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BÁO CÁO  

Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020 
  

 Thực hiện Công văn số 18/UBND-VP ngày 08/01/2020 của UBND quận 

Hải Châu về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Canh Tý năm 2020, 

UBND phường Thuận Phước báo cáo một số nội dung như sau: 

 Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND phường quán triệt tinh thần 

vui xuân đón Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 với phương châm “Đoàn kết, vui vẻ, 

an toàn, tiết kiệm”, lãnh đạo phường đã chỉ đạo khối Văn hóa xã hội rà soát, chấm 

trùng, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách để thăm viếng, tặng quà 

không để bỏ sót, không để hộ dân nào thiếu ăn trong dịp Tết. Tập trung cấp phát 

quà Tết của thành phố, quận, các đơn vị tài trợ cho các đối tượng chính sách, hộ 

nghèo, cận nghèo và đối tuợng khó khăn chu đáo, kịp thời, không có trường hợp 

sai sót đáng tiếc nào xảy ra.  

 I. TÌNH HÌNH TRƯỚC TẾT 

1. Tình hình sản xuất kinh doanh, ổn định giá cả trên địa bàn phường 

a) Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn phường trong dịp Tết hoạt động tương đối ổn định. Hầu hết các 

mặt hàng nhu yếu phẩm tiêu dùng đều tăng hơn các tháng trước. Các hộ kinh 

doanh cá thể, kinh doanh tạp hóa đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng, đảm 

bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. 

b) Trước Tết nguyên đán, tình hình giá cả thị trường, trong đó các mặt hàng 

thiết yếu như gạo, lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, giá cả tăng cao hơn 

trước; nhìn chung hàng hoá trên thị trường phong phú, ổn định, chủ yếu là hàng 

hóa mỹ phẩm, bánh mứt, hạt dưa, bia rượu… phục vụ nhân dân trong dịp Tết. 

c) UBND phường phối hợp với Ban Quản lý chợ Đống Đa, chợ Đa Phước 

tập trung tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm quản lý biến động giá cả 

hàng hoá, kiên quyết xử lý các hiện tượng găm hàng, tạo khan hiếm giả để nâng 

giá, nhằm bình ổn giá cả thị trường trước Tết Canh Tý năm 2020… 

2. Tình hình trật tự trị an, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ 

sinh môi trường 

a) Hiện nay, tổng số Việt Kiều, người nước ngoài còn hạn tạm trú trên địa 

bàn gồm 26 Việt kiều, 39 người nước ngoài. Việt kiều về quê ăn Tết bình thường, 

chưa phát hiện vấn đề gì; tham gia bảo vệ an toàn đồng chí Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc về thăm và làm việc tại Đà Nẵng. 

Công an phường phân công lực lượng nắm tình hình nhân dân chuẩn bị đón 

Tết nguyên đán, chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp. 
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b) BCH Công an, Quân sự phường xây dựng kế hoạch bảo vệ, trực sẵn sàng 

chiến đấu, tăng cường công tác bảo vệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020; phân công Cảnh sát khu vực ra quân đảm bảo trật tự giao thông, 

trật tự đô thị, trật tự vỉa hè dịp trước Tết; không để xảy ra ùn tắc, không có đua xe 

trái phép; kiểm tra 12 điểm kinh doanh tạp hóa về chấp hành quy định quản lý 

pháo nổ, chưa phát hiện vi phạm gì; tăng cường cảnh sát khu vực xuống địa bàn, 

kiểm tra tình hình tạm trú, tạm vắng, phòng chống cháy nổ các hộ cho thuê trọ, các 

phòng trọ sinh viên tại khu dân cư; tuyên truyền và nghiêm cấm việc tàng trữ, vận 

chuyển, đốt pháo trong dịp Tết nguyên đán; tiếp tục duy trì tuần tra theo Quyết 

định 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng, duy trì công tác tuần tra 

đêm, tuần tra vũ trang, mật phục phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là đối 

tượng trộm cắp. 

c) Tổ QTĐT duy trì ra quân thường xuyên giữ gìn trật tự vỉa hè đường 

Lương Ngọc quyến, Như Nguyệt, Đống Đa.., vận động các hộ kinh doanh buôn 

bán đúng chỗ qui định, không lấn chiếm vỉa hè, dành lối đi cho người đi bộ. 

3. Về công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ khó khan 

a) Cấp phát Quà Tết cho đối tượng chính sách 

- Quà của Chủ tịch nước: Cấp phát cho gần 400 đối tượng với tổng kinh phí: 

82.800.000 đồng.  

- Quà Tết của thành phố: Mỗi đối tượng chính sách hưởng nhiều chế độ 

khác nhau đều được nhận đủ các suất quà. Tổng kinh phí quà thành phố cấp phát là 

356.850.000 đồng. 

Tặng cho 05 hộ chính sách đau ốm, khó khăn đột xuất, với tổng kinh phí 

7.000.000 đồng. 

- Quà Tết của UBND quận Hải Châu: Tổ chức đi thăm, tặng quà 2 ĐTCS 

đau ốm, khó khăn, mỗi suất quà là 2.500.000  đồng.  

b) Cấp phát Quà Tết của thành phố, quận  cho đối tượng xã hội 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 648 người (300.000đ/ng), tổng kinh phí là 

194.400.000 đồng. 

+ Đối tượng bộ đội xuất ngũ tâm thần: 2 người, người bị nhiễm HIV: 01 

người, với tổng kinh phí: 4.500.000 đồng. 

c) Thăm, tặng quà Tết nguồn đền ơn đáp nghĩa, xã hội hóa của phường 

- Thăm, tặng quà Tết 

Ngoài việc cấp phát quà Tết của thành phố, quận, UBND phường xây dựng 

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tết yêu thương năm 2020” trao quà tết cho các 

gia đình chính sách và hộ khó khăn trên địa bàn từ nguồn vận động xã hội hóa của 

phường với mục đích tri ân, chăm lo các đối tượng chính sách Người có công; 

chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng xã hội được đầy đủ về vật chất, tinh 
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thần nhân dịp Tết Nguyên đán, nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội, hưởng ứng 

thực hiện tốt Chương trình “Thành phố 4 an” của thành phố Đà Nẵng, cụ thể là: 

- Tặng quà cho 75 hộ nghèo, 95 hộ cận nghèo, 155 hộ khó khăn với tống số 

tiền là 110.4000.000 đồng. 

- Thăm và tặng quà cho 67 đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán 

Canh Tý năm 2020, mỗi suất quà trị giá 500.000đ.  

d) Quà Tết từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân tặng 

- BCH Biên phòng thành phố Đà Nẵng đi thăm và tặng quà cho 20 hộ khó 

khăn, mỗi suất quà 500.000 đồng. 

- Khách sạn Stay (119 đường 3/2) tặng quà 95 hộ cận nghèo, 05 hộ khó khăn 

mỗi hộ 200.000 đồng. 

- Công ty Hồ Vũ Gia tặng quà 16 hộ khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 

đồng. 

- Công ty TNHH MTV kéo cước Hồng Hải tặng quà 20 hộ khó khăn, mỗi 

suất quà trị giá 300.000 đồng. 

- Quán Ớt xanh tặng quà 10 hộ khó khăn, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. 

đ) Ngoài ra, các khu dân cư, tổ dân phố chủ động huy động các nguồn lực 

trong xã hội góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống Tết cho nhân dân trên địa 

bàn ấm cúng, chu đáo và vui tươi, phấn khởi. 

4. Về các hoạt động Văn hóa đón Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 

a) UBND phường xây dựng kế hoạch về tổ chức cuộc thi trang trí, tuyên 

truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 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. 

 b) UBND phường chỉ đạo BĐH các tổ dân phố phối hợp Ban công tác Mặt 

trận các khu vực vận động nhân dân treo cờ, cắm cờ Tổ quốc đúng theo qui định 

của Hướng dẫn số 193/HD-SVHTT ngày 17/8/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao 

thành phố, khuyến khích các tổ vận động nhân dân làm giá treo cờ theo hướng 

đúng, đủ, đều, mới, dọn vệ sinh môi trường, trang trí cổng chào, băng rôn, phướn 

để dự thi.  

c) UBND phường đăng ký tham gia thi cấp quận 

- Đăng ký trang trí tại Trụ sở cơ quan phường - Số 88 Đống Đa. 

- Đăng ký trang trí tại trường học: Trường THCS Lê Thánh Tôn. 

- Đăng ký 01 tuyến đường tham gia thi cấp quận: Đường Đống Đa. 

- Đăng ký 01 khu dân cư (theo địa bàn chi bộ lãnh đạo): Tân Phước 2. 

5. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh 

a) Chỉ đạo cho Trạm Y tế phường xây dựng kế hoạch công tác phòng chống 

dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết.  
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b) Giao cho Trạm Y tế phường tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân 

về ăn chin, uống sôi, sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc..., nhằm phòng ngừa dịch 

bệnh có nguy cơ xảy ra trong dịp Tết; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người trong dịp 

Tết Nguyên đán. 

II. TÌNH HÌNH TRONG TẾT 

1. Tình hình an ninh chính trị 

a) Tổ chức theo dõi nắm tình hình chùa Thuận Châu, giáo xứ Thanh Đức, 

Ngọc Quang và cộng đồng người theo đạo, chưa phát hiện vấn đề gì. 

b) Các lực lượng Công an - Quân sự tham gia bảo vệ an toàn đồng chí Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc về nghỉ Tết Nguyên đán tại gia đình. 

2. Tình hình trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng 

chống cháy nổ 

a) Trật tự an toàn xã hội: Tình hình trật tự, an toàn xã hội, trước, trong và 

sau tết được đảm bảo, không xảy ra vụ việc gì. 

b) Trật tự an toàn giao thông 

- Lực lượng Công an phường duy trì đảm bảo trật tự giao thông trước, trong 

Tết, không để xảy ra ùn tắc, không có đua xe trái phép. 

- Tai nạn giao thông: 00 vụ. 

- Xử lý vi phạm giao thông: 0 trường hợp. 

c) Phòng chống cháy nổ 

 Số vụ cháy, nổ xảy ra: 0 vụ. 

3. Xử lý sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, đốt pháo 

Phối hợp kiểm tra buôn bán pháo nổ tại chợ Đống Đa, các tạp hóa chưa phát 

hiện vi phạm gì. 

4. Tình hình khác 

a) Thực hiện tốt công tác trang trí trực quan tại trụ sở và trang trí khu dân cư  

b) UBND phường tổ chức Lễ Chào cờ đầu năm 2020 và tiếp đón đ/c Nguyễn 

Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ và Đoàn lãnh đạo trung ương, Quân Khu V, 

thành phố, quận về thăm phường Thuận Phước vào sáng Mồng Một Tết (ngày 

25/01/2020). 

c) Nhân dân toàn phường đón Tết Canh Tý trong không khí vui tươi, phấn 

khởi, an toàn, tiết kiệm; các khu dân cư được trang trí đèn, cờ rực rỡ, đẹp; vệ sinh môi 

trường đảm bảo; không xảy ra vụ việc gì về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

III. TÌNH HÌNH SAU TẾT 

Bình thường, không xảy ra vấn đề gì. 
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Trên đây là báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 

2020 trên địa bàn phường Thuận Phước./. 
 

Nơi nhận:                    
- UBND quận Hải Châu (b/cáo);           

- Đảng ủy - HĐND phường (b/cáo); 

- UBMT phường (đ/biết); 

- Lưu: VT, VP-TK. 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 
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