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Thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/ĐU ngày 28/12/2018 của Đảng ủy phường 

về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 

26/12/2018 của HĐND phường về nhiệm vụ năm 2019. Qua 9 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 

Những tháng đầu năm 2019, thời tiết thuận lợi nên tạo điều kiện cho ngư 

dân ra khơi đánh bắt hải sản. Hiện nay, tổng số tàu thuyền trên địa bàn phường là 

92 chiếc (trong đó tàu đánh bắt xa bờ có 14 chiếc và dịch vụ hậu cần có 10 chiếc). 

Trong 9 tháng đầu năm, có 03 chủ phương tiện đã đóng mới, hạ thủy 03 chiếc tàu 

cá với tổng công suất là 2.438CV. Tổng sản lượng khai thác, chế biến thuỷ, hải sản 

là 2.425 tấn/2.913 tấn, đạt 83,25% tăng so với cùng kỳ 3,2%, tương đương với số 

tiền: 70 tỷ 128 triệu đồng. 

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành thủy sản, UBND phường đề nghị  

thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng cho 02 hộ ngư dân khó khăn trên địa bàn phường. 

Tiến hành rà soát tàu cá có công suất nhỏ hơn 20CV báo cáo thành phố cấp 

hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng. Số lượng: 66 

chiếc. Lập danh sách tàu đăng ký cải hoán kích thước vỏ tàu để đủ điều kiện hoạt 

động vùng khơi theo quy định cho 02 tàu: ĐNa-90958-TS của Trần Văn Tuyết và 

ĐNa-90808-TS của Lê Văn Thiên. 

2. Thu, chi ngân sách (số liệu tính đến ngày 05/9/2019) 

a) Tổng thu ngân sách:  6.439.987.000 đồng - Đạt  83,78 %.  

- Thuế CTN  : 2.915.000.000 đồng - Đạt 77,63%. 

- TNCN  : 1.581.000.000 đồng - Đạt 81,41%. 

- Môn bài  :    253.000.000 đồng - Đạt 112,44%. 

- Thuế phi NN : 1.352.000.000 đồng - Đạt 90,13%. 

- Lệ phí  :    144.000.000 đồng - Đạt 62,61%. 

- Thu phạt  :      21.000.000 đồng - Đạt  60%. 

- Thu ủng hộ :    171.300.000 đồng. 

- Thu khác  :        2.687.000 đồng. 
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b) Tổng chi ngân sách: 7.979.000.000 đồng - Đạt 61% chỉ tiêu quận giao; 

56,31% chỉ tiêu phường giao.  

c) UBND phường phối hợp UBMT phường tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu thi 

đua 2019 cho 60 tổ dân phố (TDP); đến nay đã có 60/60 TDP hoàn thành nộp các 

quỹ (quỹ PCTT: 46.342.000đ; quỹ ĐƠĐN: 54.460.000đ; quỹ KH-BTTE: 

65.820.000đ; quỹ NCT: 66.400.000đ). Bộ phận thu thuế phi nông nghiệp tiếp tục 

rà soát, phối hợp thu thuế 2019 của hộ dân; triển khai thu thuế nợ đọng trên toàn 

địa bàn phường. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI (VHXH) 

1. Công tác Giáo dục 

Năm học 2018-2019, chất lượng giáo dục các cấp học được giữ vững, với 

nhiều sáng kiến và giải pháp của tập thể giáo viên, nhân viên các trường góp phần 

mang lại nhiều thành tích cao tại các kỳ thi, hội thi của thành phố, quận tổ chức; số 

lượng học sinh tham gia và đạt thành tích trong các hoạt động tăng cao. Trường 

THCS Lê Thánh Tôn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, 100% học sinh tốt 

nghiệp, các khối học không có học sinh yếu, kém. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có 

01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 44 giải cấp thành phố… Trường Mầm 

non Bình Minh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường 

đạt 100% (286/286 trẻ). Năm học 2019-2020 công tác tuyển sinh của các trường 

đều đạt chỉ tiêu giao. 

2. Lĩnh vực LĐ-TB&XH 

a) 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 Kỷ Hợi 2019, đảm bảo không để các hộ dân thiếu ăn trong dịp Tết; cấp phát 

tiền mua lương thực, quà Tết của thành phố, quận, các đơn vị tài trợ đến người dân 

nhanh chóng, không sót đối tượng. Tổ chức Chương trình "Tết Nghĩa tình - Xuân 

Yêu thương năm 2019”, trao quà tết cho các gia đình chính sách và hộ khó khăn từ 

nguồn vận động xã hội hóa, phối hợp với đơn vị kết nghĩa Cục chính trị QKV và 

các đơn vị đóng chân trên địa bàn phường tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia 

đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo… nhân dịp Tết.  

b) Công tác hỗ trợ kinh phí xây mới, sữa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách: 

Nghiệm thu đưa vào sử dụng 10/10 nhà với tổng kinh phí là 323.000.000 đồng. 

c) Lập danh sách đối tượng chính sách đăng ký đi tham quan nghỉ dưỡng 

năm 2019: Phía Nam có 03 người, phía Bắc có 03 người, Quảng Bình có 02 người, 

Miền Trung có 06 người. Chi trả cho 158 đối tượng thờ cúng liệt sỹ với số tiền 

79.000.000 đồng và 60 đối tượng người có công nhận tiền điều đưỡng tại nhà luân 

phiên 2 năm/1 lần với số tiền 66.600.000 đồng.  

d) Tổ chức trang trọng buổi gặp mặt 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 

27/7/2019 và gửi tặng 300 phần quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn 

phường với số tiền 15.000.000 đồng. Đã nhận và cấp phát tiền, quà hiện vật của 

Chủ tịch nước, UBND thành phố cho các đối tượng chính sách trong dịp 27/7/2019 
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với tổng số tiền 246.300.000 đồng. Thành lập 05 đoàn đến thăm hỏi, tặng quà động 

viên và trao quà cho 47 hộ gia đình chính sách ốm đau thường xuyên hoặc có hoàn 

cảnh khó khăn, với tổng số tiền 23.500.000 đồng. Vận động các cơ quan, đơn vị 

đóng trên địa bàn phường phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sông 

Hàn hỗ trợ thăm hỏi, động viên cho 04 gia đình chính sách đau ốm thường xuyên, 

có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền là 2.000.000 đồng. Cùng với đoàn UBND quận 

đi thăm và tặng quà 03 mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 72 năm ngày 

Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2019. 

e) Trong 9 tháng, đã giải quyết được 63 hồ sơ liên thông. Trợ cấp khó khăn 

đột xuất: 07 đối tượng với số tiền 8.000.000 đồng. 

3. Công tác Giảm nghèo 

a) Số hộ nghèo theo chuẩn mới 2019 là 72 hộ, hộ cận nghèo là 90 hộ. Đã 

phát 302 thẻ BHYT hộ nghèo và 120 BHYT cận nghèo. 

b) BCĐ Giảm nghèo tổ chức đối thoại hộ nghèo đợt 01 năm 2019 cho 24 hộ. 

Kết quả:  

- Đề nghị hỗ trợ xây mới nhà ở : 01 hộ. 

- Sửa chữa nhà   : 05 hộ. 

- Hỗ trợ sinh kế   : 13 hộ. 

- Thuê chung cư   : 04 hộ. 

- Vay vốn    : 01 hộ. 

- Học bổng    : 69 xuất.  

Đã tiến hành hỗ trợ cho 11 hộ với tổng số tiền là 94.000.000đ. Hỗ trợ xây mới 

01 hộ nghèo do doanh nghiệp tài trợ: 50 triệu đồng (hộ Nguyễn Thị Nuôi - Tổ 04). 

c) Tổ chức chương trình văn nghệ “Tình ca tháng 5”, qua đó vận động và hỗ 

trợ cho các hộ nghèo về sinh kế, học bổng, sửa chữa nhà. Vận động được 

132.700.000đ nâng tổng số tiền vận động quỹ Vì người nghèo đến nay là: 

323.125.000 đồng.  

d) Cấp phát tiền điện 6 tháng đầu năm 2019 cho 72 hộ nghèo với số tiền 

21.168.000đ. 

4. 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 phường tổ chức 04 buổi tuyên truyền 

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

học sinh, sinh viên ở trọ; phát động phong trào Toàn dân BVANTQ lồng ghép với 

phong trào “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội” với 119 lượt, 60/60 tổ 

dân phố tham gia ký kết thực hiện được với 3.362 người tham dự; làm 08 pano và 

04 lượt xe tuyên truyền lưu động.  
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Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ “Nhân ái” với gần 20 hội viên, chủ yếu là các 

đối tượng sau cai tham dự. Thông qua buổi sinh hoạt với hình thức tổ chức sinh 

nhật hàng quý cho các thành viên của câu lạc bộ, lãnh đạo UBND, các hội đoàn thể 

phường đã tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng trong cuộc sống cộng 

đồng để có hướng giúp đỡ. Chứng nhận hết thời gian cai nghiện tại gia đình, cộng 

đồng cho 01 trường hợp. Hỗ trợ tìm việc làm cho 03 người cai nghiện ma túy lần 

đầu tái hòa nhập cộng đồng với số tiền 3.000.000 đồng. 

5. 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 

2020, Trạm Y tế tham mưu 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. Trong dịp tết 

Nguyên đán, 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. Từ đầu năm đến nay đã kiểm tra 198/198 cơ sở kinh doanh và 

bếp ăn tập thể với 487 lượt, đều đạt yêu cầu; số cơ sở cam kết đảm bảo ATTP là 

198 cơ sở; công tác tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức như tổ chức hội 

nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm: 14 buổi; phát thanh: 

84 lượt; treo 07 băng rôn; phát 1.109 tờ rơi; viết 07 bài tuyên truyền về ATTP trên 

trang thông tin điện tử của phường. Vận động các hộ kinh doanh thay thế, sử dụng 

muỗng không rãnh; thu hồi được 2.756 muỗng có rãnh tại 183 cơ sở. Triển khai 

kiểm tra đảm bảo ATVSTP 142 lượt cơ sở thức ăn đường phố, tiến hành thử test 

nhanh 29 mẫu (hàn the), không có cơ sở nào vi phạm. 

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, góp phần đáng kể trong việc chăm sóc sức 

khoẻ ban đầu cho nhân dân địa phương. Trạm Y tế phường đã tổ chức khám chữa 

bệnh cho 2.434 trường hợp. Các chương trình Y tế quốc gia như: Lao, phong, tâm 

thần, HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản hoạt động theo đúng tiến độ. Tình 

hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, trong 09 tháng đầu năm đã xảy ra 78 ca sốt xuất 

huyết và 27 ca tay chân miệng. Phối hợp Đội Y tế dự phòng phun thuốc đề phòng 

dịch lan rộng và tổng dọn vệ sinh tại 60 tổ dân phố; tổ chức lồng ghép tuyên truyền 

05 buổi về công tác phòng, chống dịch bệnh.  

c) Công tác Dân số - KHHGĐ 

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2019 trên địa bàn 

phường. Vận động 57/60 tổ dân phố, 859/864 hộ gia đình có phụ nữ từ 15-49 tuổi 

có chồng đã có 2 con trở lên đăng ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên. Thực 

hiện các biện pháp tránh thai đạt kế hoạch quận giao. Tổ chức sinh hoạt các câu lạc 

bộ Tiền hôn nhân, SKSS vị thành 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 gia. 
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d) Công tác Trẻ em 

- Giải quyết hồ sơ liên thông cấp thẻ BHYT được 234 thẻ BHYT. Khảo sát 

trẻ em từ 0-6 tuổi có 1.464 em.  

- BCĐ Hoạt động hè tổ chức khai mạc hè, tuyên dương khen thưởng cho 39 

em học sinh đạt giải cấp thành phố năm học 2018-2019 và tặng quà cho 27 học 

sinh nghèo, khó khăn với 11.850.000 đồng và hỗ trợ cho mỗi tổ dân phố 200.000 

đồng với số tiền 12.000.000 đồng. BCĐ Hoạt động hè tổ chức tuyên truyền phòng 

chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục 

trẻ em năm 2019. Triển khai cuộc thi ảnh online “Khoảnh khắc mùa hè năm 2019”; 

tổ chức hoạt động trải nghiệm “Chuyến đi tuổi thơ” cho các bạn sinh hoạt CLB 

Tuổi thơ tại công viên Châu Á; tổ chức “Ngày hội thể thao” với sự tham gia của 

gần 100 bạn ĐVTN, các em thanh thiếu nhi với các môn thi đấu Chạy tiếp sức, cờ 

tướng, đá cầu, ô ăn quan... Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất, 03 giải nhì, 02 giải ba 

toàn đoàn và các giải cá nhân, đồng đội xuất sắc nhất. Tham gia giải thể thao thiếu 

niên hè tại quận Hải Châu đạt nhiều giải cao1. 

- Tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” nhân dịp trung thu cho trẻ 

em toàn phường phá cỗ, xem múa lân…, đồng thời tặng quà cho 10 trẻ em khuyết 

tật với số tiền là 2.500.000đ. Hỗ trợ cho 60 tổ dân phố tổ chức trung thu cho các 

em thiếu nhi với số tiền 12.000.000đ. 

6. Văn hoá - Văn nghệ - Thể dục thể thao 

a) Tham gia thi trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan Mừng Đảng, Mừng 

Xuân Kỷ Hợi 2019 và giải cờ vua, cờ tướng do Trung tâm VH-TT quận Hải Châu 

tổ chức đạt nhiều giải cao2. 

b) Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và 44 năm ngày Giải phóng 

Đà Nẵng (29/3), Đảng ủy-HĐND-UBND phường đã tổ chức buổi gặp mặt đại biểu 

khu dân cư và cán bộ cơ quan phường với gần 200 người tham dự. 

c) Nhân dân và cán bộ phường tham gia dự Lễ hội Đình làng Hải Châu và 

thi các môn thể thao, văn nghệ, khiêu vũ do quận Hải Châu tổ chức đạt được kết 

quả tốt3. Tham gia thi ảnh nét đẹp Hải Châu được 19 ảnh. Phối hợp Hội Nông dân 

phường tổ chức chạy Olympic, thi kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, đua thuyền nhân 

kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá. 

d) Chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, phối hợp Hội 

LHTN phường, Tập đoàn Vicoland Group khánh thành “Công trình thanh niên” 

năm 2019 - Vẽ mảng tranh tường bích họa với các chủ đề phản ánh đời sống ngư 

dân vùng biển, những đặc trưng của địa phương, các trò chơi dân gian của trẻ em và 

                                           
1. Giải Ba toàn đoàn; Giải bơi lội đạt: 03 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến khích Giải Nhất thi bóng đá, Giải Thủ môn 

xuất sắc nhất; giải Nhì đôi nữ bóng bàn. 

2 Giải nhất trang trí trụ sở UBND phường; giải Nhì trang trí khu dân cư Thuận Lập 4+5; giải Ba trang trí tuyến đường 

Nguyễn Văn Thủ; giải Khuyến khích trang trí trường Lê Thánh Tôn và đạt giải Nhất toàn đoàn; giải Nhất môn thi cờ Vua. 
3 Kết quả Lễ hội Đình làng: Giải Nhất văn nghệ, giải Ba thi gói bánh chưng - bánh tét, 02 giải Khuyến khích môn khiêu 

vũ, đạt giải Nhì toàn đoàn về văn hóa văn nghệ. 
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đưa vào sử dụng các thiết bị luyện tập thể dục, thể thao, dụng cụ vui chơi cho trẻ em, 

gồm: 01 bộ xà đôi, 01 mâm xoay hông, 01 đi bộ trên không, 01 xe đạp, 01 bập bên, 

02 thú nhún và 05 ghế đá tại tổ dân phố 60 thuộc Khu dân cư Tân Phước 6. 

e) Duy trì mô hình “Cà phê sách” tại Cà phê Romantic số 174 đường 3 tháng 

2, hiện đang có trên 250 đầu sách; Cà phê Monza số 80 đường 3 đường 2 với trên 

200 đầu sách; mở cửa phòng đọc tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Nguyễn Đức Cảnh 

với 150 đầu sách phục vụ bạn đọc và đang tiếp tục vận động thêm sách các loại. 

Nhận bàn giao công trình xây dựng cà phê sách tại Nhà Văn hóa Đầm Rong 2. 

Phối hợp Sở Khoa học Công nghệ khảo sát các thiết chế văn hóa để lắp đặt thiết bị 

năng lượng mặt trời. 

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

1. Địa chính - Xây dựng cơ bản 

a) UBND phường chỉ đạo Bộ phận ĐC-XD thường xuyên kiểm tra các công 

trình xây dựng tư nhân trên địa bàn phường; giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến 

nghị của nhân dân về lĩnh vực xây dựng. Tổng số hộ xây dựng tư nhân: 79 hộ, vận 

động thu thuế được 874.494.600 đồng. 

b) Trên địa bàn phường đã hoàn thành thi công 05 công trình bê tông nền 

đường và công thoát nước. 

c) Giám sát việc thi công 02 tuyến cống hộp thay thế cho 02 tuyến cống hộp 

hiện trạng đi qua dự án công trình Tổ hợp Khách sạn và căn hộ P.A Tower do 

Công ty Cổ phần PAVNC làm chủ đầu tư đấu nối vào tuyến cống hộp hiện trạng từ 

Trạm bơm Thuận Phước thoát ra Sông Hàn.    

d) Dự án nâng cấp, mở rộng đường Phan Kế Bính: UBND phường đã phối 

hợp với Ban Quản lý công trình XDCB, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Hải 

Châu và các đơn vị liên quan tiến hành đo đạc, kiểm đếm diện tích đất, thống kê tài 

sản gắn liền với đất để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để 

thi công dự án. 

2. Quản lý đô thị - Môi trường 

a) UBND phường xây dựng kế hoạch tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường 

trước, trong và sau tết Kỷ Hợi 2019, qua đó đã huy động nhân dân đồng loạt ra 

quân làm sạch môi trường, tổng dọn vệ sinh tại khuôn viên, nhà ở, kiệt hẽm. Tổ 

chức dọn cỏ, rác, xà bần, giá hạ tại các lô đất trống và điểm tập kết trên tuyến 

đường Như Nguyệt, Xuân Tâm và Xuân Diệu; thuê xe xúc, vận chuyển cỏ, rác làm 

sạch cảnh quan môi trường địa phương. Khối lượng: 04 xe (10 m3).  

b) Tổ chức các lực lượng ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây” tại Nhà Sinh 

hoạt cộng đồng Nguyễn Đức Cảnh. Số lượng cây xanh được trồng là 30 cây nhau, 

200 cây ắc ó; lực lượng tham gia gồm 138 người. Lập danh sách cây xanh đề nghị 

cắt tỉa trước mùa mưa bão là 255 cây. 
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c) Được tài trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), đã tổ chức 

Ngày hội Phân loại và thu đổi rác tài nguyên năm 2019. Qua đó đã trao thêm 04 xe 

thu gom rác tài nguyên cho 04 khu dân cư. 

d) Tổ QTĐT phường triển khai thường xuyên duy trì trật tự đô thị, trật tự vỉa 

hè các tuyến đường lớn nhưu Đống Đa, Như Nguyệt, đường Lương Ngọc Quyến… 

Đã lập biên bản xử phạt 36 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong, 

bảo vệ môi trường với số tiền: 28.800.000 đồng; cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè 

ngoài mục đích giao thông 78 trường hợp, tổng thu lệ phí được 133.101.039 đồng. 

e) Toàn thể CBCC-NLĐ phường đã tải phần mềm quản lý đô thị trên điện 

thoại thông minh. Đã tiếp nhận 55 tin và đã xử lý 54 hình ảnh phản ánh, 01 hình 

ảnh đang xử lý. Trong đó CBCC- NLĐ phản ánh 23 hình ảnh. 

IV. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH 

1. Xây dựng Chính quyền 

a) Về thực hiện công tác cải cách hành chính (từ 01/01/2019-11/9/2019) 

- Tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” là 7.940 hồ 

sơ (trong đó: GTVT: 48; Hộ tịch: 289; Chứng thực, sao y: 7.462; thông thường: 

58; Đất đai: 18; BTXH: 49; NC: 16). Sớm hạn: 360 đạt 18,5%; đúng hẹn: 7.576 đạt 

100%, đang giải quyết: 04. 

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ “Một cửa liên thông”: 235 hồ sơ, đạt tỷ lệ 

sớm và đúng hạn 100%. 

- Triển khai nộp hồ sơ trực tuyến mức 3 + 4: 491/1.044 hồ sơ, đạt tỷ lệ 47%.  

b) Hệ thống thư điện tử thành phố 

Nghiêm túc thực hiện sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố Đà Nẵng. 

Đến nay, 30/32 hộp thư điện tử đều sử dụng thường xuyên, đạt 94% (02 chưa sử 

dụng thường xuyên: Phước, Hội Nông dân). 

c) Ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số 

- Tỷ lệ văn bản đến được số hóa và quản lý trên Hệ thống QLVB&ĐH/Tổng 

số bản văn bản đến: 2.046/2.046 đạt tỷ lệ 100%. 

- Tỷ lệ văn bản đi được số hóa và quản lý trên Hệ thống QLVB&ĐH/Tổng 

số bản văn bản đi: 842/842 đạt tỷ lệ 100%. 

d) Trang thông tin điện tử phường Thuận Phước: Tổng số bài viết và tin tức, 

hoạt động được đăng tải 172 bài (trong đó có 06 bài được đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của quận). Đang xây dựng, thiết kế lại giao diện Trang thông tin điện tử 

một cách khoa học, dễ hiểu, dễ cập nhật. 

e) Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với BP 

TN&TKQ: Số lượng tổ chức và công dân đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ 

hành chính công: 616/617 (616 đánh giá hài lòng, đạt 99,84%; 01/617 chưa hài 

lòng, đạt tỷ lệ 0,16%).  



8 

 

g) Đánh giá cán bộ - công chức hàng tháng trên phần mềm đánh giá: 

Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá và đánh giá chéo hàng tháng theo đúng thời 

gian quy định. Tổng số CB-CC được đánh giá: 13 người.  

h) UBND phường thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

đúng theo thời gian quy định. Tổng số hộ đã cung cấp thông tin là 4.985 hộ với 

18.288 người. 

2. Công tác Tư pháp - Hộ tịch 

a) Lĩnh vực Tư pháp, Khiếu nại tố cáo 

- Công chứng: 6.296 trường hợp, thu được: 78.021.000 đồng. 

- Tư pháp - KNTC: Tiếp nhận 18 đơn kiến nghị, phản ánh về môi trường và 

trật tự xây dựng; hòa giải thành 16 vụ, còn 02 vụ đang giải quyết. Tiếp dân 22 lượt. 

Tham mưu bản tin pháp luật tuyền truyền quý I, II/2019 phát đến từng hộ gia đình. 

b) Lĩnh vực Hộ tịch: Đã giải quyết được:  

- Khai sinh   : 227 trường hợp.  

- Kết hôn   : 86 trường hợp. 

- Khai tử   : 55 trường hợp. 

- Xác nhận độc thân : 538 trường hợp. 

- Cấp bản sao hộ tịch : 398 trường hợp. 

- Cải chính hộ tịch: 09; giám hộ; 02; viếng tử: 35 trường hợp; nhập khẩu: 

143; xóa tử: 02. 

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 2019 và các dịp lễ, Cuộc 

thi trình diễn pháo hoa Quốc tế...; phối hợp tuần tra theo Quyết định 8394 của 

UBND thành phố. 

b) Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019; 12 thanh niên (trong đó có 02 

thanh niên đi lực lượng Công an); gặp mặt 17 thanh niên xuất ngũ về địa phương. 

Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 

2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ năm 2020. 

c) Tổ chức Lễ kết nạp Dân quân năm 2019 được 25/25 đ/c, đạt 100% chỉ 

tiêu giao. Tổ chức đăng ký NVQS tuổi 17 cho 65 thanh niên sinh năm 2002. 

d) Tổ chức thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ (TP-19) theo kế hoạch 

của UBND quận đạt kết quả khá tốt. 

2. Lĩnh vực An ninh 

a) Công tác An ninh 
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- Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn phường trong 6 tháng đầu năm 

tương đối ổn định. Có 25 Việt kiều, 15 người nước ngoài tạm trú trên địa bàn. 

Công an phường tổ chức kiểm tra công tác lưu trú thường xuyên.  

- Bảo vệ an toàn tết Dương lịch, tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Lễ Phục sinh, 

Giỗ tổ Hùng Vương, dịp Lễ 30/4-1/5, Lễ Phật đản, Quốc Khánh 2/9 và các hoạt 

động văn hóa, thể thao, du lịch có liên quan đến phường Thuận Phước. Trực chiến 

100% quân số bảo vệ dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên từ 25/02/2019 đến 

02/3/2019, không để xảy ra tình hình phức tạp gì. 

b) Công tác phòng chống tội phạm hình sự 

- Số vụ phạm pháp hình sự: Xảy ra 08 vụ  (gồm 03 vụ mất tài sản, 02 vụ 

cướp giật tài sản, 03 vụ cố ý gây thương tích) so với cùng kỳ 2018 tăng 02 vụ. 

- Số vụ điều tra làm rõ: 06 vụ, 08 đối tượng (gồm 02 vụ mất tài sản, 03 vụ cố 

ý gây thương tích).  

- Kiểm danh kiểm diện 518 lượt đối tượng hình sự, 04 lượt đối tượng tù tha 

về, cảm hóa, răn đe 79 lượt đối tượng. 

- Công tác phối hợp giải quyết tin báo tố giác tội phạm: Công an phường 

tiếp nhận 41 tin. Thực hiện đúng các quy đinh về trình tự thủ tục và thời gian tiếp 

nhận tin báo, chuyển Công an quận thụ lý đúng theo thẩm quyền. 

c) Công tác phòng, chống tội phạm ma túy 

- Công tác phát hiện, bắt giữ buôn bán, tàng trữ ma túy: 04 vụ. Hỗ trợ Công 

an thành phố kiểm tra, phát hiện 13 đối tượng sử dụng ma túy trái phép. Phối hợp 

với Lực lượng 911 xử lý 03 vụ đối tượng tang trữ hỗn hợp chất dạng cỏ khô, nghi 

vấn là cần sa. Tổ 911 bàn giao đối tượng Lê Công Đài - Phòng 303 chung cư 1, 

kiểm tra dương tính với ma túy, đây là đối tượng trốn chấp hành quyết định của 

Toàn án nhân dân quận Hải Châu đưa vào trung tâm cai nghiện, Công an phường 

đưa đối tượng vào trung tâm Bầu Bàng theo quy định. 

- Thử test 201 trường hợp, phát hiện 28 trường hợp dương tính. Xử lý xử 

phạt hành chính: 18 đối tượng, 13.275.000đ; Lập hồ sơ đưa vào giáo dục tại 

phường theo Nghị định 111: 05 đối tượng; Lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 

theo Nghị định 221: 05 đối tượng. 

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

- Tai nạn, va chạm giao thông: Xảy ra 04 vụ, 05 bị thương. 

- Huy động 836 lượt Công an ra quân giải quyết TTATGT-TTĐT. Xử phạt 

giao thông: 163 trường hợp, phạt tiền 32.000.000đ. 

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

- Xử lý vi phạm về quản lý cư trú: 13 trường hợp vi phạm, phạt 2.600.000đ, 

so với cùng kỳ 2018 tăng 05 trường hợp. 
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- Xử lý vi phạm về tệ nạn, trật tự an toàn xã hội: Phát hiện, xử lý 17 vụ, 41 

đối tượng, phạt tiền 50.700.000đ4. 

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

- Huy động 2.172 lượt Công an - Dân quân - Dân phòng - Biên phòng tham 

gia tuần tra phòng chống tội phạm theo Quyết định 8394. Kết quả giải tán 255 

nhóm thanh niên tụ tập khuya gây mất trật tự, giải quyết 12 vụ mâu thuẫn gia đình, 

8 vụ gây ồn ào nhỏ trong khu dân cư, nhắc nhở các quán nhậu mở nhạc ồn vào 

đêm khuya; kiểm tra 59 xe máy, phát hiện 03 xe máy vắng chủ trả lại cho người sở 

hữu; Ngăn chặn 01 vụ nhảy cầu. 

- Lúc 0h30 ngày 25/01/2019, Tổ tuần tra phối hợp CSKV kiểm tra hành 

chính tại 62A Mai Lão Bạng, phát hiện 02 đối tượng và mời về trụ sở, qua thử test 

cả 2 đối tượng đều dương tính với ma túy (hàng đá), chuyển trực ban Công an 

phường xử lý. 

h) Công tác phòng cháy, chữa cháy 

Phối kết hợp với UBMTTQVN phường cùng với các hội, đoàn thể thông 

qua các buổi họp tổ dân phố ở khu dân cư, tuyên truyền lồng ghép các văn bản 

pháp luật quy định về PCCC, Luật PCCC, “Cụm dân cư an toàn PCCC” gắn với 

phong trào Toàn dân tham gia PCCC ở khu dân cư tại 06 khu vực. Công an 

phường phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng pháo 

đối với 24 hộ kinh doanh tạp hóa, chưa phát hiện sai phạm gì. Xảy ra 03 vụ cháy 

nhỏ, nguyên nhân do chập điện, không có thiệt hại về người. 

Xây dựng kế hoạch liên tịch với Công an quận tổ chức tuyên truyền và thực 

hành phương án cháy tại trường Võ Thị Sáu. 

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI 

NĂM 2019 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, 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 2019. 

2. Tiếp tục khai thực hiện tốt Chương trình “Thành phố 4 an”; kế hoạch đảm 

bảo trật tự đô thị giai đoạn 2017-2020. 

3. Tiếp tục kiểm tra và hậu kiểm xây dựng tư nhân; duy trì phong trào ngày 

Chủ nhật xanh-sạch-đẹp góp phần thực hiện tốt Đề án “Phường thân thiện với môi 

trường”; thực hiện tốt Chỉ thị số 43/CT-TU của Thành ủy về năm văn hóa, văn minh 

đô thị; phối hợp lực lượng quy tắc đô thị phường làm trật tự tại các tuyến đường. 

                                           
4 Xử lý: 06 vụ đánh bạc, 26 đối tượng, phạt tiền 39.000.000đ, 01 vụ gây rối trật tự ở khu dân cư, 01 đối tượng, phạt 

tiền 200.000đ, 07 vụ đánh nhau, 11 đối tượng, phạt tiền 8.250.000đ, 01 vụ báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 01 
đối tượng, phạt tiền 750.000đ, 02 vụ ném chất bẩn vào nhà người khác, 02 đối tượng, phạt tiền 2.500.000đ. 
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4. Các hoạt động phối hợp giữa các ngành Nội chính - Công an - Tư pháp 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhất là các văn bản quy 

phạm Pháp luật mới ban hành. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu 

nại tố cáo của công dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. 

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

công tội phạm. Giữ vững ANTT - TTATXH trên địa bàn phường, tấn công mạnh 

vào các điểm nóng giáp ranh các phường bạn, triệt để nạn đánh bạc ở các quán 

cafe, bán số đề trá hình ở các quầy vé số. Tăng cường công tác phối hợp tuần tra 

xử lý vi phạm.  

6. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). 

Trên đây là một số hoạt động về tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - 

An ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 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, HĐND phường (báo cáo); 

- UBMT phường (để biết); 

- Lưu: VT, VP-TK (03 bản).  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Lê Thị Thuận 
 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2019-09-18T15:04:06+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Lê Thị Thuận<thuanlt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2019-09-18T15:08:21+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2019-09-18T15:08:24+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2019-09-18T15:08:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2019-09-18T15:08:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




