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   Kính gửi: UBND quận Hải Châu 
 

Năm 2020, thực hiện Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của 

UBND quận Hải Châu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, UBND 

phường Thuận Phước đã triển khai nhiệm vụ trong tháng 7 năm 2020 đạt một số 

kết quả sau: 

1. Lĩnh vực kinh tế 

a) Chỉ đạo công tác thu ngân sách 

- Thuế CTN:    2.607.000.000 đồng  - 50,55% 

Trong đó: Môn bài:      229.000.000 đồng  - 100% 

- Thuế nhà đất:        560.000.000 đồng  - 47,86% 

- Thuế TNCN:    1.827.000.000 đồng  - 66,97% 

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 

nay có 60/60 tổ dân phố đã thu, nộp hoàn thành các quỹ:  

- Đền ơn:       165.512.000 đồng 

- KH + BTTE:        65.486.000 đồng 

- NCT:         65.526.000 đồng 

- Phòng chống thiên tai:       47.435.000 đồng 

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

a) Tổ chức hội nghị triển khai kê khai hỗ trợ dịch covid 19 đến khu dân cư. 

Thẩm định hồ sơ hỗ trợ Covid 19 qua 4 đợt có 248 hồ sơ đủ điều kiện. Lập biên 

bản thu hồi hỗ trợ Covid 19 của 01 người con hộ cận nghèo là Bộ đội xuất ngũ tại 

Tổ 43 (750.000đ). Rà soát đề xuất quận hỗ trợ 03 xuất học bổng cho con hộ nghèo, 

với tống số tiền 3 triệu đồng. Làm BHYT hộ cận nghèo cho 16 người, hộ thoát 

nghèo 02 người. Cấp phát hỗ trợ tiền điện quý II cho 53 hộ nghèo với tổng số tiền: 

7.791.000đ. Khảo sát 02 hộ đề nghị xét hộ nghèo và xin sửa chữa nhà. Rà soát 

danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo dự kiến số liệu thoát cuối năm 2020. Kiểm tra, 
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xác nhận hồ sơ vay vốn NHCSXH trong tháng 6: 60 hồ sơ, với tổng số tiền: 

4.030.000.000đ (Trong đó: 02 HN, 02 HCN, 02 HTN, 54 GQVL). Xử lý 02 trường 

hợp nợ quá hạn. 

b) Lập danh sách Đối tượng người có công nhận điều dưỡng tại nhà năm 

2020 với tổng: 96 người. Hoàn thành giao nhận các đối tượng chính sách tham gia 

đoàn Điều dưỡng miền Trung năm 2020 tại Trung tâm Điều dưỡng miền Trung - 

68 Phan Tứ: 11 người.  

Nghiệm thu nhà hộ ông Lê Văn Thê - TB ¾ và hộ ông Nguyễn Văn Thôi - 

Con liệt sỹ. Hoàn thành tiến độ sửa chữa, xây mới nhà ở đối tượng chính sách năm 

2020 với tổng số 11 nhà trong đó: 02 nhà xây mới, 09 nhà sửa chữa, tổng số tiền: 

340.000.000 đồng.  

Ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 01/6/2020 về việc tổ chức các 

hoạt động Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2020. Lập dự 

toán chuẩn bị kinh phí nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 

với tổng số tiền: 171.400.000 đồng. Tiến hành chi trả tiền thờ cúng liệt sỹ hàng 

năm với tổng số tiền: 82.500.000 đồng. 

Đảm bảo tiến độ hồ sơ liên thông và điều chỉnh chế độ hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng chính xác, đúng tiến độ. Triển khai thí điểm quản lý ca thực hiện mô hình 

“Phường làm tốt Công tác xã hội với trẻ em”, mở hồ sơ quản lý ca: 30 ca/ phường. 

Ra quân tuyên truyền xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng từ 

ngày 05/6/2020 đến ngày 12/6/2020. Ra quân tuyên triển khai đợt cao điểm xử lý 

tình trạng xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách và 

quảng cáo rao vặt sai quy định từ ngày 25/6/2020 đến ngày 15/7/2020. 

c) Tệ nạn xã hội: Triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn và kết nối dịch 

vụ điều trị nghiện ma túy trên địa bàn phường Thuận Phước. Xây dựng kế hoạch 

Tháng hành động phòng, chống ma tuý nhân ngày Thế giới phòng chống ma túy 

26/6/2020. Tổ chức truyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã 

hội trên địa bàn phường Thuận Phước năm 2020.  

d) Kiểm tra thực tế 12 nhóm trẻ về việc cam kết thực hiện theo quy định, có 

01 nhóm xin giải thể. Tiếp Đoàn giám sát của Hôi LHPN quận Hải châu về công 

tác quản lý nhóm trẻ. Kiểm tra các nơi giữ trẻ tự phát và hướng dẫn 01 hồ sơ đề 

nghị thành lập nhóm trẻ. Phối hợp các Trường rà soát độ tuổi 2009, 2014 để báo 

cáo công tác tuyển sinh năm 2020. Phục vụ kiểm tra PCGD tại thành phố. 

đ) Trạm Y tế tham mưu ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hoá chất xử lý 

ổ dịch nhỏ sốt xuất huyết tại tổ 37, 38, 39. Phối hợp khảo sát 09 cơ sở kinh doanh 

có sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động báo cáo quận. 

Rà soát 10 cơ sở kinh doanh massage, spa, thẩm mỹ trên địa bàn phường. 

e) Tổ chức Lễ Mừng thọ 235 cụ người cao tuổi. Rà soát danh sách 21 người 

cao tuổi đúng độ tuổi mừng thọ theo quy định nhưng không sống tại phường để bổ 

sung đợt mừng thọ tháng 10. 

https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=89851612&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=89851612&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=89979331&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=89979331&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=89979331&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
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g) Tuyên truyền trực quan, trang trí phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ VI, 

nhiệm kỳ 2020-2025.  

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 nhắc nhở các hộ cam kết 

thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong quá trình xây dựng. Ra 

quân kiểm tra, xử lý trật tự vỉa hè, các điểm buôn bán, kinh doanh đảm bảo theo 

chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường. Kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, 

trật tự xây dựng trên địa bàn phường. Vận động nộp thuế xây dựng tư nhân 49 

trường hợp với số tiền 746.768.000đ. Thu phí sử dụng vỉa hè 14 trường hợp với số 

tiền 16.312.842đ. Xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp lấn chiếm vỉa hè: 

3.750.000đ.  

b) Môi trường: Khảo sát, rà soát và tiến hành nạo vét bùn, khơi thông cống 

rãnh 05 tuyến cống lâu năm chưa được vét có nguy cơ ngập úng trong khu dân cư. 

Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường vào các ngày thứ bảy hoặc Chủ nhật. 

Xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp đổ nước thải không đúng nơi quy định: 

1.750.000đ. 

4. Công tác nội chính 

a) Cải cách hành chính 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, trực tuyến: 4.182 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ 

tiếp nhận mức 3 là 380/427 hồ sơ đạt 89%. 

- Thực hiện số hóa và quản lý trên Hệ thống QLVB&ĐH văn bản đến, đi 

đảm bảo tỷ lệ 100%. Đang rà soát, điều chỉnh một số chức năng mới trên Hệ thống 

văn bản điều hành đảm bảo 100% văn bản đến, đi được tiếp nhận và xử lý trên môi 

trường mạng. 

b) Tư pháp - Hộ tịch 

- Xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn và giao dịch: 270 trường hợp; 

khai sinh 171 trường hợp, chứng tử 56 trường hợp; đăng ký kết hôn: 38 trường 

hợp; cấp bản sao: 376 trường hợp; viếng tử: 35 trường hợp; nhập khẩu: 81 trường 

hợp; giám hộ: 02 trường hợp. 

- Khiếu nại tố cáo: Tiếp dân 02 lượt. Tham mưu hồ sơ rà soát, cũng cố tổ 

hòa giải nhiệm kỳ 2020-2022. 

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, Dân 

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

sẵn sàng chiến đấu 24/24.  

a) Lĩnh vực Quốc phòng 
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- Xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu và tổ chức huấn luyện cho DQTT theo 

đúng kế hoạch. 

- Phối hợp với phường Thanh Bình tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện 

dân quân năm 2020 đảm bảo. 

 b) Lĩnh vực an ninh 

- 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.  

- Xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản (điện thoại di động). Công an phường đã 

phối hợp Đội Cảnh sát hình sự truy thu tài sản và số tiền 6,9 triệu đồng (số tiền còn 

lại đối tượng đã tiêu xài với mục đích cá nhân). Công an phường lập hồ sơ chuyển 

Công an quận Hải Châu xử lý. 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. 

- Công an phường phối hợp kiểm tra, phát hiện 02 đối tượng tàng trữ ma túy. 

Tổ chức kiểm danh, kiểm diện: 35 lượt người; răn đe, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ 

02 lượt người sau cai, có nguy cơ cao; thử test 18 lượt phát hiện 03 trường hợp 

dương tính (trong quận: 01, ngoài quận: 01; ngoài thành phố: 01). Lập hồ sơ 

XLHC: 02 trường hợp phạt tiền 1,5 triệu đồng; chuyển đơn vị khác xử lý 01 trường 

hợp. Công an phường tổ chức ra quân kiểm tra 6 nhà cho thuê trọ, 72 nhân khẩu 

tạm trú. Mời 16 trường hợp về làm việc. Qua thử test phát hiện 03 trường hợp 

dương tính với ma túy. Lập hồ sơ XLHC: 02 trường hợp, phạt tiền 1,5 triệu đồng; 

01 trường hợp chuyển đơn vị khác xử lý. 

- Huy động 30 lượt Công an, DQ, BVDP, QTĐT ra quân giải quyết 

TTATGT-TTĐT, nhắc nhở giải tán 3 trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè chợ 

Đống Đa, đường Lương Ngọc Quyến, 3/2 nhắc nhở các hộ buôn bán không được 

lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lập biên bản vi phạm ATGT: 05 trường hợp, Công an 

phường xử lý 4 trường hợp phạt tiền 2 triệu đồng, chuyển Công an quận xử lý 01 

trường hợp xe máy phạt tiền 1,4 triệu đồng. 

- Tổ chức thăm hỏi nắm tình hình 409 lượt hộ. Công an phường kiểm tra tạm 

trú tạm vắng 15 lượt hộ; kiểm tra 04 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện. Nhắc nhở 

các cơ sở kinh doanh lưu trú nắm và kịp thời thông báo tình hình liên quan. 

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

Công an - Dân quân - Bảo vệ dân phố tham gia tuần tra phòng chống tội phạm theo 

Quyết định 8394. Kết quả: Giải tán 38 nhóm thanh niên tụ tập khuya gây mất trật 

tự; kiểm tra 11 xe máy, phát hiện 2 trường hợp vi phạm. Nhắc nhở 5 trường hợp hộ 

dân mở nhạc to tiếng sau 22h.  Phát hiện 01 xe vắng chủ. 

- Công tác PCCC: Phối hợp với Công an quận Hải Châu, Ban quản lý và 

khai thác nhà Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền và thực hành phương án chữa cháy tại 

chung cư 2 phường Thuận Phước. 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2020 của UBND 

phường Thuận Phước./. 
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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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