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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

 9 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 
 

Trên cơ sở Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ 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. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, 
QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

1. Phát triển kinh tế  

Tổng thu ngân sách ƣớc đạt: 3.481.869.000/5.073.000.000 đồng, đạt 68,64% 

- Thuế ngoài quốc doanh: 1.484.885.000/2.400.000.000 đồng,  đạt 61,87% 

- Thuế sử dụng đất PNN: 789.646.000/923.000.000 đồng, đạt 85,55% 

- Thuế thu nhập cá nhân: 814.804.000/1.400.000.000 đồng, đạt 58,20% 

- Phí, lệ phí: 349.869.000/305.000.000 đồng, đạt 114,71% 

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

+ ĐƠĐN: 85.000.000/80.000.000 đồng, đạt 106,25% 

+ Ngƣời nghèo: 600.000.000/320.000.000 đồng, đạt 187,50% 

+ Ngoài ra các loại quỹ vận động thu đạt: Quỹ Ngƣời cao tuổi:70 triệu 
đồng, Qũy CSTE: 35 triệu đồng, Quỹ Khuyến học: 35 triệu đồng, Quỹ Phòng 
chống thiên tai: 27,24 triệu đồng 

Đến nay đã có 58/58 TDP hoàn thành các loại quỹ vận động đạt 100%, 35 
TDP hoàn thành thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

- Về khai thác hải sản: Tổng số tàu thuyền hiện có là 39 chiếc với tổng 
công suất 11.966 . Ƣớc sản lƣợng khai thác luỹ kế đạt 970/2170 tấn đạt 44,70% 
kế hoạch năm.  

- Ƣớc chi ngân sách 9 tháng: 15.625.947.000đ 

2. Văn hóa – Xã hội 

- Trong 9 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 toàn quốclần 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 trực quan do quận tổ chức đạt giải khuyến khích. 
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- 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. 

- 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 dịch COVID-19 với 600 giờ qua hệ thống 
loa xe qui tắc, xe máy và cụm loa tại chợ Lầu Đèn. 

- 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. 

- Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6, UBND phƣờng hỗ trợ khó khăn đột 
xuất cho 3 gia đình thuộc diện hộ nghèo với tổng số tiền 900.000 đồng. 

- 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. 

3. 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.  

- 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. 

- 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. 

- Nhân dịp tháng hành động vì trẻ em, UBND phƣờng đã trao 20 phần quà 
của UBND quận (200.000đ/suất) và 02 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), 07 
suất hỗ trợ dụng cụ học tập (400.000 đồng/suất) của Sở LĐ-TB&XH hỗ trợ. 

4. 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

1
. 
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 + 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 ch a nhà chính sách 10/12 nhà (trong đó: xây 

mới: 02 nhà; sửa ch a: 08 nhà) với tổng kinh phí 340 triệu đồng. 
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- 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 
ch a nhà từ nguồn quỹ Vì ngƣời nghèo tạo điều kiện để ngƣời dân vƣơn lên 
thoát nghèo

2
 

- 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

3
 

- Tổ chức rà soát và lập danh sách hộ có mức thu nhập thấp từ 3,00,000 
đồng/ngƣời/ tháng trở xuống; thực hiện chi trả tiền điện quý 1, quý 2 cho 98 hộ 
nghèo với tổng số tiền 28,812,000 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 là: 72/60 đơn 
vị máu đạt 120% kế hoạch giao.  

                                                 
2
 + 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 ch  thập đỏ phối hợp với Hội 

Phụ n  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 s a ch a 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, 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. 

3
 + 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. 
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- 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. 

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thƣơng binh liệt sỹ 
(27/7/1947 -27/7/2021)

4
  

- Hỗ trợ ngƣời dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
5
 

5. Công tác y tế - dân số và phòng, chống dịch COVID-19 

a) Công tác y tế - dân số 

- 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 

                                                 
4
 + Tổ chức cấp phát quà của Chủ tịch nƣớc và thành phố đến 867 lƣợt đối tƣợng chính sách với số tiền 

365,25 triệu đồng. Chi tiền thờ c ng hằng năm cho 242 liệt sỹ với số tiền 36,3 triệu đồng. 

+ Thăm và tặng quà 25 gia đình chính sách ốm đau, già yếu, khó khăn với tổng số tiền7,5 triệu đồng. 

+ Tham gia viếng hƣơng tại tƣợng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê và nghĩa trang liệt sỹ Thành phố.  

 Lập thủ tục r t kinh phí hỗ trợ và theo dõi 02 hộ chính sách có công xây dựng mới, sửa ch a nhà ở 

năm 2021 theo Kế hoạch số 1960/KH-UBND ngày 18/12/2020 của UBND quận Thanh Khê. Đến nay đã có 

10/12 hộ (02 hộ xin hoãn) hoàn thành xây mới, sửa ch a nhà ở năm 2021, đạt 100% kế hạch. 

 Tham mƣu cho lãnh đạo duyệt trợ cấp khó khăn đột xuất cho 03 đối tƣợng, không may tai nạn, ốm 

đau hiểm nghèo và từ trần, tổng số tiền 2,5 triệu đồng; đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí mai táng cho 07 đối 

tƣợng BTXH qua đời với số tiền 49 triệu đồng.  

5
 + Cấp phát gạo cho các hộ khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn phƣờng: 23,5 tấn 

gạo. 

+ Cấp phát gạo, mỳ, dầu ăn, mắm (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 282 hộ nghèo, cận nghèo và hộ 

khó khăn. 

+ Cấp phát rau củ quả cho các chùa Thạch Quang, chùa Xuân Hòa, chùa Thanh Hà, hội Thánh Tin lành 

Trần Cao Vân. 

+ Hỗ trợ 03 lán trại làm công trình tại đƣờng Nguyễn Tất Thành rau của quả và 50 kg gạo. 

+ Cấp phát rau củ cho hộ dân, đảm bảo không ai bị thiếu lƣơng thực thực phẩm. Hỗ trợ cho bà Bhat Thị 

Thanh Thủy ngƣời dân tộc huyện Nam Giang đang tạm tr  tại đc 703 Nguyễn Tất Thành 500.000 đồng tiền mặt 

và 1 suất quà trị giá 300.000 đ. Hỗ trợ hộ bà Trần Thị Bảo Châu đc H25/2 K 368 Trần Cao Vân 1 suất quà trị giá 

500.000 đồng. 

+ Cấp phát gạo, mỳ tôm, mắm, dầu, cá khô…. Cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn: 282 suất ƣớc 

tính 141.000.000 đồng. 

+ Hỗ trợ cho 01 ngƣời nƣớc ngoài quốc tịch Pháp ở trọ tại tổ 48: mỳ tôm, dầu, nƣớc mắm. Riêng 10kg 

gạo không nhận để gi p cho ngƣời khó khăn hơn. 

+ Cấp phát 12.400 kg rau củ cho ngƣời dân do tập đoàn Phƣơng Trang hỗ trợ.  

+ Hỗ trợ ngƣời dân trong vùng cách ly y tế (K484, K391, K368, K655, K272, K278, K748 Trần Cao 

Vân và K41 Lê Độ) theo Quyết định số 3100/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng là: 928 nhân khẩu x 

40.000đ/ngày x 7 ngày = 259.840.000 đồng. 

+ Hỗ trợ lao động mất việc làm do ảnh hƣởng của dịch COVID-19 theo Kế hoạch số 135/KH-UBND 

của UBND thành phố Đà Nẵng là 269.500.000 đồng (353 ngƣời). 

+ Hỗ trợ cho các đối tƣợng: Ngƣời có công, Bảo trợ xã hội theo Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 

20/8/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng là 356.500.000 đồng (710 ngƣời). 
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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. 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%. 

- Trạm Y tế chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tại 
các khu dân cƣ; theo dõi, giám sát và báo cáo xử lý các ca truyền nhiễm nhƣ sốt 
xuất huyết, tay chân miệng. Tổ chức khám và cấp thuốc BHYT cho 21 trƣờng 
hợp, thực hiện tiêm chủng mở rộng cho 34 lƣợt trẻ dƣới 2 tuổi.  

b) Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

- Trƣớc tình hình dịch bệnh COVID-19, 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 nh ng 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.  

- 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 13 triệu đồng;  

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

chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.  

- BCĐ phƣờng đã ra quyết định cách ly tại nhà đối với 266 trƣờng hợp.  

6. 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’, 
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.  

- 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 
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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 gi  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 gi  59 bảng hiệu các loại, 03 bộ bàn 
ghế; thu gi  và tiêu hủy trên 180 kg hải sản các loại, nhắc nhở hơn 150 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 56 trƣờng hợp 
xây dựng, s a ch a cải tạo nhà ở. Qua kiểm tra UBND phƣờng chƣa phát hiện 
trƣờng hợp xây dựng nhà ở không phép và sai phép. 

- Trong 9 tháng đầu năm, tiến hành hƣớng dẫn cấp 36 trƣờng hợp giấy 
phép sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông là 108.739.000đ. UBND phƣờng  
phối hợp cùng Đội thuế thu đƣợc 34 trƣờng hợp GPXD nhà ở tƣ nhân với số tiền 
428.205.000đ. 

- UBND phƣờng đã tổ chức duy tu bảo dƣỡng sửa ch a 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; 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. 

- Phối hợp Ban quản lý đầu tƣ xây dựng quận Thanh Khê tổ chức khởi 
công, bàn giao mặt bằng thi công công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu dân 
cƣ bầu Chính Gián do UBND quận Thanh Khê làm chủ đầu tƣ. 

7. 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 h u 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 9 tháng đầu năm UBND đã tổ chức di dời 
hơn 80m3 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. 

- Phối hợp Công ty Thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải thành phố Đà Nẵng cải 
tạo, sửa ch a các đan cống hƣ hỏng trên tuyến đƣờng Nguyễn Tất Thành, Hà 
Khê. 

- Phối hợp với Xí nghiệp môi trƣờng quận Thanh Khê xử lý rác thải các 
vùng cách ly y tế. 

8. Công tác Quốc phòng - An ninh 

a) Quốc phòng 

- 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 4.912 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%. 

- Xây dựng kế hoạch và phƣơng án PCTT cấp phƣờng năm 2021. 

- Tổ chức đăng ký, kiểm định xây dựng 15/15 hồ sơ cho các chủ phƣơng 
tiện tàu thuyền tham gia làm nhiệm vụ BM. 

- Điều động (9/9) quân nhân dự bị tham gia huấn luyện diễn tập khu vực 
phòng thủ thành phố. 

- Tổ chức rà soát thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS từ 18 đến 27 
tuổi. 
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- Bố trí lực lƣợng tham gia tuần tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch 
tại các tuyến đƣờng, kiệt, hẻm khu dân cƣ; tham gia cung ứng lƣơng thực, thực 
phẩm cho ngƣời dân.  

b) An ninh trật tự 

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục đƣợc gi  v ng, trật tự an 
toàn xã hội đƣợc kiểm soát. Trong 09 tháng đầu năm xảy ra 30 vụ việc liên quan 
đến ANTT (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm ngoái), tính chất tội phạm ít nghiêm 
trọng hơn, tài sản thiệt hải có giá trị nhỏ, trộm cắp tài sản giảm, không có cƣớp, 
cƣớp giật, hiếp dâm; không xảy án đặc biệt nghiêm trọng.  

- Tiếp nhận, giải quyết 33/33 vụ việc, tố giác, tin báo tội phạm theo quy 

định pháp luật, chuyển CAQ thụ lý theo thẩm quyền; trong đó có 12 vụ TCTS, 2 

vụ tàng tr  trái phép chất ma t y, 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 vụ đánh 

nhau gây rối, 01 vụ hủy hoại tài sản, 01 vụ liên quan đƣa ngƣời nhập cảnh trái 

phép tại địa phƣơng khác, 01 x c phạm danh dự nhân phẩm; 1 buôn bán hàng 

hóa không rõ nguồn gốc.  

- Đề xuất xử lý 8 vụ - 17 đối tƣợng, phạt tiền 48,5 triệu đồng, cảnh cáo 0 

đối tƣợng liên quan đến vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự xã hội. 

- Phát hiện 56 đối tƣợng dƣơng tính với ma t y, đƣa 10 đối tƣợng đi cơ sở 

xã hội Bầu Bàng (3 tự nguyện, 7 bắt buộc), phạt tiền 18 đối tƣợng, số tiền 

13.275.000đ, chuyển CAQ 16 đối tƣợng, chuyển đơn vị khác xử lý 5 đối tƣợng, 

NĐ111 5 đối tƣợng, cảnh cáo 02 đối tƣợng. Phát hiện đƣa vào bệnh viện tâm 

thần 6 đối tƣợng loạn thần do sử dụng cỏ tẩm. 

- Lập biên bản xử lý đối với 39 trƣờng hợp, trong đó có 27 moto, 12 oto; 

phạt tiền 49.325.000 đồng, tạm gi  13 xe motovi phạm về trật tựan toàn giao 

thông. 

- Tổ chức tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND TP Đà Nẵng, huy 

động lực lƣợng 4.146  lƣợt thành viên gồm Công an,biên phòng, bảo vệ dân phố, 

dân phòng và dân quân thƣờng trực tuần tra khép kín địa bàn. Qua tuần tra, giải 

quyết 02 vụ tàng tr  ma t y, 04 vụ gây rối ANTT, phát hiện 26 đối tƣợng sử 

dụng trái phép chất ma t y, 10 vụ mâu thuẫn khu dân cƣ, bảo vệ hiện trƣờng 03 

vụ tai nạn giao thông, giải tán 63 thanh niên tụ tập khuya, nhắc nhở 72 trƣờng 

hợp để xe máy khuất tầm nhìn không có ngƣời trông coi, đẩy đuổi 11 trƣờng 

hợp nghi vấn hoạt động mại dâm, 11 trƣờng hợp vi phạm giao thông, tạm gi  04 

xe máy vô chủ; nhìn chung tình hình ANTT đảm bảo. 

- UBND phƣờng chủ động triển khai công tác phòng cháy, ch a 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 ch a cháy.  

9. 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 
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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. 

- 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 n a 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.  

- 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 v ng 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 9 tháng đầu 
năm là 28 lƣợt ngƣời. Tiếp nhận 12 đơn thƣ các loại, trong đó có 01 đơn tố cáo, 
11 đơn phản ánh kiến nghị và đã giải quyết 12 đơn (đạt 100%). Nội dung chủ 
yếu về các vấn đề liên quan đến việc tranh chấp xây dựng, lấn chiếm đất trong 
khu dân cƣ gi a 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. 

- Duy trì cấp giấy đi đƣờng QRcode cho ngƣời dân và doanh nghiệp (theo 

Công văn số Công văn số 5689/UBND-KGVX ngày 03/9/2021 của UBND 
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thành phố Đà Nẵng), luỹ kế đến nay đã cấp: 638 ngƣời dân và 63 doanh nghiệp 

(165 nhân viên). 

- Tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19
6
 

- Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phƣờng đã họp 

và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời củng cố, kiện toàn 

09 tiểu ban phòng chống thiên tai tại khu dân cƣ. Ban chỉ huy đã bố trí lực lƣợng 

sẵn sàng trực 24/24 giờ để ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.  

Tổ xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phƣờng đã hỗ 

trợ ngƣời dân di dời tài sản 01 hộ dân tại tổ 26, 09 hộ dân tại tổ 24; hỗ trợ ngƣời 

dân cắt tỉa cây (2 cây nhà dân và 5 cây tại tuyến đƣờng Nguyễn Tất Thành). 

Nhìn chung sau khi bão số 5 suy yếu, tình hình tại các khu dân cƣ ổn định, 

không có thiệt hại về tài sản. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong 9 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 đạt nhƣ: 
thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 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. 
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 thông qua giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. Công 

                                                 
6
 + Đã thành lập 20 Ban điều hành theo 20 chi bộ khu dân cƣ, do Bí thƣ chi bộ làm thành viên; tổng số 

thành viên của Ban điều hành là 356 ngƣời. 

+ Thành lập Tổ giám sát cộng đồng, do Tổ trƣởng tổ dân phố làm Tổ trƣởng, có 234 thành viên. 

+ Thành lập Tổ phản ứng nhanh tại 05 khu vực dân cƣ do công an khu vực làm tổ trƣởng. 

+ Duy trì trực tại 29 chốt trên địa bàn phƣờng. 

+ Triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đại diện hộ gia đình vào các ngày 17/8, 20/8 và 23/8/2021, 

01/09 và 08/9/2021, kết quả đều âm tính. Duy trì xét nghiệm 03 ngày/01 lần đối với lực lƣợng trực chốt, tuần tra. 

+ Thàn lập 05 Tổ tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cƣ trên địa bàn phƣờng do CBCC phƣờng làm Tổ 

trƣởng. 

+ Thành lập Tổ hậu cần gi p đỡ ngƣời dân trong việc cung ứng lƣơng thực, thực phẩm.  

+ Thăm hỏi, động viên lực lƣợng phòng, chống dịch (Công an, Y tế, Quân sự, Đoàn TN, Quy tắc và các 

chốt) với tổng số tiền: 82 triệu đồng. 

+ Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 2.273 ngƣời. 

+ Xử phạt vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19 là 13 triệu, đề nghị cấp trên xử lý 06 trƣờng 

hợp (45 triệu đồng). 

+ Kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-

19 do Chủ tịch UBND phƣờng làm trƣởng ban và chỉ huy trƣởng, dƣới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ 

phƣờng. 

 



11 
 

 

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 gi  v ng, 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. 

Bên cạnh nh ng kết quả đạt đƣợc, do ảnh hƣởng của dịch COVID-19 nên 
tình hình thu ngân sách chƣa đạt so với kế hoạch đề ra. 

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa phƣờng mặc dù đƣợc 
triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt; tuy nhiên có l c, có nơi ngƣời dân vẫn 
còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi không có 
lực lƣợng tuần tra, kiểm soát trong các kiệt, hẽm khu dân cƣ. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

Tiếp tục phát huy nh ng kết quả đạt đƣợc trong 9 tháng đầu năm, khắc 
phục nh ng tồn tại hạn chế, UBND phƣờng Xuân Hà đề ra một số nhiệm vụ chủ 
yếu cần tập trung thực hiện trong 3 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. Tăng cƣờng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 
phƣờng; thực hiện kiểm tra, xử lý các trƣờng hợp vi phạm công tác phòng, 
chống dịch.  

2. Triển khai phát động xây dựng “vùng xanh” trong công tác phòng, 
chống dịch tại các khu dân cƣ trên địa bàn phƣờng. 

3. Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh; tăng cƣờng quản lý nhà 
nƣớc về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Có kế hoạch tiếp nhận học sinh và 
đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch cho năm học mới; triển khai điều 
tra phổ cập giáo dục năm 2021. 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, tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ 
trong 3 tháng cuối năm 2021. 

4. Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn phƣờng, phấn 
đấu đến cuối năm 2021 đạt kế hoạch đƣợc giao. 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 nhất là khi thành phố thực hiện chính quyền đô thị.  

5. 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. 

6. 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 ch a 
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. 

7. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội theo chƣơng 
trình “Thành phố 4 an”. 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 
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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.  

8. Duy trì thực hiện công tác tuần tra phối hợp 8394 gi a các lực lƣợng. 
Tiếp tục triển khai các biện pháp gi  v ng 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 nh ng 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, ch a 
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 nạn và phòng thủ dân sự năm 2021.  

9. 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, ch  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. 

10. 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 9 tháng đầu năm 2021 và 
phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021./. 

Nơi nhận:                                                                             
- UBND quận; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch quận; 

- TT Đảng ủy phƣờng; 

- Các ban ngành hội đoàn thể; 

- Lƣu: VT, VP.                                                                                   

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tâm 
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