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Trên cơ sở Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết của 
HĐND phƣờng về nhiệm vụ năm 2021; 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 6 tháng đầu năm 2021, Do ảnh hƣởng 
của dịch Covid-19 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 Khê giai đoạn 2018-
2020 và những năm tiếp theo”; tích cực khai thác nguồn thu mới, bổ sung nguồn 
thu. 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 nên đã góp phần đảm 
bảo tiến độ thu ngân sách theo kế hoạch. Kết quả: Tổng thu ngân sách nhà nƣớc 
trên địa bàn ƣớc thực hiện 3 tỷ 191 triệu đồng đạt 66,29% dự toán quận giao; tiến 
độ thu ngân sách cơ bản đảm bảo theo kế hoạch dự kiến. Trong đó:  

- Thuế ngoài quốc doanh ƣớc thực hiện 1 tỷ 471 triệu /2 tỷ 400  triệu (ƣớc 
đạt 61,33%); thuế Thu nhập cá nhân ƣớc thực hiện 820 triệu/ 1 tỷ 400 triệu (ƣớc 
đạt 58,61%); Phí và lệ phí ƣớc thực hiện 308 triệu /305 triệu (ƣớc đạt 104,26%); 
Thuế SDĐPNN ƣớc thực hiện 709 triệu / 923 triệu (ƣớc đạt 79,08%). 

- Tình hình thu các quỹ vận động trong nhân dân: Quỹ ĐƠĐN 85 triệu 
đồng đạt 106%; Quỹ Ngƣời nghèo 320 triệu/320 triệu đạt 100%; Ngoài ra các 
loại quỹ vận động thu đạt: Quỹ Ngƣời cao tuổi: 70 triệu đồng, Quỹ CSTE: 35 
triệu đồng, Quỹ Khuyến học: 35 triệu đồng, Quỹ Phòng chống thiên tai: 27,4 
triệu đồng. 

 - Đến nay đã có 58/58 TDP hoàn thành các loại quỹ vận động đạt 100%, 33 
TDP hoàn thành thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

          Tổng chi ngân sách nhà nƣớc: Ƣớc thực hiện 8 tỷ 600 triệu/ 16 tỷ 400  
triệu đồng ƣớc đạt 52,44%. 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. 
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Hoạt động khai thác hải sản: Tổng số tàu thuyền hiện có là 28 chiếc, với 
tổng công suất 11.966 CV. Ƣớc sản lƣợng khai thác đạt 887/2170 tấn đạt 
40,87% kế hoạch năm. 

III. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao 

- Trong 6 tháng đầu năm, UBND phƣờng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên 
truyền bằng các hình thức pano, băng rôn, phƣớn, xe cổ động, tờ rơi trong đó nổi 
bật nhƣ: Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan Chào mừng 
Đại hội Đảng lần thứ XIII, mừng Đảng-mừng Xuân Tân Sửu 2021, Chào mừng 
kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng; Chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng 
thành phố Đà Nẵng; tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026 với 42 pano cổ động, 363 pano khẩu hiệu. Tham gia thi xe cổ động 
bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt giải 
khuyến khích. 

- Phối hợp Đoàn TN CSHCM  phƣờng tham gia Liên hoan nghệ thuật chào 
mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCSHCM và 46 năm ngày giải phóng 
thành phố Đà Nẵng do Trung tâm VHTT phối hợp quận Đoàn Thanh Khê tổ 
chức đạt giải 2 toàn đoàn; tổ chức đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm 
ngày Thành lập Đoàn TNCSHCM và 46 năm ngày giải phóng thành phố Đà 
Nẵng.  

- 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 với công tác phòng, chống dịch. Thực hiện đăng tải các nội dung tuyên 
truyền trên Cổng thông tin điện tử phƣờng phục vụ công tác tuyên truyền; thực 
hiện 11 pano, 05 Apphich tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và phát 
thanh tuyên truyền bầu cử Quốc Hội, HĐND các cấp và phòng chống địch 
covid-19 với 600 giờ qua hệ thống loa xe qui tắc, xe máy và cụm loa tại chợ lầu 
đèn. 

- 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. 

- Đầu tƣ trang bị hơn 52 đầu sách chuyên đề về chính trị, văn hóa xã hội, 
báo chí thƣờng xuyên... cho phòng đọc sách phƣờng; triển khai tuyên truyền văn 
hóa đọc trong nhân dân, thu h t nhân dân đến đọc và nghiên cứu. 

- 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” phƣờng hƣớng dẫn, 
triển khai cho các TDP đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2021. 

2. Giáo dục và đào tạo 

- Triển khai các mô hình học tập ở cơ sở và mô hình học tập cộng đồng 
cấp phƣờng năm 2021.  

- UBND phƣờng chỉ đạo các trƣờng tổ chức tốt công tác dạy - học phù 
hợp với tình hình phòng dịch Covid-19. Tăng cƣờng tuyên truyền, giáo dục nâng 
cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trong phòng 
chống dịch Covid-19 với tinh thần nghiêm t c, không chủ quan, không buôn 
lỏng các chỉ đạo về phòng chống dịch của Chính phủ, UBND thành phố, quận.. 
Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trƣờng, thiết bị đo thân 
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nhiệt, khẩu trang, nƣớc sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nƣớc sạch có xà phòng… 
theo quy định và các phƣơng án đảm bảo sức khỏe theo hƣớng dẫn của Bộ y tế. 

- Các trƣờng tổ chức dạy học và thi học kỳ II đảm bảo công tác phòng 
dịch Covid-19; thực hiện tổ chức tổng kết năm học 2020-2021 với hình thức phù 
hợp, kết quả tốt nghiệp các trƣờng trên địa bàn phƣờng nhƣ sau: Tiểu học : 
217/217 học sinh đạt 100%, THCS: 228/231 học sinh đạt 98,7%. Phối hợp với 
Hội Khuyến học tổ chức khen thƣởng cho 67 em đạt thành tích xuất sắc trong 
năm học 2020-2021 với tổng số tiền 15.150.000 đồng  

3. Lao động, thƣơng binh và xã hội 

- Công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho đối tƣợng chính sách ngƣời có 
công đƣợc đặc biệt quan tâm nhất là trong các dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Tổ 
chức thăm hỏi, động viên và trao quà của Trung ƣơng, Thành phố và Quận đến 
tận tay các đối tƣợng chính sách góp phần cho việc vui xuân đón tết. Cụ thể: 

+ Cấp phát quà của Chủ tịch nƣớc và UBND thành phố Đà Nẵng cho 996 
lƣợt đối tƣợng chính sách với số tiền 467 triệu đồng. Lãnh đạo Đảng, chính 
quyền đã tổ chức 05 đoàn đi thăm, viếng hƣơng 11 hộ gia đình thờ c ng các Đ/c 
nguyên Bí thƣ, Chủ tịch qua các thời ký tổng số tiền quà là 3,3 triệu đồng và 
thăm 33 hộ chính sách khó khăn, già yếu ốm đau, tiêu biểu với tổng số tiền là 
13,2 triệu đồng. 

+ Triển khai xây dựng kế hoạch hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà chính 
sách 10/12 nhà (02 hộ xây mới xin hoãn do tình hình dịch bệnh và giá vật liệu 
tăng cao) với tổng kinh phí 340 triệu đồng (Trong đó: xây mới: 02 nhà; sửa 
chữa: 08 nhà).  

- Triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu xóa 55 hộ nghèo, 30 hộ cận 
nghèo theo Kế hoạch quận giao. Ngay từ đầu năm, UBND phƣờng đã tổ chức 
đối thoại với 62 hộ nghèo để nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng của các hộ nghèo để 
có biện pháp gi p đỡ thiết thực, đồng thời triển khai nhiều giải pháp đa chiều 
nhƣ vay vốn, hỗ trợ phƣơng tiện sinh kế, giới thiệu việc làm, hỗ trợ xây mới, sửa 
chữa nhà từ nguồn quỹ Vì ngƣời nghèo tạo điều kiện để ngƣời dân vƣơn lên 
thoát nghèo. Cụ thể:  

+ Trong dịp tết Nguyên Đán, Ban giảm nghèo phƣờng tổ chức cấp phát hỗ 
trợ của UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ lƣơng thực tết cho 98 hộ nghèo với 
tổng số 53.600.000, UBND quận cùng Ngân hàng Kiên Long trao 20 suất quà trị 
giá 10 triệu, Công ty Đắc Vinh hỗ trợ 26 suất lƣơng thực. 

+ UBND phối hợp UBMTTQVN phƣờng vận động các doanh nghiệp 
Thành phố và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 805 hộ nghèo, hộ khó khăn với số tiền 
865 triệu đồng. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ phối hợp với Hội Phụ nữ vận động 
ông Nguyễn Thành Lân – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn LADANA hỗ 
trợ 250 xuất quà với tổng giá trị 500 triệu đồng cho các hộ khó khăn tại KDC 
Tân Trung. 

+ Phối hợp UBMTTQVN phƣờng hỗ trợ sữa chữa nhà cho 07 hộ nghèo 
với tổng số tiền là 145 triệu đồng. Đến nay chƣa tiến hành bàn giao do tình hình 
dịch Covid-19. 

+ Nhằm đẩy lùi khó khăn trong mùa dịch, UBND phƣờng phối hợp Mặt 
trận phƣờng hỗ trợ 230 suất lƣơng thực cho 230 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ 
khó khăn có con em đang đang phục vụ nghĩa vụ quân sự với tổng số tiền là 57, 
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5 triệu đồng. Ngoài ra UBND phƣờng còn hỗ kinh phí mai táng cho 1 hộ nghèo 
có ngƣời thân qua đời với số tiền 2 triệu đồng từ Quỹ vì ngƣời nghèo.  

+ Công tác đào tạo, chăm lo, giải quyết việc làm cho ngƣời lao động tiếp 
tục đƣợc quan tâm, ch  trọng. Trong đó, ƣu tiên hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho 
ngƣời lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Theo 
đó đã phối hợp Ngân hàng CSXH thành phố giải ngân cho 32 trƣờng hợp hộ 
nghèo, hộ khó khăn... vay vốn số tiền trên 1.739 triệu đồng; góp phần nâng cao 
chất lƣợng công tác an sinh xã hội trên địa bàn phƣờng. Bên cạnh đó, đã thực 
hiện hỗ trợ địa chỉ nhân đạo cho 50 địa chỉ hộ nghèo và khó khăn với tổng số 
tiền 41 triệu đồng. 

 - Hoạt động bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và chăm sóc trẻ 
em cũng đƣợc ch  trọng chăm lo, mang lại hiệu quả thiết thực: 

+ Đề nghị quận hỗ trợ 2 xe đạp cho 2 em học sinh để các em có điều kiện 
đến trƣờng, đồng thời tiếp nhận 29 suất quà 1/6 từ UBND quận về trao cho các 
em với số tiền 8,8 triệu đồng. UBND phƣờng trao 20 xuất quà nhân dịp Tết cổ 
truyền dân tộc cho các em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng số tiền là 4 triệu đồng; 
tổ chức gặp mặt và tặng 116 suất quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 19,72 triệu đồng từ nguồn quỹ CSTE 
phƣờng. Kịp thời đƣa 02 trẻ em không nơi nƣơng tựa vào Trung tâm bảo trợ xã 
hội TP Đà Nẵng. 

+ Lập thủ tục xét đề nghị cấp trên trợ cấp thƣờng xuyên cho 48 đối tƣợng 
xã hội hƣởng mới theo Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND của HĐND thành 
phố với tổng số tiền 21,7 triệu đồng. Đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng cho 30 đối 
tƣợng BTXH qua đời, với số tiền 210 triệu đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 
08 đối tƣợng chính sách có công, hộ nghèo, hộ khó khăn không may tai nạn, ốm 
đau hiểm nghèo, với tổng số tiền 8 triệu đồng. 

- Công tác vận động hiến máu tình nguyện đƣợc thực hiện tốt, đã tổ chức 
vận động cán bộ và nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 72/60 đơn vị 
máu đạt 120% kế hoạch giao.  

- Phối hợp Hội ngƣời cao tuổi tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Ngƣời 
cao tuổi Việt Nam và mừng thọ 230 cụ cao tuổi năm 2021 với số tiền 163,2 triệu 
đồng. 

4. Công tác y tế - dân số và phòng chống dịch covid-19 

- Trƣớc tình hình dịch bệnh Covid-19, qua đó, Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch 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 sớm, 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 x c gần với những ngƣời bệnh đƣợc xác định 

nhiễm Covid-19.  

- Chỉ đạo Trạm Y tế, BCH Công an phƣờng tiến hành rà soát, truy vết 

nhanh đối với các trƣờng hợp F0, F1, F2 trên địa bàn phƣờng để có các biện 

pháp cách ly y tế kịp thời. Bên cạnh đó, đề nghị Cấp ủy chi bộ KDC, Ban Công 

tác mặt trận, Ban điều hành Tổ dân phố theo dõi và nắm thông tin ngƣời địa 

phƣơng khác đến nhất là các công dân đi về từ vùng dịch, 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.  
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- BCĐ phƣờng đã ban hành quyết định cách ly tại nhà đối với 194 trƣờng 

hợp. Đƣa 40 trƣờng hợp đi điều trị và cách ly tập trung (trong đó F0: 3 ca, F1: 

37 ca). Theo dõi 9 trƣờng hợp F1 nơi khác đƣa đi cách ly tập trung và hoàn 

thành cách ly về phƣờng Xuân Hà. Theo dõi, quản lý 08 trƣờng hợp ngƣời nhập 

cảnh hoàn thành cách ly về địa phƣơng cƣ tr , 05 trƣờng hợp ngƣời dân về từ 

các vùng dịch theo Công văn số 3244 của UBND Thành phố. Thực hiện xét 

nghiệm y tế cho 3259 trƣờng hợp là các đại diện hộ dân, các đối tƣợng lái xe 

công nghệ, chuyển phát nhanh, cán bộ công chức, Tổ bầu cử... Tiêm vắc xin 

phòng covid-19 cho 125 trƣờng hợp thuộc các đối tƣợng ban chỉ đạo và tổ covid 

cộng đồng.  

- Thành lập Tổ kiểm tra tuyến đƣờng biển thƣờng xuyên kiểm tra xử lý 

trƣờng hợp không đeo khẩu trang, đã xử phát hành chính … trƣờng hợp với số 

tiền 5 triệu đồng; đồng thời cấp phát 200 khẩu trang miễn phí cho nhân dân. Vận 

động 04 trƣờng hợp không tổ chức đám cƣới, chỉ làm lễ tại gia đình dƣới 20 

ngƣời. Đồng thời, tiến hành phát 4245 thẻ đi chợ Qrcode cho nhân dân, trang bị 

thiết bị quét mã Qrcode cho Ban Quản lý chợ Lầu đèn và UBND phƣờng Xuân 

Hà. 

 - Triển khai ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

hớt tóc và toàn bộ các hộ dân về việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn phƣờng. Thực hiện khai báo y tế bằng giấy và quét mã 

QRcode đối với công dân liên hệ công việc tại UBND phƣờng. 

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày tổ 

chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Phối hợp Trung tâm Y tế quận tổ chức 

phun thuốc diệt khuẩn tại trụ sở UBND, Công an, Trạm Y tế và các điểm Tổ 

chức bầu cử trên địa bàn phƣờng.  

- 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, đã tiến hành kiểm 

tra 77 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đƣờng phố và 8 nhóm trẻ trên 

địa bàn phƣờng, qua kiểm tra các cớ sở đều đảm bảo về an toàn thực phẩm.  

- 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. Khám và cấp thuốc BHYT cho 235 ngƣời , khám 

thông thƣờng và lồng ghép: 1073 trƣờng hợp, thực hiện tiêm chủng mở rộng cho 

753 lƣợt trẻ dƣới 2 tuổi. Triển khai chiến dịch truyền thông dân số đợt 1/2021. 

Công tác kế hoạch hóa gia đình: đến nay đã thực hiện biện pháp tránh thai: Triệt 

sản 5 ca, thuốc cấy 10 ca, đặt vòng 70/135 đạt 51,85%. 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - VỆ SINH MÔI TRƢỜNG 

1. Quản lý đô thị 

Năm 2021, là năm tiếp tục thực hiện chủ đề “Trật tự xã hội và mỹ quan đô 
thị” gắn với Chỉ thị 43-CT/TU và Đề án chƣơng trình thành phố 4 an, Căn cứ kế 
hoạch đã đƣợc ban hành, UBND phƣờng đã tập trung các nguồn lực về con 
ngƣời, kinh phí, phƣơng tiện quyết liệt triển khai thƣờng xuyên, liên tục về kiểm 
tra, duy trì lập lại trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị; tổ 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.  
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Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện “Năm tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện trật tự xã hội, mỹ quan đô thị” trên địa bàn phƣờng đến toàn thể cán bộ 
quân dân chính đảng phƣờng và KDC. Đồng thời đề nghị Cấp uỷ, các Tổ dân 
phố về tuyên truyền trong nhân đân thực hiện tốt các nội dung chủ đề năm 2021 
về “Năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trật tự xã hội, mỹ quan đô thị”.Triển khai 
cho các hộ nhà mặt tiền các tuyến đƣờng trên địa bàn ký cam kết về việc thực 
hiện các nội dung “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị” và mô hình “không có 
đặt, để bảng hiệu quảng cáo dƣới vỉa hè” trên các tuyến đƣờng trên địa bàn 
phƣờng. Đã tổ chức ra quân kiểm tra và tạm giữ trên 20 biển hiệu lắp đặt không 
đ ng hƣớng dẫn. Đến nay trên địa bàn phƣờng cơ bản không còn tình trạng đặt 
biển hiệu, biển quảng cáo không đ ng quy đinh, tạo vỉa hè thông thoáng hơn.  

Thông qua trang Quản lý trật tự xã hội và mỹ quan đô thị trên zalo để tăng 
cƣờng trách nhiệm của Tổ kiểm tra liên ngành trong công tác quản lý, xử lý vi 
phạm, nhất là trên các tuyến đƣờng trọng điểm. Qua đó, đã cung cấp thông tin 
các địa điểm vi phạm để các bộ phận chuyên môn tiếp nhận xử lý và đồng thời 
gi p Chủ tịch UBND phƣờng theo dõi chỉ đạo kịp thời. 

Qua kiểm tra UBND phƣờng tạm giữ 53 bảng hiệu các loại; thu giữ và 
tiêu hủy trên 170 kg hải sản các loại, nhắc nhở hơn 100 trƣờng hợp kinh doanh 
buôn bán lấn chiếm vỉa hè; để xe khách không đ ng 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 với số tiền 1.450.000đ. 

Trong công tác kiểm tra về trật tự xây dựng, đã kiểm tra 45 trƣờng hợp 
xây dựng, sữa chữa cải tạo nhà ở. Qua kiểm tra UBND phƣờng chƣa phát hiện 
trƣờng hợp xây dựng nhà ở không phép và sai phép. 

Trong 6 tháng đầu năm, tiến hành hƣớng dẫn cấp 34 trƣờng hợp giấy phép 
sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông là 105.206.000 đồng. UBND phƣờng  
phối hợp cùng Đội thuế thu đƣợc 26 trƣờng hợp GPXD nhà ở tƣ nhân với số tiền 
379.681.000 đ. 

UBND phƣờng đã tổ chức duy tu bảo dƣỡng sửa chữa thay thế 74 bóng 
đèn với tổng số tiền 18,5 triệu đồng, hỗ trợ 04 Tổ dân phố thay thế đan cống hƣ 
hỏng và cải tạo nền đƣờng để nhân dân thuận tiện đi lại trong dịp Tết với số tiền 
3 triệu đồng. 

Xây dựng Kế hoạch ra quân kiểm tra tình trạng lang thang xin ăn biến 
tƣớng, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách trên địa bàn phƣờng; trong các 
dịp lễ tết đã triển khai và phối hợp với tổ kiểm tra liên ngành của thành phố và 
quận kiểm tra tình trạng lang thang xin ăn, mở loa phóng thanh và chèo kéo 
khách, qua các đợt ra quân chƣa phát hiện tình trạng lang thang xin ăn biến 
tƣớng, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách trên địa bàn phƣờng. 

2.  Công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trƣờng 

Ngay từ đầu năm, UBND phƣờng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực 
hiện “Phƣờng thân thiện môi trƣờng” và kế hoạch thực hiện phong trào “Ngày 
chủ nhật xanh sạch đẹp năm 2021 trên địa bàn phƣờng. UBND phƣờng đã tổ 
chức ra quân tổng cộng hơn 20 đợt, trong đó 7 đợt huy động ra quân đồng loạt 
tổng dọn vệ sinh môi trƣờng trên tuyến đƣờng Nguyễn Tất Thành vào các ngày 
Chủ nhật hằng tuần và các ngày lễ lớn trong năm.  

UBND phƣờng tiếp tục triển khai thực hiện đề án thu gom rác theo giờ 
trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2021 theo phƣơng án không đặt thùng trên 
các tuyến đƣờng. Qua đó quán triệt, đôn đốc các TDP vận động 425 hộ mặt tiền 
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ký cam kết không đƣa rác ra đƣờng trƣớc và sau giờ thu gom của Xí nghiệp môi 
trƣờng Thanh Khê. 

Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Đại dƣơng không nhựa - Chƣơng 
trình thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa vì một cộng đồng khoẻ mạnh và 
thành phố xanh" đến nay đã có hơn 80% các hộ gia đình trên địa bàn phƣờng đã 
tham gia thực hiện việc phân loại, tái chế, tái sử dụng rác thải sinh hoạt, giảm 
thiểu sử dụng t i ni lông và đồ nhựa, tái chế rác hữu cơ để làm phân vi sinh, qua 
đó mỗi tổ dân phố thu đạt kinh phí 01 triệu/ tháng để làm công tác an sinh xã hội 
tại khu dân cƣ. 

UBND phƣờng đang tiến hành rà soát các lô đất trống và xây dựng kế 
hoạch quản lý chống ô nhiễm, trong 6 tháng đầu năm UBND đã tổ chức di dời 
hơn 50m3 xà bần giá hạ tại vĩa hè và trong các lô đất tróng thuộc Nguyễn Tất 
Thành. Đồng thời tiến hành kiểm tra các bạt quay, mái che ảnh hƣởng mỹ quan 
đến nay đã vận động 10 hộ dân lắp đặt bạt quay mới đảm bảo mỹ quan đô thị. 

IV. 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, ch  trọng xây dựng 
lực lƣợng dân quân tự vệ, thƣờng xuyên huấn luyện nâng cao tính chủ động 
trong mọi tình huống.  

- Tổ chức đăng ký 4912 công dân trong độ tuổi tham gia thực hiện nghĩa 
vụ DQTV theo quy định của luật Dân quân Tự vệ; thực hiện công tác soát xét, 
xây dựng lực lƣợng Dân quân năm nhất đạt 100% chỉ tiêu, năm 2021 đã kết nạp 
mới 30 đồng chí, cho ra 26 đồng chí. Tổ 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.  

- Phối hợp với các đơn vị ph c tra 9/9 quân nhân dự bị phục vụ công tác 
huấn luyện diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố năm 2021. 

- Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 
theo đ ng quy trình, kết quả hoàn thành chỉ tiêu đƣợc giao 20/20 thanh niên 
(Không có trƣờng hợp chống khám, chống lệnh); triển khai thực hiện việc đăng 
ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 (sinh năm 2003) 88/88 thanh niên đạt 100%. 

V. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN 
TOÀN XÃ HỘI 

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục đƣợc giữ vững, trật tự an 
toàn xã hội đƣợc kiểm soát. Trong 06 tháng đầu năm xảy ra 30 vụ việc liên quan 
đến ANTT, tính chất tội phạm ít phức tạp hơn, chủ yếu do nhân dân mất cảnh 
giác để đối tƣợng lợi dụng gây án. Trong đó, CAP đã làm rõ 20/30 vụ, 37 đối 
tƣợng (đã xử phạt hành chính 16 đối tƣợng với số tiền 32,5 triệu đồng, chuyển 
CAQ thụ lý 21 đối tƣợng). 

- Tai nạn giao thông đƣờng bộ: xảy ra 02 vụ, làm chết 02 ngƣời (giảm 01 
vụ, 01 ngƣời), ngoài ra xảy ra 04 vụ va chạm giao thông làm 04 ngƣời bị 
thƣơng. 

- Tiến hành kiểm tra, phát hiện lập hồ sơ xử lý 02 vụ/06 đối tƣợng đánh 
bạc xử phạt hành chính với tổng số tiền 9 triệu đồng . Phát hiên xử lý 45 đối 
tƣợng SDTPCMT, đƣa 8 đối tƣợng vào cai nghiện bắt buộc. Bên cạnh đó, 
thƣờng xuyên tiếp x c với các đối tƣợng sau cai nhằm hạn chế việc tái nghiện, 
đến nay đã có 08 đối tƣợng tiến bộ. 
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- Đã triển khai mở 01 đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm theo chỉ đạo 
của CATP và Công an quận; kết quả điều tra, làm rõ 05 vụ/05 đối tƣợng trộm 
cắp tài sản; Tiến hành kiểm danh, kiểm diện gặp gỡ cảm hóa, giáo dục 71 lƣợt 
đối tƣợng hình sự, ma t y và vi phạm ANTT khác. Lập hồ sơ 05 đối tƣợng tù 
về, lập hồ sơ xử lý 8 vụ 17 đối tƣợng vi phạm về ANTT (trộm cắp, đánh nhau, 
hủy hoại tài sản, bạo lực gia đình…), xử lý hành chính, phạt tiền 15.500.000 
đồng. 

- Phối hợp Tổ công tác 911 CATP thực hiện tuần tra chốt chặn trên địa 
bàn phƣờng đƣợc 4 lƣợt buổi, qua đó đã tiếp nhận 18 trƣờng hợp vi phạm, trong 
đó có 12 trƣờng hợp vi phạm TTATGT, 6 đối tƣợng sử dụng trái phép chất ma 
túy. 

- Nhằm đảm bảo trật tự giao thông – trật tự đô thị Công an phƣờng đã 
 Triển khai Kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT-TTĐT của phƣờng năm 2021”. 
Phối hợp đội Qui tắc phƣờng giải quyết trật tự giao thông- trật tự đô thị, tiếp tục 
triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 43 của Thành ủy về “Năm văn hóa, văn 
minh đô thị” và chƣơng trình “Thành phố 4 an” gắn với chủ đề của Quận ủy 
“Năm tiếp tục đẩy mạnh trật tự xã hội, mỹ quan đô thị”. Qua công tác tuần tra, 
CAP phát hiện, lập biển bản xử lý 22 trƣờng hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 9 
phƣơng tiện, phạt tiền 17.400.000đ  

- UBND phƣờng chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu 
nạn, cứu hộ năm 2021 và duy trì mô hình “Cụm dân cƣ an toàn về PC CC” tại 
các KDC. Đã tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ cho KDC Xuân Đán 1 
với 150 ngƣời và tiến hành kiểm tra 04 cơ sở phế liệu về PCCC. Tiếp tục duy trì 
24/24 cụ an toàn PCCC với 92% hộ gia đình có bình chữa cháy.  

VI. NỘI CHÍNH - XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

 - Thƣờng xuyên quán triệt và thực hiện nề nếp, đạo đức công vụ đối với 
cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động đảm bảo kỷ cƣơng, kỷ luật hành 
chính nhất là trong giải quyết công việc và giao tiếp với ngƣời dân. Thực hiện 
đánh giá đối với cán bộ công chức để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tham 
mƣu, giải quyết công việc. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ kiểm 
tra công vụ. 

- Nâng cao tính hiệu quả của bộ máy 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 một cách dễ dàng; đơn giản hóa và xây dựng 
các quy trình hành chính công khai hơn nữa đối với ngƣời dân trong các lãnh 
vực. Tiếp tục triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc nhóm 
lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, đăng ký quản lý cƣ tr  cho 93 trƣờng hợp. Tiến 
hành trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại nhà cho 42 trƣờng hợp 
trẻ em mới sinh trên địa bàn phƣờng. Tổ chức đăng ký khai tử tại nhà và thăm 
viếng chia buồn 08 trƣờng hợp trên địa bàn phƣờng. 

- UBND phƣờng đã tiến hành tập trung, nghiêm t c, công khai, đ ng thời 
gian và pháp luật trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND 
các cấp. Trong ngày 23/5/2021, các Tổ bầu cử đã khai mạc và bế mạc đ ng thời 
gian quy định, toàn phƣờng có tổng số 12.446/12.451 cử tri đi bỏ phiếu đạt 
99,96%. Bên cạnh đó, công tác an ninh trật tự bảo vệ an toàn địa bàn của lực 
lƣợng công an phƣờng, dân quân, an ninh cơ sở, tinh thần phục vụ của đội ngũ 
CBCC phƣờng và sự hỗ trợ tích cực của BGH các trƣờng học đã góp phần đáng 
kể cho thành công chung toàn phƣờng.  
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- Triển khai áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lƣợng theo TCVN 
ISO 9001: 2015 tại UBND phƣờng Xuân Hà. Đẩy mạnh cải cách hành chính, 
xây dựng chính quyền vững mạnh. Tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính; 
phát huy hiệu quả “Một cửa hiện đại”, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin 
trong các hoạt động quản lý nhà nƣớc. Tích hợp thực hiện thanh toán trực tuyến 
dịch vụ công mức độ 4 trên hệ thống thông tin chính quyền điện tử đối với các 
thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch. Tiếp tục tuyên truyển thực hiện việc đăng ký dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại UBND phƣờng. 

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị công dân luôn 
đƣợc quan tâm, thực hiện nghiêm t c. Tổng số lƣợt tiếp công dân 6 tháng đầu 
năm là 34 lƣợt ngƣời (bằng 58,8% so với cùng kỳ). Tiếp nhận 8 đơn thƣ các loại 
(bằng 80% so với cùng kỳ), trong đó có 01 đơn tố cáo, 07 đơn phản ánh kiến 
nghị. UBND phƣờng đã giải quyết 05/08 đơn. 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, kiến nghị giải quyết ô nhiễm môi trƣờng… 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đƣợc chủ động triển khai, thực 
hiện có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu. Hội đồng phổ biến, giáo dục 
pháp luật của phƣờng tập trung hƣớng dẫn, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền, 
phổ biến các nội dung Luật bằng nhiều hình thức. Triển khai củng cố 20 tổ hòa 
giải cơ sở ở các khu dân cƣ. 

- Quan tâm chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách 
nghiêm t c, triệt để, sâu rộng; cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết 
kiệm ở các cơ quan, đơn vị, thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý. 

- Hƣớng dẫn các cơ sở tôn giáo hoạt động theo đ ng quy định và tổ chức 
Đoàn lãnh đạo địa phƣơng đi thăm và ch c mừng các chùa nhân dịp lễ Phật đản 
Phật lịch 2565 - Dƣơng lịch 2021. Phối hợp với UBMTTQVN tổ chức trao cờ 
Tổ quốc cho các cơ sở thờ tự và đồng bào có đạo trên địa bàn phƣờng. 

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trƣớc diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 
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 ổn định. 
Công tác an sinh xã hội đƣợc thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ 
chính sách cho các đối tƣợng theo quy định. Công tác phòng chống dịch Covid-
19 đƣợc triển khai quyết liệt, kịp thời; vận động các nhà hảo tâm chăm lo chu 
đáo cho các hộ gia đình gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán. UBND 
phƣờng tiếp tục triển khai các biện pháp duy trì thực hiện chủ đề “Năm trật tự xã 
hội, mỹ quan đô thị”. Công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính 
vẫn đƣợc duy trì tốt đáp ứng đƣợc nhu cầu của tổ chức, công dân. Công tác quốc 
phòng quân sự địa phƣơng luôn đƣợc chỉ đạo kịp thời hoàn thành 100% chỉ tiêu 
giao quân. Tình hình ANCT-TTATXH, đƣợc giữ vững, phạm pháp hình sự 
đƣợc kìm giảm. Công tác chỉ đạo điều hành triển khai quyết liệt, bám sát tiến độ 
và yêu cầu; chỉ đạo giải quyết các tình huống nhanh chóng. Kịp thời nắm bắt 
tình hình thực tế để điều chỉnh các giải pháp, th c đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

Tuy nhiên, 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 đỗ rác thải, xà bần không đ ng nơi quy định, nhiều hộ gia đình nuôi s c vật 
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thả rông, phóng uế bừa bãi, các trƣờng hợp đốt vàng mã không có thùng đựng, 
rãi gạo muối, vật c ng 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, 
việc lập danh sách cử tri còn nhiều thiết sót, các chủ trƣơng, chính sách của 
Đảng và nhà nƣớc, các phong trào thi đua yêu nƣớc không kịp thời triển khai 
đến với 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 

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt đƣợc trong 6 tháng đầu năm, khắc 
phục những tồn tại hạn chế, UBND phƣờng Xuân Hà đề ra một số nhiệm vụ chủ 
yếu cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc 
các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 cụ thể nhƣ sau: 

1. Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn phƣờng, phấn 
đấu đến cuối năm 2021 đạt kế hoạch đƣợc giao; ch  trọng vào các nguồn thu 
mới, các nguồn thu còn đạt thấp, thực hiện các biện pháp để giảm đến mức thấp 
nhất tình trạng nợ đọng thuế, thuế cho thuê mặt bằng. Triển khai Phƣơng án khai 
thác, quản lý hoạt động chợ trên địa bàn phƣờng. 

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

2. Chuẩn bị tốt các điều kiện và đảm bảo yêu cầu khi chuyển sang thực 
hiện chính quyền đô thị vào tháng 7/2021 đƣợc thuận lợi. 

3. Triển khai nội dung thực hiện “Năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trật tự 
xã hội, mỹ quan đô thị” gắn với thực hiện Chỉ thị 43, Chƣơng trình “Thành phố 
4 an”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung vào công tác trật tự đô thị, trật 
tự vỉa hè trên các tuyến đƣờng đƣợc phân cấp quản lý tạo sự chuyển biến tích 
cực trong quản lý trật tự đô thị, trật tự vỉa hè nhất là 02 tuyến đƣờng trọng điểm 
là Hà Huy Tập và Nguyễn Tất Thành. 

4. Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 
23/6/2021 của Thành uỷ Đà Nẵng về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Đẩy 
mạnh các giải pháp thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm quận giao năm 2021 
một cách hiệu quả. Triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản sửa chữa 
hạ tầng theo phân cấp quản lý. Kiến nghị UBND quận, các Ban quản lý dự án 
sớm triển khai các công trình XDCB trên địa bàn phƣờng. 

5. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội theo chƣơng 
trình “Thành phố 4 an”; chăm lo cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 
năm ngày thƣơng binh liệt sĩ (27/7). Tập trung các giải pháp gi p đỡ hộ nghèo 
thoát nghèo đạt chỉ tiêu quận giao. Triển khai điều tra rà soát hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn phục vụ xây dựng chuẩn nghèo đa chiều. Tiếp tục quan tâm 
đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 
không để xảy ra trƣờng hợp trẻ em bỏ học vì lý do kinh tế.  

6. Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh; tăng cƣờng quản lý nhà 
nƣớc về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo triển khai công tác tuyển 
sinh năm học 2021-2022 theo đ ng quy định và thực hiện tốt việc dạy và học 
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sau ngày khai giảng. Tăng cƣờng công tác kiểm tra tình hình hoạt động của các 
nhóm trẻ độc lập tƣ thục trên địa bàn phƣờng. Tổ chức các hoạt động văn hóa, 
thể thao, tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ trong 
6 tháng cuối năm 2021 nhất là tổ chức tốt Đại hội TDTT lần thứ X. 

7. Duy trì thực hiện công tác tuần tra phối hợp 8394 giữa các lực lƣợng. 
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 cƣờng tấn công 
phòng chống tội phạm, kiềm chế tối đa các vụ phạm pháp hình sự, không để xảy 
ra tình trạng tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê trên địa bàn. Đảm bảo an ninh trật 
tự vào các ngày lễ lớn.  

Tiếp tục thực hiện Đề án của Quận ủy “Phòng, chống ma t y trên địa bàn 
quận Thanh Khê giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”. Tập trung lực 
lƣợng đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma tuý trên địa bàn; không để hình thành 
các tụ điểm phức tạp về ma tuý trên địa bàn. Quản lý tốt ngƣời nghiện, hạn chế 
thấp nhất tỷ lệ tái nghiện, ngƣời nghiện phạm tội về ma t y và nâng cao hiệu quả 
công tác cai nghiện cũng nhƣ quản lý đối tƣợng sau cai tại địa phƣơng. 

Thực hiện nghiêm công tác rà soát, xét duyệt thực lực, khám sức khỏe 
nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2022, kiên quyết không để bỏ sót 
thực lực. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. 

Duy trì thực hiện hiệu quả “Cụm dân cƣ an toàn về phòng cháy, chữa 
cháy”; Phối hợp Đội CS PCCC công an quận Thanh Khê thực tập phƣơng án 
PCCC-CNCH. Chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các phƣơng án phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với phƣơng châm 4 tại chỗ. 

8. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành 
chính, ch  trọng việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán 
bộ, công chức, nhân viên cơ quan theo nội dung “5 xây, 3 chống” của Chỉ thị 
29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18 tháng 11 
năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng. Tăng cƣờng ứng dụng hệ thống quản 
lý văn bản và điều hành, chữ ký số trong việc xử lý văn bản, ch  ý đến văn bản 
liên thông trên hệ thống. Thực hiện nghiêm các quy định trong xử lý văn bản 
trên hệ thống quản lý văn bản điều hành và quy định của Nghị định 
30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thƣ. 

9. Thực hiện việc tiếp công dân và giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh theo đ ng quy định. Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho CBCC và nhân dân. Quản lý tốt hoạt động tôn giáo 
trên địa bàn phƣờng, không để xảy ra điểm nóng, các vụ việc phức tạp. 

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 6 tháng đầu năm 2021 và 
phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021./. 

Nơi nhận:                                                                             
- UBND quận; 

- TT Đảng ủy phƣờng; 

- TT HĐND phƣờng; 

- Các ban ngành hội đoàn thể; 

- Lƣu: VT, VP.                                                                                   

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-01T08:32:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Văn Hải<hainv10@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-01T08:35:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hà<xuanhaqtk@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-01T08:35:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hà<xuanhaqtk@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-01T08:35:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hà<xuanhaqtk@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-01T08:35:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hà<xuanhaqtk@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




