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BÁO CÁO 

Tình hình nhiệm vụ phát triển Kinh tế -Văn hóa Xã hội, 

An ninh - Quốc phòng tháng 01 năm 2020 

 
 

Năm 2020, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước, 

đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ phường về phát triển KT-

VHXH-AN-QP, tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước được sâu rộng, 

vững chắc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân 

dân, tham gia xây dựng Chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh, UBND 

phường Thuận Phước đã triển khai nhiệm vụ trong tháng 01 năm 2020 đạt một số 

kết quả sau : 

1. Lĩnh vực kinh tế 

a) Chỉ đạo công tác thu ngân sách 

- Thuế CTN:      193.000.000 đồng  - 3,74% 

Trong đó: Môn bài:       4.000.000 đồng  - 1,75% 

- Thuế nhà đất:        48.000.000 đồng  - 4,10% 

- Thuế TNCN:       88.000.000 đồng - 3,23% 

b) Thu các quỹ 

Ngay từ cuối năm 2019, UBND phường đã tổ chức giao chỉ tiêu năm 2020 

cho 60 Tổ dân phố. Các tổ đã tiến hành họp dân công khai các khoản thu và đến 

ngày 10/01/2020 có 31 tổ dân phố đã thu, nộp hoàn thành các quỹ:  

- Đền ơn:         27.918.000 đồng 

- KH + BTTE:        33.056.000 đồng 

- NCT:          33.106.000 đồng 

- Phòng chống thiên tai:       23.075.000 đồng 

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

a) Cấp phát 165 thẻ BHYT hộ nghèo, 54 thẻ hộ thoát nghèo, làm thủ tục hỗ 

trợ 124 thẻ BHYT hộ cận nghèo với số tiền 9.982.000. Lập danh sách hộ nghèo, hộ 

cận nghèo được hỗ trợ quà Tết và phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu 

thương” trao các phần quà vận động các mạnh thường quân hỗ trợ hộ khó khăn với 

331 xuất, 110.400.000 đồng1  

                                           
1 Quà Tết: hộ nghèo 75 xuất, 37.500.000 đồng, hộ cận nghèo 95 xuất, 19.000.000 đồng, hộ khó khăn 155 xuất, 

52.000.000 đồng. 
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b) Cấp phát quà Chủ tịch nước, thành phố tặng Tết năm 2020 và tổ chức thăm 

tặng quà các đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ2. Chi trả tiền BTXH cho 600 

đối tượng; làm thủ tục gia hạn 497 thẻ BHYT cho đối tượng BTXH, 227 thẻ cho 

NCC. 

c) Lập danh sách đề nghị hỗ trợ quà Tết cho trẻ mồ côi, khuyết tật. 

d) Phối hợp với UBMTTQVN phường tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 

liên tịch, ký kết và giao chỉ tiêu thi đua cho Tổ dân phố năm 2020.  

e) Tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào Thi đua yêu nước, Phong trào Toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019, tại hội nghị đã khen thưởng 78 tập thể và 

88 cá nhân.  

g) Xây dựng và triển khai kế hoạch thi tuyên truyền, cổ động trực quan và 

treo cờ chào mừng Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và đón tết Nguyên đán Canh Tý 

2020. 

3. Lĩnh vực Trật tự đô thị - Môi trường 

a) Trật tự đô thị 

- Kiểm tra, xử lý trật tự đô thị trên địa bàn phường. Ra quân xử lý các điểm 

buôn bán chợ cóc trên địa bàn phường. 

- Phối hợp với Công an phường kiểm tra các quán tạp hóa ngăn chặn tình 

trạng buôn bán pháo nổ. 

- Thu phí sử dụng vỉa hè 06 trường hợp với số tiền 50.000.000đ. 

b) Môi trường: Duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” tại các 

tổ dân phố. Xây dựng kế hoạch ra quân dọn vệ sinh trước và sau tết Nguyên đán; tổ 

chức ra quân dọn vệ sinh đường Đức Lợi 3; xúc giá hạ, dọn vệ sinh vỉa hè đường 

Ngô Chi Lan, Như Nguyệt. Làm 12 bảng “Cấm đổ rác, xà bần, giá hạ” đặt tại khu 

đất trống đường Xuân Tâm - Xuân Diệu. Đăng ký địa điểm ra quân Tết trồng cây 

tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu. 

4. Lĩnh vực nội chính  

a) Cải cách hành chính: Xây dựng chương trình công tác năm 2020. Kế hoạch 

khảo sát mức độ hài lòng năm 2020. 

b) Giải quyết đơn thư khiếu nại: Duy trì lịch tiếp công dân, đã tiếp 04 lượt 

công dân.  

c) Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch 

- Đã công chứng được 148 trường hợp, thu được 4.463.000đ.  

                                           
2 Quà của Chủ tịch nước: 82.800.000 đồng, thành phố: 356.850.000 đồng, phường: 67 xuất, 33.500.000 đồng. 



3 

 

- Xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn và giao dịch: 13 trường hợp; khai 

sinh 10 trường hợp, chứng tử 03 trường hợp; đăng ký kết hôn: 02 trường hợp; cấp 

bản sao: 23 trường hợp; viếng tử: 03 trường hợp; nhập khẩu: 05 trường hợp. 

5. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh 

Tiếp tục duy trì thực hiện nhiệm vụ tuần tra để phòng chống tội phạm, quản lý 

an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong tình hình mới theo QĐ 8394/QĐ-

UBND của UBND thành phố Đà Nẵng. Các lực lượng công an, quân sự, đội dân 

quân thường trực thường xuyên lên kế hoạch duy trì trực bảo vệ cơ quan, bảo vệ tết 

Dương lịch, trực sẵn sàng chiến đấu 24/24.  

- Tham mưu phân công thành viên Hội đồng NVQS thâm nhập thanh niên 

trúng tuyển đợt 1 năm 2020: 20 thanh niên. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, phối hợp với Đội dân phòng, Ban 

bảo vệ dân phố tuần tra tại các khu vực điểm nóng, bảo đảm an ninh trật tự trên 

toàn bộ địa bàn phường. Tổ chức kiểm danh, kiểm diện: 36 lượt đối tượng hình sự, 

06  đối tượng tù tha về, cảm hóa, răn đe 10 lượt đối tượng. Kiểm danh, kiểm diện 

05 lượt người; răn đe, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ 02 lượt người sau cai, có nguy cơ 

cao; phát hiện 12 dương tính (trong quận: 02). Áp dụng NĐ 111: 01, XLHC: 01 

trường hợp phạt tiền 0,75 triệu đồng. Huy động 30 lượt Công an, DQ, BVDP ra 

quân giải quyết TTATGT-TTĐT, giải tán 9 trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè 

chợ Đống Đa và 11 trường hợp không có giấy phép sử dụng vỉa hè đường Lương 

Ngọc Quyến, Đống Đa, 3/2 nhắc nhở các hộ buôn bán không được lấn chiếm vỉa 

hè, lòng đường lập biên bản 7 trường hợp xe máy phạt tiền 1,05 triệu đồng, 4 

trường hợp ô tô vi phạm đậu đỗ. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, 

sử dụng pháo đối với 30 hộ kinh doanh tạp hóa, chưa phát hiện sai phạm gì.  

Tình hình và kết quả công tác tuần tra theo QĐ 8394: Huy động 336 lượt 

Công an, Dân phòng, BVDP, Dân quân thường trực tuần tra khép kín địa bàn, kết 

quả giải tán 38 nhóm thanh niên tụ tập khuya gây mất trật tự; kiểm tra 11 xe máy, 

phát hiện dán 04 trường hợp ô tô vi phạm ATGT. 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2020 của UBND 

phường Thuận Phước./. 

Nơi nhận:                                     
- UBND quận (báo cáo);                           

- Phòng TC-KH, Chi cục thống kê Quận (báo cáo);  

- Đảng uỷ (báo cáo);   

- Mặt trận phường (để biết); 

- Lưu: VT, VP-TK.           

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 
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