phòng chống tệ nạn xã hội và chăm sóc trẻ em cũng được chú trọng chăm 

lo, mang lại hiệu quả thiết thực. Phối hợp Trung tâm công tác xã hội thành phố 
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tổ chức điều tra 15 đối tượng bệnh nhân tâm thần để giúp đỡ hòa nhập cộng 

đồng. 

Ban vận động hiến máu tình nguyện đã tổ chức vận động cán bộ và nhân 

dân tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2018 được 93 đơn vị máu. 

Phối hợp Hội người cao tuổi tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Người 

cao tuổi Việt Nam và mừng thọ 204 cụ cao tuổi năm 2018 với số tiền 

23.500.000 đồng. 

Nhân dịp tết Nguyên Đán, Ngày quốc tế thiếu nhi đã cấp 93 suất quà cho 

trẻ em nghèo với số tiền 19,7 triệu đồng; Hỗ trợ 02 trường hợp trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn trị giá 2 triệu đồng và 18 xuất học bổng trị giá 36 triệu đồng cho 

con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn hỗ trợ của quận và thành phố. 

Tổ chức khảo sát 2002 trẻ em dưới 06 tuổi nhằm phát hiện sớm và cải thiện trẻ 

khuyết tật, khảo sát trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt, trẻ em có hoàn cảnh nguy cơ từ 

0 đến 16 tuổi trên địa bàn phường. Tiến hành đổi 1800 thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ 

từ 0 đến 6 tuổi theo quy định của BHXH. 

Tổ 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, qua đó đã kiểm tra 

06 nhóm lớp độc lập dưới 7 trẻ và 124 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức 

ăn đường phố trên địa bàn phường, qua kiểm tra có 02 cơ sở chưa đạt, đoàn 

kiểm tra lập biên bản nhắc nhở. 

Trạm y tế tiếp tục triển khai các chương trình y tế quốc gia và chăm sóc 

sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh 

tay-chân-miệng, bệnh sốt xuất huyết trong nhân dân. Triển khai chiến dịch 

truyền thông dân số đợt 1/2018. Thực hiện biện pháp tránh thai: 65/145 vòng đạt 

44,8%, 3/3 ca đình sản đạt 100%, thuốc cấy 5/9 trường hợp đạt 55,5%. Trạm y 

tế phường khám và cấp thuốc BHYT cho 55 trường hợp, thực hiện tiêm chủng 

mở rộng cho 840 lượt trẻ dưới 2 tuổi. 

3. Quản lý đô thị - Xây dựng cơ bản 

Thực hiện Đề án chương trình thành phố 4 an, ngay từ đầu năm UBND 

phường tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự vỉa hè trong 

công tác quản lý các tuyến đường trên địa bàn phường. Tổ chức nhiều đợt ra 

quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: Đã kiểm tra 69 lượt về xây dựng, 

sửa chữa nhà, không có trường hợp vi phạm xây dựng nhà không phép và sai 

phép; ra quân các đợt cao điểm xử lý trật tự vỉa hè, lòng đường và vệ sinh môi 

trường trên địa bàn phường, qua đó đã thu giữ 21 bảng hiệu, tiêu hủy  hơn 60kg 

hải sản các loại, xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp về lĩnh vực giao 

thông đường bộ với số tiền 750.000 đ; Tổ chức  mời 24 hộ kinh doanh nước mía 

trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và các hộ kinh doanh trên tuyến đường Lê 

Quang Sung lên làm việc và cam kết đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi 

trường, không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán. 
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Tổ KTQTĐT phối hợp với đội thuế trong công tác vận động thu thuế xây 

dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường, kết quả thu được 338.763.000đ đồng. 

Tiến hành cấp giấy phép sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho 90 hộ 

với số tiền 75.120.000 đồng. 

UBND phường đã thực hiện duy tu bảo dưỡng sửa chữa thay thế 55 bóng 

đèn với tổng số tiền 13.750.000  đồng, hỗ trợ 04 Tổ dân phố cải tạo nền đường 

và thay 03 tấm đan cống tại TDP với số tiền 3.500.000 đồng để nhân dân thuận 

tiện đi lại. Khởi công, bàn giao mặt bằng 2 công trình xây dựng cơ bản trên địa 

bàn phường do UBND quận làm chủ đầu tư (Công trình cải tạo cống thoát nước 

và nền đường tổ 11 và 57; Nhà sinh hoạt khu dân cư Hà Đông). 

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - 

Đẹp, triển khai dự án Đại dương không nhựa tại 02 Khu dân cư Thuận An 4, 5, 

tuyên truyền vận động nhân dân quản lý rác thải bền vững, thu gom, phân loại 

và tái sử dụng dựa vào cộng đồng. 

4. Quốc phòng - An ninh 

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

thường trực và lực lượng dân phòng phường, duy trì công tác tuần tra theo 

Quyết định 8394 của UBND thành phố, góp phần ngăn chặn và giải quyết kịp 

thời các vụ việc. Chỉ đạo lực lượng công an, quân sự triển khai kế hoạch tăng 

cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra địa bàn bảo vệ các ngày lễ lớn: 

tết cổ truyền, ngày thành lập Đảng, giải phóng thành phố (29/3), giỗ tổ Hùng 

Vương, 30/4, 1/5, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế tại Đà nẵng đảm bảo an toàn. 

a) Công tác quốc phòng, quân sự địa phương 

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai ngay từ đầu 

năm. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng xây dựng lực 

lượng cơ sở, nhất là xây dựng dân quân mới (đã tổ chức kết nạp vào lực lượng 

dân quân 28 đ/c). Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình 

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hoàn thành các chỉ tiêu 

huấn luyện, đào tạo, sĩ quan dự bị. Triển khai thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ 

quân sự tuổi 17 (sinh năm 2001) 67/67 thanh niên đạt 100%.  

Hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 vượt 

01 chỉ tiêu (19 thanh niên/18 thanh niên. Trong đó quân sự:16/16, công an: 3/2).  

Tổ chức khảo sát, thống kê, đăng ký nhân lực, tàu thuyền tham gia làm 

nhiệm vụ BM. Tổ chức thăm chiến sỹ mới tại các đơn vị nhận quân nhằm động 

viên thanh niên an tâm nhập ngũ. Triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng 

thủ và diễn tập phòng chống sóng thần năm 2018. 

b) Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. UBND 

phường đã tập trung chỉ đạo các lực lượng, ngành chức năng tổ chức các đợt ra 

quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, trộm cắp 
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tài sản, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận, nhất là vào các 

dịp lễ, tết ... (Trong 6 tháng đầu năm xảy ra 06 vụ phạm pháp hình sự; Điều tra 

xử lý 04 vụ/17 đối tượng đánh bạc, xử lý hành chính phạt tiền 25.500.000 đồng, 

bắt quả tang 04 vụ/08 đối tượng có hành vi mua bán dâm, phạt tiền 3.800.000đ. 

Kiểm tra, lập biên bản xử lý hành chính 03 cơ sở lưu trú, phạt tiền 4.500.000đ, 

03 nhà cho thuê trọ, phạt tiền: 600.000đ, Phát hiện lập hồ sơ xử lý hành chính 

phạt tiền 23 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, số tiền: 17.250.000đ, lập 

hồ sơ đưa 06 đối tượng đưa vào cơ sở xã hội Bầu Bàng, đưa 02 đối tượng vào 

diện quản lý theo NĐ111, chuyển 10 đối tượng cho đơn vị  khác xử lý). 

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường; tổ chức ra 

quân chốt chặn, xử lý tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. (Lập 

biên bản, xử lý 77 trường hợp vi phạm, phạt tiền: 28.700.000đ) 

UBND phường tiếp tục duy trì, củng cố mô hình “Cụm dân cư an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy” tại các KDC. Phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC số 2 tổ 

chức kiểm tra hành chính về công tác phòng cháy chữa cháy khu chung cư 493 

Trần Cao Vân và Chợ Lầu Đèn trên địa bàn phường. 

Phối hợp Phòng PV28, Đội XDPT Công an quận và Hội Nông dân, Hội 

phụ nữ phường tổ chức 02 buổi phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, 

tuyên truyền phòng chống tội phạm, TNXH khu vực biên giới biển và trọng 

điểm, phức tạp tại 02 khu dân cư Tân Trung, Tân Chánh. 

Duy trì thực hiện mô hình tuyến biển an toàn, văn hóa, văn minh với nội 

dung “03 không – 03 có” tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành 

Tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Ánh sáng xanh” theo Kế hoạch của Chi cục 

phòng chống TNXH thành phố có 80 người dự nhằm mục đích hỗ trợ đảm bảo 

quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ 

nạn mại dâm” và phụ nữ trong khu dân cư có điều kiện hoàn cảnh dễ dẫn đến tệ 

nạn mại dâm. 

5. Xây dựng chính quyền 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy Đà 

Nẵng, 100% CBCCNV đăng ký cam kết thực hiện nội dung “5 xây, 3 chống” và 

thực hiện nhiệm vụ năm 2018. 

Công tác cải cách hành chính được triển khai cụ thể, trọng tâm nâng cao 

chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, chấn chỉnh tinh thần thái độ phục 

vụ nhân dân và giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn của đội ngũ cán bộ công chức. 

Đẩy mạnh công tác tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, kết quả, 6 tháng đầu năm đã tiếp 

nhận hơn 390 hồ sơ các loại đăng ký trực tuyến mức 3.  

Duy trì áp dụng  thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001: 2008 tại UBND phường Xuân Hà. Duy trì thực hiện mô hình một cửa hiện 

đại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường. 
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Triển khai trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại nhà cho 10 

trường hợp trẻ em mới sinh trên địa bàn phường. Thực hiện đăng ký khai tử tại 

nhà và thăm viếng chia buồn 09 trường hợp. 

Tiến hành rà soát và lập danh sách các đối tượng được trợ giúp pháp lý 

theo Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn phường. Phối hợp với các khu dân 

cư, đoàn thể trên địa bàn phường khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người 

dân. Đồng thời củng cố 20/20 tổ hòa giải tại các khu dân cư với 121 hòa giải 

viên cơ sở. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

được thực hiện thường xuyên, nề nếp và có hiệu quả. Đã tiếp 37 lượt công dân, 

tiếp nhận, giải quyết 14/14 đơn thư các loại. Hầu hết đơn thư có tính chất phản 

ánh, kiến nghị về việc lĩnh vực môi trường, tranh chấp đất đai, tranh chấp ranh 

giới xây dựng… Các bộ phận chuyên môn thuộc phường đã tập trung phối hợp 

và tham mưu giải quyết.  

Duy trì thực hiện giao ban với TDP định kỳ, đã tiến hành củng cố 05 Ban 

điều hành Tổ dân phố. 

Hướng dẫn các cơ sở tôn giáo hoạt động theo đúng quy định và tổ chức 

Đoàn lãnh đạo địa phương đi thăm và chúc mừng các chùa nhân dịp lễ Phật đản 

Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, 

UBND quận Thanh Khê, và Đảng ủy phường, sự giám sát của HĐND. Cùng với 

sự phối hợp nhịp nhàng của UBMT, các ban ngành Hội đoàn thể các đơn vị từ 

phường đến KDC trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2018. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm tình hình an 

ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Nhân dân đón tết 

cổ truyền của dân tộc với không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Các hoạt động 

chăm lo đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo… trong dịp 

tết Nguyên Đán được quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác thu 

ngân sách đạt chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động VHXH như 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 được chú trọng. Công tác quản 

lý vỉa hè, trật tự đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục. UBND phường tập 

trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an 

ninh tại địa phương và các nhiệm vụ trọng tâm UBND quận giao.  

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì hoạt động thu ngân sách còn 

nhiều khó khăn, nợ đọng thuế còn cao. Chủ trương “Năm văn hóa văn minh đô 

thị” tiếp tục được thực hiện nhưng kết quả chưa cao, nhất là trên lĩnh vực xóa 

quảng cáo rao vặt. Mỹ quan đô thị, trật tự vỉa hè chưa thực sự chuyển biến, 

người dân tái lấn chiếm vỉa hè nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Xử lý ô nhiễm 
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môi trường dọc tuyến đường sắt, một số khu dân cư và lô đất trống chưa hiệu 

quả. Phong trào ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp chưa được duy trì thường xuyên. 

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ý thức 

chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tinh thần cảnh giác phòng chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội của một bộ phận nhân dân chưa cao. Một số TDP hoạt động 

cầm chừng, thiếu chủ động, các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, 

các phong trào thi đua yêu nước chưa kịp thời triển khai đến với nhân dân. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

1. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp thu ngân sách, tăng cường thu 

thuế ngoài quốc doanh, phí môn bài, thuế sử dụng đất pho nông nghiệp, tập 

trung các nguồn thu khó như: nợ đọng, cho thuê mặt bằng, xây dựng tư nhân... 

phấn đấu cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu tăng thu từ 5% trở lên so với dự toán 

quận giao. 

          2. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm quận 

giao năm 2018. 

          3. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao trên địa bàn phường. Tham gia đầy đủ các nội dung thi đấu còn 

lại của chương trình Đại hội TDTT quận Thanh Khê. 

          4. Tập trung chăm lo đến các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 71 năm 

Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1967-27/7/2018). Tổ chức đi thăm và tặng quà 

các gia đình chính sách khó khăn, Thăm và viếng hương các gia đình thờ cúng 

bà mẹ VNAH và thờ cúng liệt sỹ trên địa bàn phường. Hỗ trợ xây mới và sữa 

chữa gia đình chính sách, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2018. 

5. Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giảm 

nghèo, chương trình an sinh xã hội. Huy động nguồn lực để đảm bảo hoàn thành 

kế hoạch hỗ trợ sửa chữa 16 nhà cấp 4 xuống cấp cho hộ nghèo, hoàn thành 

trước mùa mưa bão 2018; hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.  

          6. Chủ động phối hợp triển khai tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục triển khai chiến dịch truyền thông 

dân số đợt 2, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.  

 Các trường thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng văn bản chỉ đạo của 

UBND quận năm học 2018-2019; rà soát về cơ sở vật chất chuẩn bị khai giảng 

năm học mới. Tổ chức tốt các hoạt động dạy và học ngay sau ngày khai giảng. 

Tổng kết các mô hình học tập ở cơ sở và mô hình học tập cộng đồng cấp phường 

năm 2018. 

          7. Tiếp tục triển khai quyết liệt Chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy về “Năm 

văn hóa văn minh đô thị” gắn với việc thực hiện Đề án “Thành phố 4 an” và Đề 

án xây dựng Thanh Khê - Quận môi trường”. 

 Duy trì công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, tổ chức các đợt ra 

quân lập lại trật tự vỉa hè. Tuyên truyền giáo dục cho nhân dân ý thức đảm bảo 
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an toàn giao thông, trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, 

buôn bán.  

Tiếp tục thực hiện tốt mô hình “Tổ dân phố không rác”, duy trì phong trào 

“Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. 

         8. Duy trì thực hiện nghiêm công tác tuần tra phối hợp 8394 giữa các lực 

lượng. Tiếp tục triển khai các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Tăng cường 

tấn công phòng chống tội phạm, kiềm chế tối đa các vụ phạm pháp hình sự, đảm 

bảo an ninh trật tự vào các ngày lễ lớn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵng sàng 

chiến đấu. Xây dựng và triển khai phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn năm 2018. 

 9. Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng 

chống sóng thần năm 2018.  

10. Giải quyết tốt đơn thư của công dân đúng theo quy định; lưu ý các đối 

tượng khiếu kiện kéo dài. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

11. Tiếp tục đẩy manh các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, ứng 

dụng công nghệ thông tin. Tham gia tốt Hội thi cải cách hành chính với chủ đề 

“Ngày hội chung tay cải cách hành chính” do UBND quận tổ chức. 

 Tăng cường thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy về “5 xây 3 

chống”, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tổ 

chức triển khai nhiệm vụ. Quản lý tốt hoạt động tôn giáo trên địa bàn phường. 

Trên đây là báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-xã hội, Quốc 

phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2018 của phường Xuân Hà./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH  
- VP UBND quận;  

- TT Đảng uỷ, HĐND;  

- Các ban ngành đoàn thể; 

- Các bộ phận liên quan; 

- Lưu: VT. 

 Nguyễn Văn Hải 
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