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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 2018 

 

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

QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ III NĂM 2018 

1. Kinh tế (ĐVT: đồng)  

Tổng thu ngân sách ước đạt: 4.252.000.000/4.790.000.000 đạt 88,78% 

 - Thuế ngoài quốc doanh: 2.094.000.000/2.700.000.000   đạt 77,57% 

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 804.000.000/750.000.000 đạt 107,32% 

- Thuế thu nhập cá nhân:               1.028.000.000/1.000.000.000 đạt 102,86% 

 - Phí, lệ phí: 265.000.000/280.000.000 đạt 94,71% 

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

+ ĐƠĐN 73.000.000/67.000.000 đạt 108,96%  

+ 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 303.000.000/300.000.000   đạt 101% 

+ Quỹ Phòng chống thiên tai 37.000.000 

Đến nay đã có 58/58 TDP hoàn thành các loại quỹ vận động đạt 100%, 27 

TDP hoàn thành thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

- Về khai thác hải sản: Tổng số tàu thuyền hiện có là 40 chiếc với tổng 

công suất 17.000CV, ước sản lượng khai thác trong đến nay đạt 2640/3150 tấn 

đạt 83,8% kế hoạch năm.  

2. Văn hoá-Xã hội 

a) Văn hóa- Thể thao 

- Tập trung công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày 

lễ trong quý như: tổ chức thực hiện 14 pano cổ động, 15 băng rôn dài tuyên 

truyền kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ, 73 năm ngày cách mạng tháng 

8 và Quốc Khánh 2/9. Trang thông tin điện tử phường đăng tải 23 tin bài về 

Nghị định 61/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tuyên 

truyền phòng chống tội phạm, luật hòa giải cơ sở, tuyển dụng việc làm, tuyên 
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truyền chống thất thu thuế…. Ngoài ra tổ chức hơn 300 lượt phát thanh qua hệ 

thống xe qui tắc tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. 

- Trung tâm VHTT&HTCĐ phường phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và 

Đoàn TNCSHCM, phường tổ chức ngày hội “Thanh niên tôn giáo năm 2018” 

thu hút đông đảo thanh niên, phật tử, giáo dân của các cơ sở tôn giáo trên địa 

bàn phường tham gia. Phối hợp Đoàn TNCSHCM phường tổ chức Hội thi “Toả 

sáng tài năng” lồng ghép tổng kết hoạt động hè 2018. 

- Tham gia giải Bi sắt, Bóng chuyền bãi biển, Điền kinh, bơi lội thuộc Đại 

Hội TDTT quận Thanh Khê lần thứ V năm 2018. Kết quả đạt giải khuyến khích 

toàn đoàn môn điền kinh và nhiều giải cá nhân, đồng đội các môn điền kinh, bơi 

lội, bi sắt, bóng chuyền bãi biển. Qua việc tham gia 21/22 bộ môn thi đấu Đại 

Hội TDTT quận Thanh Khê lần thứ V năm 2018 đến nay đơn vị phường Xuân 

Hà tạm xếp thứ 4 toàn đoàn. 

- Phối hợp Phòng VHTT quận kiểm tra các cơ sở kinh doanh Internet trên 

địa bàn phường chưa đảm bảo điều kiện kinh doanh. 

- Phối hợp Phòng VHTT, Phòng Tài nguyên môi trường quận làm việc 

với 02 hộ kinh doanh TYTY, Thiện Mỹ hướng dẫn các quy định của nhà nước 

và nhắc nhở đối với hành vi sử dụng âm thanh trong kinh doanh làm ảnh hưởng 

đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. 

- Ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 về 

việc tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng lang thang xin ăn biến tướng, bán hàng 

rong đeo bám, chèo kéo khách. Qua công tác kiểm tra, trên địa bàn phường 

không có tình trạng đeo bám, chèo kéo khách du lịch, không có khiếu kiện của 

khách du lịch trên địa bàn phường. 

- Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh, tháo gở các mẫu quảng cáo, rao vặt 

trái phép trên tường, trên trụ điện ở tất cả các tuyến đường, các khu dân cư chào 

mừng Quốc khánh 2/9. Qua đó đã tháo gỡ trên 300 mẫu quảng cáo rao vặt 

không đúng nơi quy định và thống kê 20 số điện thoại vi phạm gửi Phòng VHTT 

kiến nghị Sở Thông tin truyền thống cắt số điện thoại vi phạm. 

b) Giáo dục đào tạo 

- Các trường học tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019. Triển khai 

điều tra Phổ cập giáo dục năm 2018. 

- UBND tổ chức họp định kỳ với các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa 

bàn phường, triển khai một số nhiệm vụ liên quan và nhắc nhở các nhóm lớp 

khắc phục những hạn chế trong đợt kiểm tra của phòng GD-ĐT quận Thanh 

Thê. 

- BCĐ hoạt động hè tổ chức tổng kết hoạt động hè năm 2018 và bàn giao 

các em học sinh về trường. 
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- UBND phường phối hợp với Hội khuyến học tổ chức tổ chức tuyên 

dương khen thưởng cho 128 em hoạt sinh đạt giải các cấp với tổng số tiền 

28.200.000 đồng. 

 

 

c) Lao động TBXH, Giảm nghèo 

- Tổ chức tốt việc cấp phát quà của Chủ tịch nước và thành phố đến 737 

lượt đối tượng chính sách với số tiền 219,1 triệu đồng.  

- Tổ chức 10 đoàn đến thăm và viếng hương 207 gia đình thờ cúng 241 

liệt sỹ trên địa bàn phường với số tiền 48,2 triệu đồng và thăm 10 hộ chính sách 

khó khăn, già yếu ốm đau, tiêu biểu với tổng số tiền là 5 triệu đồng. Đi thăm 

tặng quà các bà mẹ VNAH, Thương, Bệnh binh nặng các đối tượng già yếu, ốm 

đau, khó khăn, tiêu biểu do thành phố và quận ủy thác trách nhiệm. 

- Tham gia viếng hương tại tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê và nghĩa 

trang liệt sỹ Thành phố.  

- Hoàn thành công tác hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà ở hộ có công năm 

2018, với 23 hộ hoàn thành (7 xây mới, 16 sửa chữa) tổng kinh phí được hỗ trợ 

là 810 triệu đồng. Đồng thời tiếp nhận và trao tặng 23 TiVi 28 in quà tặng của 

thành phố cho các hộ xây dựng sửa chữa.  

- Tổ chức kiểm tra lập phiếu khảo sát 18 hộ chính sách có công có đơn đề 

nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, nhà ở năm 2019. 

- Triển khai điều tra và bàn giao hồ sơ thị trường lao động năm 2018. 

- Triển khai Kế hoạch điều tra 357 hộ hộ gia đình có mức thu nhập thấp 

theo tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều phù hợp với tình hình thực tế để làm cơ sở 

cho việc xây dựng Đề án thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội 

giai đoạn 2019 - 2023. 

- Phối hợp UBMTTQVN hỗ trợ sữa chữa và bàn giao 10 nhà cho hộ 

nghèo với số tiền 185 triệu đồng. Thực hiện chi trả tiền điện quý 1, 2 cho hộ 

nghèo với số tiền 22,3 triệu đồng. 

- Tổ chức xử lý, thu hồi nợ đọng, nợ chây ì đối với các hộ vay vốn ngân 

hàng chính sách xã hội. Thực hiện đối chiếu nợ vay với 1056 hộ vay đến giao 

dịch, qua đối chiếu nhìn chung các tổ TKVV thực hiện đúng quy trình cho vay, 

hộ vay thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình. 

- Ban điều hành tổ dân phố phối hợp với chi hội Chữ thập đỏ khu dân cư 

vận động nhân dân ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ khắc 

phục hậu quả thiên tai theo tinh thần Công văn số 39/CV-CTĐ ngày 10/8/2018 

của Hội Chữ thập đỏ Quận Thanh Khê. 

d) Gia đình – trẻ em, Y tế 
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- Tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi trên địa bàn phường và 

phát 116 xuất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 11,6 triệu đồng. 

- Tổ chức Hội thi tư vấn kỹ năng chăm sóc trẻ em và nuôi con nhỏ cho 

phụ huynh có con từ 0 đến 6 tuổi; Tập huấn phòng chống tai nạn thương tích, 

Phòng chống đuối nước cho hơn 100 em tham gia sinh hoạt hè. Tổ chức truyền 

thông về Ngày gia đình Việt Nam cho người dân thu hút 120 người tham dự. 

- Tổ chức đưa đón 18 em nhận học bổng do Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, 

Bộ tư lệnh Hải quân và thành phố tổ chức, với tổng giá trị 36 triệu đồng. Đồng 

thời cử 03 em là Ban chủ nhiệm CLB quyền trẻ em tham gia hội trại thành phố 

tại làng SOS. Tham gia Hội thi Ngày Gia đình Việt Nam do quận, thành phố tổ 

chức. 

- Trạm y tế phường duy trì khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, trong 

tháng đã khám và cấp thuốc bảo hiểm nghèo cho 87 trường hợp, tiêm chủng mở 

rộng cho 450 trẻ dưới 2 tuổi. Trạm y tế tổ chức truyền thông dân số đợt 2, đã  

vận động đã vận động được 110/145 vòng đạt 75,8%, đình sản 5/3 ca đạt 166,7 

%, thuốc cấy 9/9 ca đạt 100%. Tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 41 

quán ăn đường phố và nhắc nhở đảm bảo vệ sinh môi trường quanh nơi buôn 

bán. Thống kê khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho các cơ sở dịch vụ ăn uống. 

 - Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và các hội đoàn thể triển khai kế hoạch 

vận động hội viên, nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2018, kết 

quả vận động được 56 đơn vị máu, Tổng 2 đợt là 148/120 đơn vị máu đạt 

123,3%. 

 3. Quản lý đô thị - Xây dựng cơ bản 

- Duy trì triển khai ra quân xử lý trật tự vỉa hè, lòng đường và vệ sinh môi 

trường trên các tuyến đường trên địa bàn phường. Qua kiểm tra xử lý các trường 

hợp vi phạm về trật tự vỉa hè đã thu giữ 16 bảng hiệu, tiêu hủy hơn 40 kg hải sản 

các loại, xử phạt 02 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông 

đường bộ với số tiền 1.100.000 đ. 

- Thực hiện công tác kiểm tra trật tự đô thị trên địa bàn phường, trong 

năm đã kiểm tra 32 trường hợp xây dựng nhà. Trong đó: 32 trường hợp xây 

dựng đúng phép, không có trường hợp xây dựng nhà không phép và sai phép. 

- Tổ KTQTĐT phối hợp với đội thuế trong công tác vận động thu thuế 

xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường, lũy kế từ đầu năm đến nay thu 

được hơn 600 triệu đồng. Tiến hành hướng dẫn 27 hộ dân lập thủ tục đề nghị 

UBND phường cấp giấy phép sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông. 

- Họp triển khai mô hình vận động hộ kinh doanh “Không đặt bảng hiệu 

quảng cáo trên vỉa hè” trên tuyến đường Tôn Thất Đạm, Trần Cao Vân thuộc 

phường Xuân Hà  
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- Khởi công công trình xây dựng nhà sinh hoạt Tân Trung 2 và khu nhà 

làm việc của UBND phường Xuân Hà do UBND quận làm chủ đầu tư với kinh 

phí lần lượt là 500 triệu và 3 tỷ đồng. 

- Triển khai công tác phối hợp giữa UBND, UBMTTQVN và các Hội 

đoàn thể kiểm tra việc thực hiện trật tự đô thị, trật tự vỉa hè mỹ quan đô thị, vệ 

sinh môi trường tại các tuyến đường trên địa bàn phường. 

- Triển khai rà soát lập danh sách các công trình nạo vét cống thoát nước 

và cải tạo nền đường, đan cống, bổ sung điện chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh tại các 

kiệt hẻm trên địa bàn phường báo cáo UBND quận xem xét, phê duyệt. 

- Rà soát danh mục nạo vét cống thoát nước tại các kiệt hẻm thuộc thẩm 

quyền UBND quản lý để triển khai thực hiện. 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội LHPN phường chuẩn bị hội thi 

“Ngày hội tái chế rác thải” dó UBND quận Thanh Khê phát động.  

- Phối hợp phòng Tài nguyên môi trường tổ chức di dời hơn 30 m3 giá hạ, 

xà bần tại lô đất trống trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành đảm bảo mỹ quan đô 

thị, vệ sinh môi trường tại khu vực. 

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện thí điểm mô hình thu gom, phân loại 

và tái chế rác thải thải nhựa tại cộng đồng tại 02 khu dân cư Thuận An 4, Thuận 

An 5 và triển khai nhân rộng mô hình tại các KDC còn lại trên địa bàn phường. 

4. Công tác Quốc phòng - An ninh 

BCH Công an và quân sự triển khai công tác phòng, chống tội phạm, đảm 

bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường, đảm bảo ANTT trong các 

ngày lễ trong quý. Duy trì triển khai kế hoạch tuần tra theo Quyết định 8394 của 

UBND thành phố.  

a) Quốc phòng, quân sự địa phương 

Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 kết quả đạt 

loại tốt. 

Thực hiện điều động 01 đồng chí quân nhân dự bị tham gia huấn luyện 

Dự bị động viên tại Lữ đoàn Vận Tải 683. Phúc tra Quân nhân dự bị thuộc biên 

chế Trung đoàn 971 tham gia huấn luyện cán bộ khung năm 2018. 

Tổ chức kiện toàn Hội đồng NVQS và ban hành quy chế hoạt động của 

Hội đồng NVQS phường năm 2018. 

Thực hiện rà soát thực lực nam công dân từ đủ 18 đến hết 27 tuổi thực 

hiện NVQS năm 2019. Tổ chức họp xét thực lực NVQS năm 2019 cấp tổ dân 

phố. 

b) An ninh trật tự 

Trong quý, xảy ra 10 vụ việc liên quan đến ANTT, CAP điều tra làm rõ 

03 vụ/06 đối tượng, trong đó: Trộm tài sản: 5 vụ, Cố ý gây thương tích: 02 vụ, 
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chết 01 người (Làm rõ 1 vụ, 04 đối tượng), Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 01 vụ, 

(làm rõ 1 đối tượng), Cưỡng đoạt tài sản: 01 vụ (làm rõ 1 đối tượng). Lập hồ sơ 

quản lý 02 đối tượng tù về. 

Qua công tác theo dõi nắm tình hình, bắt quả tang 03 vụ/12 đối tượng 

đánh bạc, lập hồ sơ XLHC phạt tiền 12 đối tượng, số tiền: 18.000.000đ. 

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an 

phường đã phát hiện 24 đối tượng dương tính với ma túy , kết quả xử lý: lập hồ 

sơ đưa 01 đối tượng đi cơ sở xã hội Bầu Bàng, đưa 02 đối tượng vào diện quản 

lý theo Nghị định 111, XLHC phạt tiền 21 đối tượng số tiền 15.750.000 đồng. 

Ngoài ra, qua công tác tuần tra phát hiện  04 đối tượng đang sử dụng cỏ Mỹ, 

Công an phường lập hồ sơ nhắc nhở, cho viết cam kết. 

Tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, biên 

bản 01 khách sạn không thông báo lưu trú , 01 hộ cho thuê trọ không đăng ký 

tạm trú, phạt tiền 1.700.000đ. 

Tổ chức tuần tra xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng,  tổ chức 

tuần tra phát hiện lập biên bản 39 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 

34.250.000 đồng. 

Phối hợp phòng CS PCCC số 2 thực tập phương án PCCC&CNCH tại 

liên Khu dân cư Tân Trung 2 và Hà Đông 1. 

Tổ chức phát động phong trào phòng chống tội phạm ở 02 khu dân cư Hà 

Đông và Tân Chánh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam 

(19/8/1945-19/8/2017) và 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ( 19/8/2005-

19/8/2017), có hơn 550 lượt người tham dự. Triển khai mô hình “Khu dân cư an 

toàn giao thông” tại khu dân cư Thuận An I, II,  đồng thời tổ chức tuyên truyền 

Luật giao thông đường bộ có 220 lượt người tham dự. 

5. Xây dựng chính quyền 

- Trong quý đã tiếp nhận được 5.006 hồ sơ, trong đó: hộ tịch: 492 hồ sơ,  

chứng thực: 4.441 hồ sơ, BTXH: 43 hồ sơ, người có công: 09 hồ sơ, giao thông 

vận tải: 21 hồ sơ. 

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

18 lượt công dân, trong đó tiếp nhận 06 đơn thư kiến nghị, thỉnh cầu thuộc thẩm 

quyền và UBND phường, đã giải quyết 06 đơn. 

- Tiến hành rà soát các quy trình, hướng dẫn, tổ chức đánh giá nội bộ năm 

2018 và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường. 

- Tiếp Đoàn kiểm tra của quận về kiểm tra công tác hộ tịch, kiểm tra theo 

dõi thi hành pháp luật, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, 

và công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 
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- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các hội đoàn thể đến thăm hỏi và chúc 

mừng các chùa nhân dịp Lễ Vu lan.  

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2018 

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

IV năm 2018 như sau: 

- Phấn đấu hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm quận giao năm 

2018. 

- Tăng cường công tác thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu 

đạt và vượt từ 5% chỉ tiêu thu ngân sách cả năm. 

- Triển khai các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các 

hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT nhân dịp các ngày lễ lớn trong quý IV/2017.  

- Phối hợp UBMTTQVN tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày hội 

Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930-18/11/2018). Triển khai hướng dẫn bình 

xét danh hiệu gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa năm 2018. 

- Hướng dẫn KDC xét và bình chọn các tập thể, cá nhân khen thưởng 

Phong trào thi đua yêu nước, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 

2018. Triển khai kế hoạch và tiến hành chấm điểm thi đua và xếp loại TDP năm 

2018. 

- Triển khai xét Công nhận các danh hiệu gia đình học tập, cộng đồng học 

tập cấp TDP và đơn vị học tập. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt 

là dịch sốt xuất huyết  đang có chiều hướng gia tăng. Duy trì thực hiện kiểm tra 

vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, chế biến các mặt hàng thực 

phẩm. 

- 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. Tiếp tục triển khai hướng dẫn công dân lập thủ tục cấp 

giấy phép sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo quy định.  

- Tiếp tục triển khai mô hình vận động hộ kinh doanh “Không đặt bảng 

hiệu quảng cáo trên vỉa hè” trên tuyến đường Tôn Thất Đạm, Trần Cao Vân 

thuộc phường Xuân Hà. Tiến hành khảo sát, lập danh sách các hộ kinh doanh, 

buôn bán trên tuyến đường Trần Cao Vân, Tôn Thất Đạm. Vận động cam kết 

không đặt bảng hiệu, quảng cáo trên vỉa hè. Các TDP tổ chức họp, tuyên truyền 

đến nhân dân việc thực hiện các nội dung, mục đích yêu cầu và tiêu chí chủ 

trương xây dựng mô hình. 

- Khẩn trương hoàn thành việc triển khai thu thập thông tin dân cư phục 

vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG) và Cơ sở dữ liệu Căn 

cước công dân (CSDL CCCD) trên địa bàn phường. 
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- Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2019. Xây dựng kế hoạch gặp mặt 

bộ đội xuất ngũ nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt 

Nam. 

- Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Duy trì công tác 

tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, không để xảy ra 

khiếu nại vượt cấp, khiếu kiện đông người và đơn thư tồn đọng. 

- Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả. Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001: 2008 trong hoạt động hành chính công tại UBND phường.  

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa 

bàn phường. Triển khai việc đăng ký chương trình sinh hoạt tôn giáo năm 2019 

của các cơ sở thờ từ, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn phường. 

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 2018./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND quận Thanh Khê; 

- TT Đảng ủy, HĐND;  

- Các hội đoàn thể; 

- Các bộ phận chuyên môn; 

- Lưu: VT.         

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 
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