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PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-UBND Thuận Phước, ngày        tháng       năm 2022 

 

BÁO CÁO  

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

An ninh - Quốc phòng quí I năm 2022 

  

Kính gửi: UBND quận Hải Châu 

 

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 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 2022; Nghị quyết số 25-

NQ/ĐU ngày 18/12/2021 của Đảng bộ phường Thuận Phước về phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2022. Qua 03 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, UBND phường 

đã đạt được một số kết quả sau: 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Khai thác thuỷ sản 

Trong 3 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác, chế biến thuỷ, hải sản là 

756 tấn/2.973 tấn, đạt 25,43% tăng so với cùng kỳ 4,19%. Tiến hành thống kê sản 

lượng khai thác. Số lượng tàu đang quản lý: 73 chiếc.  

Thực hiện tuyên truyền, vận động 100% hộ nuôi lồng bè tại khu vực Vịnh 

Đà Nẵng (do quận giao) di dời lồng bè đi nơi khác theo chỉ đạo của thành phố, 

quận. 

2. Thu, chi ngân sách (số liệu tính đến ngày 11/3/2022) 

a) Tổng thu ngân sách :   844.000.000 đồng    - Đạt  11%.  

- Thuế CTN   :      320.000.000 đồng   - Đạt  9%. 

- TNCN   :     211.000.000 đồng   - Đạt  9,8%. 

- Môn bài   :      148.000.000 đồng   - Đạt  62,8%. 

- Thuế đất phi NN  :       160.000.000 đồng   - Đạt  10,3%. 

- Lệ phí                         :         6.000.000 đồng   - Đạt  5,8% 

b) Tổng chi ngân sách (số liệu đến ngày 28/02/2022):  1.982.083.944đồng - 

Đạt 15% chỉ tiêu quận giao.  
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c) Ngay từ cuối năm 2022, UBND phường đã tổ chức giao chỉ tiêu cho 60 

Tổ dân phố. Các tổ đã tiến hành họp dân công khai các khoản thu, đã thu, nộp hoàn 

thành các quỹ.  

- Đền ơn:         51.925.000 đồng 

- KH + BTTE:        59.238.000 đồng 

- NCT:         59.278.000 đồng 

- Phòng chống thiên tai:       30.014.000 đồng 

3. Phối hợp Tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” lồng ghép Ngày hội 

Biên phòng toàn dân năm 2022. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI (VHXH) 

1. Lĩnh vực LĐ-TB&XH 

a) UBND phường đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho các đối 

tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, các đối tượng xã hội nhân 

dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, đảm bảo không để các hộ dân thiếu ăn trong dịp 

Tết; cấp phát quà Tết của thành phố, quận, các đơn vị tài trợ đến người dân nhanh 

chóng, không sót đối tượng1. 

b) Hỗ trợ sửa chữa nhà cho 02 hộ chính sách với tổng số tiền: 40.000.000 

đồng. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Thành lập quận Hải Châu, UBND quận thăm 

và tặng quà cho 02 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 

3.000.000 đồng/ người; tặng Mẹ VNAH 01 ti vi. 

c) Phối hợp Bảo hiểm xã hội quận, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội  

quận lập danh sách gia hạn thẻ BHYT cho người có công cách mạng, đối tượng 

Bảo trợ xã hội với số lượng hơn 800 thẻ BHYT năm 2022. 

2. Công tác Giảm nghèo 

Ban Chỉ đạo giảm nghèo phường đã tổ chức họp triển khai kế hoạch thực 

hiện chương trình giảm nghèo năm 2022. Số hộ nghèo 2022 là 102 hộ (87 hộ mất 

sức lao động, đặc biệt khó khăn 17 hộ), hộ cận nghèo là 67 hộ.  

Tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” lồng ghép Ngày hội Biên phòng 

toàn dân đã trao quà cho 50 hộ gia đình chính sách, 215 xuất cho các gia đình khó 

khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. 

                                            
1 Chi trả quà Tết Chủ tịch nước và thành phố với số tiền 461.750.000 đ cho đối tượng chính sách; thành phố hỗ trợ ảnh 

hưởng Covid-19 254 người có công số tiền 365.500.000đ (234 người mức 1.500.000đ/người, 15 người mức 500.000đ/người, 05 

người mức 1.400.000đ/người). Hội đồng chính sách phường thăm và tặng quà 40 đối tượng chính sách mỗi suất 500.000 đồng. 

Chi trả quà Tết cho 68 đối tượng  Bảo trợ xã hội - Người khuyết tật với số tiền: 67.700.000đ. 
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Tặng quà Tết cho hộ nghèo, khó khăn từ nguồn hỗ trợ của thành phố: Hộ 

nghèo: 102 hộ/66.000.000đ; Hộ cận nghèo: 67 hộ/ 33.500.000đ; Hộ khó khăn do 

ảnh hưởng dịch: 150 hộ/ 75.000.000đ. Vận động, tặng quà Tết hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, khó khăn: Tổng số tiền quà: 103.500.000đ, trong đó: Quỹ vì người nghèo: 

250 suất, số tiền: 60.000.000đ; vận động từ doanh nghiệp: 145 suất, số tiền: 

43.500.000đ. Công an phường vận động các mạnh thường quân ủng hộ trao quà 2 

đợt 60 suất quà gồm bánh, kẹo, dầu ăn, nước mắm…, trị giá khoảng 26 triệu đồng 

cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Khối Dân vận phường tổ chức thực hiện mô hình “Thuận Phước - kết nối và 

sẻ chia” với hình thức gian hàng “Tết 0 đồng” nhằm thực hiện tốt cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tặng 180 xuất quà cho hộ khó 

khăn đặc biệt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng số tiền 50 triệu đồng. 

Tính đến thời điểm hiện nay UBND phường đã tiếp nhận và thẩm định 382 

hồ sơ hỗ trợ thuộc đối tượng F0, F1. Đã chi trả hỗ trợ: 64 trường hợp, với tổng số 

tiền: 63.000.000đ (chấm trùng 02 người đã nhận hộ nghèo, cận nghèo). Còn lại 

đang chờ cấp tiền hỗ trợ: 318 trường hợp. 

3. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xây dựng kế hoạch tuyên truyền 

phòng, chống ma túy, mại dâm, các loại tội phạm, phòng chống HIV/AIDS cho 

học sinh các trường trên địa bàn; Ban hành Kế hoạch dự phòng nghiện và tái 

nghiện năm 2022. 

Tiến hành phân công các Hội đoàn thể phường quản lý các đối tượng tái hòa 

nhập cộng đồng. Hiện nay đang quản lý: 09 điều trị Methadone, 01 cai nghiện tại 

cộng đồng. 

4. Công tác Y tế, Dân số, Gia đình và Trẻ em 

a) Tiếp tục triển khai Chương trình “Thành phố 4 an” của phường đến năm 

2022, Trạm Y tế tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch, chương trình 

kiểm tra, giám sát lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm hàng tháng, quí; thường 

xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, chăm lo đời sống sức khoẻ của người dân, 

nhất là thời gian trước, trong và sau tết. Trạm Y tế phường tham mưu tổ chức 

tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về ăn chín uống sôi, sử dụng thực phẩm rõ 

nguồn gốc, 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.  

b) Việc theo dõi giám sát dịch bệnh, quản lý các bệnh xã hội, thực hiện công 

tác tiêm chủng mở rộng và khám điều trị cho nhân dân đã được Trạm Y tế phường 

chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Trong quí 1/2022, đã tổ chức khám chữa bệnh 

cho 1.231 trường hợp, cấp phát thuốc điều trị: 420 ca. Các chương trình y tế quốc 

gia như: Lao, phong, tâm thần, HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản hoạt động 
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theo đúng tiến độ. Kết quả sàng lọc và lập hồ sơ cấp phát thuốc tạo thuận lợi cho 

người dân đến nhận thuốc tại trạm giảm tải bệnh nhân ở tuyến trên đáng kể với 

tổng số 250 người đái tháo đường Tuyp 2, 565 người tăng huyết áp thực hiện theo 

nguyên lý y học gia đình. 

Trạm Y tế phường đảm bảo các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí về phòng khám  

an toàn, nhân lực đảm bảo tại cơ sở để tiếp đón người dân đến khai báo y tế và 

phân luồng khám sàng lọc, đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND phường ra  

quyết định thành lập, thực hiện nhiệm vụ Tổ thẩm định điều kiện cách ly, chăm 

sóc, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà do 01 đ/c Phó Chủ tịch UBND làm Tổ 

trưởng và các thành viên là các ngành liên quan; Tổ giám sát, chăm sóc người 

nhiễm Covid-19 tại cộng đồng theo Quyết định 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 

quy định, các trường hợp cần đưa đi cách ly tập trung.  

Trạm Y tế lưu động đã tổ chức ra mắt nhận nhiệm vụ hỗ trợ Trạm Y tế 

phường trong công tác chăm sóc, theo dõi bệnh nhân F0 tại cộng đồng. Trạm Y tế 

tham mưu theo dõi, ra quyết định quản lý bệnh nhân F0 kịp thời, đúng quy định. 

c) Công tác Dân số - KHHGĐ 

UBND phường triển khai kế hoạch thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 

2022 trên địa bàn phường; kết quả đã vận động được 903 cặp vợ chồng cam kết 

không sinh con thứ 3+. Thực hiện các biện pháp tránh thai như vòng: 51/159 ca, 

thuốc tiêm: 03/18 ca; thuốc cấy: 02/08 ca; số sinh là 50 ca (không có sinh 3). Tổ 

chức sinh hoạt các câu lạc bộ Tiền hôn nhân, SKSS vị thành niên - thanh niên, 

CLB tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng; CLB phụ nữ không 

sinh con thứ 3+, với đông đủ các hội viên tham dự. 

5. Văn hoá - Thể dục thể thao 

a) Tham gia Cuộc thi trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng 

kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2022), đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần và chào mừng kỷ niệm 25 năm 

thành lập quận Hải Châu (23/01/1997 - 23/01/2022) đạt giải Nhì toàn đoàn (Giải 

Ba trang trí cơ quan, giải Khuyến khích trang trí tuyến đường, giải Khuyến khích 

trang trí cụm pano, giải Ba cắm cờ). 

 Tham gia Đại hội Thể dục thể thao quận lần thứ VI năm 2022; Kế hoạch 

tham gia giải Cờ Vua - Cờ Tướng Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VI, chào mừng 

92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), 25 

năm thành lập quận Hải Châu (23/01/1997 - 23/01/2022) và đón Tết nguyên đán 

Nhâm Dần 2022. 

III. LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, MÔI TRƯỜNG 

1. Địa chính - Xây dựng cơ bản 

na
m

nt
p-

31
/0

3/
20

22
 1

0:
02

:3
2-

na
m

nt
p-

na
m

nt
p-

na
m

nt
p



5 

 

a) Liên hệ chuẩn bị các công tác để triển khai thực hiện các công trình xây 

dựng cơ bản của năm 2022 gồm có: 05 công trình 

- Cống thoát nước và bê tông nền đường 97 Mai Lão Bạng ra Mai Am với 

tổng mức đầu tư dự kiến là 1.027.000.000 đồng. 

- Cống thoát nước và bê tông nền đường K86 Đống Đa, K194 Đống Đa và 

K72B Mai Lão Bạng với tổng mức đầu tư dự kiến là 682.000.000đ. 

- Sửa chữa Lát gạch nền, ốp tường, sơn mới, thay hệ thống cửa sổ khu phòng 

học 03 tầng dãy A và hệ thống điện điều hòa trường Tiểu Học Võ Thị Sáu với tổng 

mức đầu tư dự kiến là 2.147.000.000 đồng. 

- Cải tạo Nhà sinh hoạt Cộng đồng Đầm Rong 1 với tổng mức đầu tư dự 

kiến là 248.000.000 đồng. 

- Cải tạo Nhà sinh hoạt Cộng đồng Nguyễn Đức Cảnh với tổng mức đầu tư 

dự kiến là 200.000.000đ. 

b) Tiến hành các công trình do phường làm chủ đầu tư: Sửa chữa phòng 

chuyên môn với tổng giá trị là 29.482.000đ; Lắp đặt các thiết bị thể dục thể thao 

cho Công viên Đầm Rong 1 và Vườn dạo Nguyễn Văn Thủ với tổng mức đầu tư là 

93.494.000đ. Tiến hành khảo sát danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023. 

c) Sửa chữa, thay mới các hệ thống điện chiếu sáng theo phản ánh của tổ dân 

phố trên toàn địa bàn phường.  

2. Trật tự đô thị 

a) Xử lý các kiến nghị phản ánh của nhân dân trong lĩnh vực trật tự đô thị, 

đất đai. Phối hợp Đội Công an môi trường thành phố xử lý trường hợp quán Minh 

Béo thường xuyên vi phạm tiếng ồn, có phản ánh của khu dân cư. 

b) Duy trì ra quân trật tự đô thị, trật tự vỉa hè trên các tuyến đường trên toàn 

địa bàn phường, kết quả nhắc nhở hơn 200 lượt vi phạm, xử lý lập biên bản xử 

phạt 01 trường hợp, số tiền 2.000.000đ. (Do dịch bệnh, đời sống nhân dân khó 

khăn, các trường hợp vi phạm chủ yếu nhắc nhở, chây ỳ sẽ tiến hành xử lý).  

3. 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 tổng dọn vệ sinh môi trường vỉa hè đoạn đường Xuân Diệu (trước Khách sạn 

Thái Bình, từ Nhà hàng Vườn Quê đến đường dẫn chân cầu Thuận Phước), vỉa hè 

tuyến đường Đức Lợi 3.  

Đặt xuồng thu gom rác và các vật dụng cồng kềnh, dọn vệ sinh khu vực 

Xuân Diệu - Phạm Ngọc Thạch.  
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Thực hiện phong trào “Tết trồng cây” tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu, trồng 100 

cây chuỗi ngọc, 50 cây lá màu bún và 05 cây hồng lộc. 

IV. CÔNG TÁC XÂY CHÍNH QUYỀN 

1. Công tác cải cách hành chính 

a)  Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29; Kế hoạch Kiểm soát TTHC; Rà 

soát TTHC; Phường điện tử; Khảo sát mức độ hài lòng. 

Tổng số hồ sơ thực hiện đến 11/03/2022 (trực tiếp và trực tuyến): 1.161 hồ 

sơ, trong đó có: 1.050 đúng hạn; Sớm: 100; Trễ 01 (Lý do đường luân chuyển bị 

sai quy trình nhưng hồ sơ thực tế đúng hạn); đang giải quyết: 10 hồ sơ. 

Tổng hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3,4: 132/142 đạt tỷ lệ 94%. 

Đã tiến hành ký hợp đồng thanh toán ví điện tử momo và tiếp tục duy trì 

việc nộp, trả hồ sơ qua bưu điện (đại lý dịch vụ công trực tuyến): Từ ngày 

01/01/2022 đến 11/3/2022 đến nay đã tiến hành thực hiện qua ví momo 28 trường 

hợp với tổng số tiền 377.000đ. 

b) Duy trì về việc khảo sát trực tuyến ý kiến đánh giá của tổ chức, công dân 

đối với chất lượng dịch vụ hành chính công đối với cán bộ, công chức làm việc tại 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Tổng số lượt đánh giá: 114 lượt. 

c) Tỷ lệ văn bản đến nhập trên hệ thống đạt 100%. Văn bản đi có chữ ký số 

của lãnh đạo và thực hiện theo đúng quy trình.  

2. Công tác nội chính 

a) Làm thủ tục chuyển xếp lương cho 01 đ/c bầu cử trúng chức danh Phó 

Chủ tịch Hội CCB; chuyển xếp lương khi thay đổi chức danh với 01 chức danh 

Công chức VP-TK. 

Luân chuyển sắp xếp theo Nghị định 59: Đang rà soát lập danh sách 06 công 

chức thuộc 03 chuyên môn luân chuyển theo NĐ 59 trong đó 02 trường hợp ko đủ 

điều kiện. 

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

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, tại hội nghị đã khen thưởng 83 tập thể và 

107 cá nhân.  

3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch 

a) Lĩnh vực Tư pháp, Khiếu nại tố cáo 

- Công chứng quí I/2022: 1.341 trường hợp, thu được: 23.825.000 đồng. 
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 - Ban hành Kế hoạch triển khai công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn phường. Kế hoạch triển khai thi 

hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở năm 2022; Kế hoạch triển khai công tác phường 

đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Phát hành bản tin pháp luật quý I/2022 

tuyên truyền đến các hộ gia đình. 

 - Khiếu nại - Tố cáo: 02 đơn thư trong đó kiến nghị về hành vi hành chính 

và xây dựng, tranh chấp tường rào cổng ngõ. Tiếp dân 10 lượt (trong đó 08 lượt 

tiếp thường xuyên và 02 lượt tiếp định kỳ). Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND phường 

vẫn luôn duy trì lịch tiếp dân vào thứ năm hàng tuần để giải đáp, tư vấn và hướng 

dẫn những thắc mắc của công dân. 

 b) Lĩnh vực Hộ tịch 

UBND phường chú trọng công tác giải quyết hồ sơ liên thông lĩnh vực hộ 

tịch, luôn đảm bảo trả hồ sơ sớm và đúng hạn qui định; một số hồ sơ chưa đầy đủ 

giấy tờ hợp lệ đều được hướng dẫn cụ thể, xác minh nhanh, chính xác, không gây 

phiền hà cho nhân dân đi lại nhiều lần.2 

V. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH   

1. Lĩnh vực Quốc phòng 

 a) BCH Quân sự phường phân công lực lượng Dân quân trực sẵn sàng chiến 

đấu, bảo vệ cơ quan trước, trong và sau Tết nguyên đán 2022; phối hợp tuần tra 

theo Quyết định 8394 của UBND thành phố.  

 b) Tổ chức tốt lễ giao quân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo thời gian, 19/19 

thanh niên đạt 100%. 

 c) Củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp 

đúng, đủ số lượng, thành phần theo quy định. Điều động lực lượng DQTT tham gia 

xây dựng trạm trung chuyển lực lượng DBĐV trên điều động của cấp trên (05 đ/c). 

Cử cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng tham gia lớp tập huấn cán bộ năm 

2022 do Ban Chỉ huy Quân sự quận Hải Châu tổ chức (14 Đ/c).  

d) Tổ chức kết nạp 29/29 thanh niên tham gia lực lượng Dân quân năm 2022 

đảm bảo tiến độ thời gian.  

 2. Lĩnh vực An ninh 

a) Công tác An ninh 

                                            
 2 Kết quả giải quyết hồ sơ hộ tịch: Khai sinh: 54 trường hợp; Kết hôn: 13 trường hợp; Khai tử: 29 

trường hợp; Xác nhận độc thân: 96 trường hợp; Cấp bản sao hộ tịch: 134 trường hợp; thay đổi hộ tịch: 01 

trường hợp; viếng tử tại nhà: 13 trường hợp. 
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Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn phường trong 3 tháng đầu năm 

tương đối ổn định; hiện tổng số việt kiều, người nước ngoài (VK, NNN) tạm trú 

trên địa bàn có 11 VK, 66 NNN.  

b) Công tác phòng chống tội phạm hình sự: Không xảy ra. KDKD: 43 lượt 

đối tượng hình sự. Phối hợp Đội Cảnh sát truy nã, Phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về trật tự xã hội bắt 01 đối tượng truy nã về tội danh Cướp tài sản. 

XLHC về TTATXH: 01 trường hợp vi phạm đổ, ném chất thải, chất bẩn 

hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở của người khác. Phạt tiền: 1.500.000đ. 

c) Công tác phòng chống tội phạm ma túy 

- Công tác phát hiện, bắt giữ buôn bán, tàng trữ ma túy: 02 trường hợp. 

- Thử test 27 trường hợp phát hiện 02 dương tính. Kết quả xử lý: Lập hồ sơ 

áp dụng NĐ 221. 

d) Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

- Tai nạn, va chạm giao thông: 02 vụ va chạm giao thông, hư hỏng 03 xe 

máy, 0 người chết. Tài sản thiệt hại 01 triệu đồng. 

- Huy động 240 lượt Công an, DQ, BVDP ra quân giải quyết TTATGT-

TTĐT tại trước cổng chợ Đống Đa, nút giao thông 3 tháng 2 – Võ Thị Sáu cùng 

các tuyến đường Đa trên địa bàn phường. 

- XLHC ATGT: 09 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm không đội mũ 

bảo hiểm phạt tiền 4.050.000 đồng. 

đ) Công tác quản lý hành chính về TTXH, tệ nạn xã hội 

- Tổ chức thăm hỏi nắm tình hình 1149 lượt hộ kết hợp kiểm tra tạm trú, tạm 

vắng: 1398 lượt hộ (vi phạm hộ gia đình: 00 vụ; vi phạm hộ thuê trọ: 7, nhắc nhở: 

6, phạt tiền 1 trường hợp 750.000 đồng); kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện 55 

trường hợp vi phạm 0, kết hợp tuyên truyền quản lý PCCC theo nghị định 136/NĐ-

CP. 

- Tổ chức tiếp dân một cửa, giải quyết 22 trường hợp đăng ký hộ khẩu, 63 

trường hợp đăng ký tạm trú, đồng thời tuyên truyền phổ biến đăng ký cư trú trên 

cổng dịch vụ công Bộ Công an. 

- Đưa 01 đối tượng lang thang vào trung tâm bảo trợ xã hội. 

e) Công tác tuần tra phòng chống tội phạm theo Quyết định 8394 

Huy động hơn 1500 lượt Công an - Dân quân - Bảo vệ dân phố tham gia 

tuần tra phòng chống tội phạm theo Quyết định 8394, kết quả: Đã phát hiện, kiểm 
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tra thử test 46 lượt đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, thử test kết 

quả 02 đối tượng dương tính lập hồ sơ áp dụng Nghị định 111: 01 đối tượng, áp 

dụng Nghị định 221: 01 đối tượng đưa đi Trung tâm Bầu Bàng. Tiếp nhận 02 đối 

tượng tàng trữ vũ khí thô sơ - Phòng PK02 bàn giao, vận động 01 người có ý định 

tự tử về nhà an toàn. 

Ngoài ra lực lượng tuần tra hòa giải 09 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; 

giải tán 55 trường hợp tụ tập khuya, gây mất trật tự trên địa bàn; nhắc nhở 45 

trường hợp nhân dân mất cảnh giác, chủ quan trong việc quản lý tài sản; kiểm tra 

xử lý 09 trường hợp vi phạm giao thông phạt tiền 4.050.000 đồng; phối hợp tham 

gia chữa cháy 0 vụ cháy; nhắc nhở 09 trường hợp mở nhạc lớn tiếng gây mất sự 

yên tĩnh chung. 

g) Tiếp tục ra quân kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCC thực 

hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CAP tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. 

Công an phường thực hiện việc kiểm tra PCCC tại chợ Đa Phước theo  

Kế hoạch số 117/CAQ-PCCC ngày 15/02/2022 của Công an quận Hải Châu về 

Cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC, cứu nạn cứu hộ đối với chợ, trung 

tâm thương mại. Trong quý tiếp nhận 02 tin về CNCH.  

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2022 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ quý II/2022, UBND phường 

phấn đấu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Lãnh đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đảng ủy đề ra; triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ 

trọng tâm quận giao năm 2022. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “3 hơn” trên địa bàn 

phường. 

3. Tổ chức chiến dịch tiêm phòng dại chó, mèo trên toàn phường; tiếp tục 

thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị.  

4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt 

công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; tiếp tục đẩy mạnh 

công tác cải cách hành chính, tập trung công tác kiểm tra 6 tháng cuối năm. 

5. Duy trì xây dựng “Phường điện tử mức độ 1”, đảm bảo các tiêu chí theo 

qui định; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng 

tâm quân giao năm 2022. 

6. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, mở đợt cao điểm tấn 

công tội phạm; tăng cường công tác phối hợp tuần tra, xử lý vi phạm theo QĐ 8394. 
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7. Chuẩn bị chu đáo mọi mặt để ra quân huấn luyện, 100% thực hiện huấn 

luyện dân quân của địa phương. 

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 

quý I và phương hướng, nhiệm vụ quí II/2022 của UBND phường Thuận Phước./. 

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

- Phòng TC-KH quận Hải Châu (báo cáo); 

- Chi cục Thống kê quận Hải Châu (báo cáo); 

- Đảng ủy phường (báo cáo); 

- UBMT phường (để biết); 

- Lưu: VT, VP-TK.   

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 
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