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BÁO CÁO  

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

An ninh - Quốc phòng năm 2021 

  

   Kính gửi: UBND quận Hải Châu 

Thực hiện Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 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 2021; Nghị quyết số 10-NQ/ĐU 

ngày 24/12/2020 của Đảng bộ phường Thuận Phước về phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2021; Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND phường về 

nhiệm vụ năm 2021, UBND phường triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đạt được một 

số kết quả sau: 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Khai thác thuỷ sản 

Trong năm, do tình hình dịch bệnh nên tổng sản lượng khai thác, chế biến 

thuỷ, hải sản giảm so với cùng kỳ, đạt 2.815 tấn/2.973 tấn, đạt 94,68%. Tiến hành 

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

2. Thu, chi ngân sách (số liệu tính đến ngày 15/11/2021) 

a) Tổng thu ngân sách:   6.786.000.000 đồng - 77,04% 

- Thuế CTN:    3.067.000.000 đồng  - 73,08% 

Trong đó: Môn bài:       234.000.000 đồng  - 93,6% 

- Thuế nhà đất:    1.180.000.000 đồng  - 83,39% 

- Thuế TNCN:   2.103.000.000 đồng  - 78,53% 

- Thu ủng hộ:           63.000.000 đồng 

b) Tổng chi ngân sách: 13.000.365.026 đồng đạt 70,87% chỉ tiêu quận giao.  

c) UBND phối hợp UBMT phường tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu thi đua 2021 

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

- Đền ơn:    54.740.000 đồng 

- KH + BTTE:   62.988.000 đồng 

- NCT:    62.928.000 đồng 

na
m

nt
p-

24
/1

1/
20

21
 0

9:
55

:5
9-

na
m

nt
p-

na
m

nt
p-

na
m

nt
p



 
2 

 

- Phòng chống thiên tai:  46.466.000 đồng 

3. Phối hợp UBMT phường tổ chức thành công Phiên chợ hàng Việt và 

Ngày hội Biên phòng toàn dân mừng Xuân Tân Sửu 2021 tại Công viên đường 

Ngô Chi Lan. Triển khai ứng dụng Thẻ vé QRCode đi chợ trên địa bàn phường: 

4.062 thẻ. 

4. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 cấp phường. Phân 

công 11 điều tra viên thực hiện thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá 

thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng theo phương án Tổng điều tra kinh tế năm 

2021 (giai đoạn 2): 1.601 hộ kinh doanh, 04 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI (VHXH) 

1. Lĩnh vực LĐ-TB&XH 

a) 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 

Tân Sửu, đảm bảo không để các hộ dân thiếu ăn trong dịp Tết; cấp phát quà của 

thành phố, quận, các đơn vị tài trợ đến người dân nhanh chóng, không sót đối 

tượng1. Tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương năm 2021” trao quà cho 126 hộ 

khó khăn từ nguồn vận động xã hội hóa với số tiền là 37.800.000đ. Các đơn vị kết 

nghĩa, đóng chân trên địa bàn phường thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính 

sách, hộ nghèo, cận nghèo…, nhằm tri ân các gia đình chính sách và giúp các hộ 

nghèo ăn Tết đầy đủ, ấm no, hạnh phúc.2 

Lập danh sách và phối hợp Bưu điện chi trả kinh phí điều dưỡng đợt 1 đối 

với 57 đối tượng Người có công cách mạng, tổng số tiền 63.270.000 đồng. 

b) Công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách: Hoàn 

thành nghiệm thu 10 nhà chính sách trong đó: 02 xây mới, 08 sửa chữa với tổng số 

tiền 380.000.000 đồng. 

c) Tổ chức mừng thọ năm 2021 với 227 cụ các độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 

100 và trên 100, trao mừng thọ với tổng số tiền 161.900.000đ. 

d )  C h i  t r ả  k ị p  thời quà Chủ tịch nước và thành phố nhân dịp 

27/7/2021 đến các đối tượng chính sách với số lượng 395 người, tổng số tiền 

353.500.000 đồng. UBND phường thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách 

nhân dịp 27/7/2021 với 54 người với tổng số tiền 54.000.000 đồng. 

                                            
1 Cấp phát quà Tết cho đối tượng chính sách: Chi trả 100 % quà của Chủ tịch nước và thành phố với tổng số tiền: 

482.400.000 đồng. UBND phường thăm và tặng quà các đối tượng chính sách: 68 xuất quà (500.000đ/xuất) với số tiền 

34.000.000đ; Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thăm và tặng quà 10 đối tượng chính sách với số tiền: 5.000.000đ. 

- Cấp phát 100% quà Tết của thành phố, quận cho đối tượng xã hội với tổng số tiền: 242.350.000đ.  
2 Các đơn vị UBMT thành phố, quận; UBND quận; Công ty Đắc Vinh, Công ty TNHH TM&DV Minh Toàn; Ngân 

hàng SHB Đống Đa, Ngân hàng Vietcombank; Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Bảo trợ PN và TENBH quận; Hội Doanh nghiệp 

quận, Biên phòng CKC Đà Nẵng…, tặng quà cho 318 trường hợp hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, trẻ em khuyết 

tật, gia đình nạn nhân chất độc da cam, phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo…, với số tiền 172.750.000đ. 
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đ) Phối hợp với Trung tâm công tác xã hội tiến hành xác minh mở hồ sơ 

quản lý 04 trường hợp bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn. Ra quân tuyên truyền 

xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng. 

e) Tổ chức tiêm phòng bệnh dại cho động vật nuôi: 588 con (kể cả tự tiêm dịch 

vụ ngoài), đạt 98%. Lập danh sách hỗ trợ kinh phí nhân kỷ niệm 60 năm thảm 

họa da cam cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm 

chất độc da cam, thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn cụ thể: 07 người với số 

tiền 7.000.000 đồng. Xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp không đeo rọ mõ 

cho vật nuôi ở nơi công cộng, phạt tiền 700.000đ. 

2. Công tác Giảm nghèo 

a) Ban Chỉ đạo giảm nghèo xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm 

nghèo năm 2021, phân công các thành viên tổ chức đối thoại 25 hộ nghèo, 25 hộ 

cận nghèo. Số hộ nghèo 2021 là 40 hộ (15 hộ mất sức lao động), hộ cận nghèo là 

50 hộ; dự kiến thoát nghèo năm là 17 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo. 

b) Ban vận động QVNN phường vận động QVNN đến nay 233.750.000đ. 

UBND - UBMT phường tổ chức chương trình trao hỗ trợ năm 2021: Sửa chữa nhà 04 

hộ, hỗ trợ phát triển sản xuất 15 hộ, khám chữa bệnh 05 người, hỗ trợ học bổng 57 

học sinh, hỗ trợ khác…, với tổng số tiền là 258.500.000đ. 

c) Giải quyết vay vốn Ngân hàng CSXH đến nay quản lý vay là 952 hộ, số 

tiền: 49.452 triệu đồng. Nợ quá hạn: số tiền: 54,14 triệu đồng, tỷ lệ 0,11%. Phối 

hợp xử lý 01 hộ còn nợ tiền vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội bán nhà và đã 

kịp thời thu nợ số tiền 25 triệu đồng. 

d) Hoàn thành chi hỗ trợ tiền điện 6 tháng đầu năm cho 39 hộ nghèo với số tiền 

11.400.000đ và triển khai điều tra hộ thu nhập thấp theo chuẩn nghèo mới. 

3. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 

Tổ chức 02 buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, các loại tội 

phạm, phòng chống HIV/AIDS cho học sinh trên địa bàn; làm 04 pano và 05 lượt xe 

lưu động tuyên truyền cổ động. Đặc biệt, tăng cường đăng tải các nội dung tuyên 

truyền về thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU, Nếp sống văn hóa văn minh đô thị, phòng 

chống các loại tội phạm, phòng chống HIV/AIDS…, trên website, trang facebook của 

phường cũng như trang của Mặt trận, các hội đoàn thể phường, lập nhóm zalo tổ dân 

phố và gửi các nội dung tin nhắn SMS cho khu dân cư… Triển khai Tháng hành 

động phòng, chống ma túy: Phát 300 tờ rơi tuyên truyền đến 60 tổ dân phố; trang 

trí pano, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan và các thiết chế văn hóa. 

Tiếp nhận 03 đối tượng tại Trung tâm Bầu Bàng về hòa nhập cộng đồng, 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, 03 cai nghiện tại cộng đồng. 

Quản lý sau cai 11 người. 

4. Công tác Y tế, Dân số, Gia đình và Trẻ em 
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a) Tiếp tục triển khai Chương trình “Thành phố 4 an” của phường đến năm 

2021, 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, nhất là thời gian 

trước, trong và sau tết. Trong năm, đã tổ chức khám chữa bệnh cho 2.257 trường 

hợp, cấp phát thuốc điều trị: 785 ca, khám dự phòng 1.490; 01 cas sốt xuất huyết, 

tay chân miệng 06 cas, liên cầu lợn 01 cas. 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. 

b) 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. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 55/55 cơ 

sở, đều đạt yêu cầu; phát 150 tờ rơi tuyên truyền.  Làm thủ tục ký cam kết mới cho 10 

nhóm trẻ gia đình. Không có ca ngộ độc thực phẩm. Triển khai công tác ra quân 

kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông trước cổng 

trường học năm 2021. 

c) Công tác Dân số - KHHGĐ 

Tổ chức đăng ký phong trào không sinh con thứ 3+, 887/891 hộ gia đình có 

phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng đã có 2 con trở lên đăng ký cam kết thực hiện. Phấn 

đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về dân số năm 2021; Thực hiện tốt các biện 

pháp tránh thai. 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. 

d) Công tác trẻ em 

Ban hành Kế hoạch tháng hành động vì trẻ em năm 2021. Câu lạc bộ Quyền 

trẻ em của phường tham gia Ngày hội Truyền thông các Câu lạc bộ Quyền trẻ em 

thành phố Đà Nẵng. Chi trả kịp thời trợ cấp quà Tết, quà Trung thu 2021 của 

UBND thành phố, quận cho trẻ em hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ em là 

con của lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn phường3. 

Tiếp tục 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. Hỗ trợ 60 tổ dân 

                                            
3 Quà tết 2021: UBND thành phố tặng 08 trẻ em khuyết tật nhẹ với số tiền 2.800.000đ; UBND quận tặng 

15 trẻ em hộ nghèo, gia đình khó khăn, trẻ em khuyết tật với số tiền 4.500.000đ. Tặng sữa tươi của UBND quận cho 

26 trẻ em hộ nghèo, gia đình khó khăn, trẻ em khuyết tật … (26 thùng). Thành phố tặng quà trung thu 19 trẻ em là 

con của lực lượng tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em khuyết tật, mồ 

côi,…đang hưởng Bảo trợ xã hội), trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo với tổng giá trị 

9.500.000 đồng; Quận tặng quà, bánh trung thu 60 trẻ em là con của lực lượng tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh 

khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em 

thuộc các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tổng giá trị 18.000.000 đồng. 
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phố kinh phí tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu ở các khu dân cư với số 

tiền 36.000.000 đồng. Cấp phát kinh phí thành phố hỗ trợ 17 trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em thuộc các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh 

hưởng tới dịch bệnh Covid-19 với số tiền 7.000.000 đồng; lương thực thực phẩm 

quận hỗ trợ 03 em thuộc hộ khó khăn bị cách ly có giá trị 600.000 đồng. 

e) Thực hiện đúng quy định trong công tác triển khai phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. Đã thiết lập khu cách ly y tế đối với 24 khu vực dân cư, lập các 

chốt trực phòng chống dịch.., thực hiện 03 đợt di dân tại 03 khu vực cách ly y tế 

với 42 hộ, 127 khẩu. Tiến hành tổ chức xét nghiệm đúng theo quy định. Đến nay 

XPHC trong lĩnh vực y tế do không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra đường khi 

không thật sự cần thiết là 23 trường hợp với 35 triệu, 04 trường hợp bán hàng rong 

nơi công cộng 1.000.000đ; Vi phạm không đảm bảo quy định giao nhận hàng hoá 

02 trường hợp số tiền 4 triệu đồng và trình quận ra Quyết định xử phạt đối với 05 

trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng, số tiền 35.000.000đ. 

Công tác hỗ trợ bị ảnh hưởng dịch Covid-19: Hoàn thành chi hỗ trợ cho 427 

đối tượng là người có công cách mạng bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau thường xuyên 

(hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của UBND 

thành phố), đối tượng bảo trợ xã hội (trẻ em mồ côi, người già neo đơn thuộc hộ 

nghèo-cận nghèo, người khuyết tật đặc biệt nặng), người thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền 259.500.000 đồng. Chi trả hỗ 

trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19: 285 người với tổng số tiền 

422.000.000đ. 

Thực hiện Công văn số 5265/UBND-KT ngày 15/8/2021 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về phân bổ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân do Doanh nghiệp tài 

trợ (quà Sungroup), Công văn số 1955/SCT-KHTCTH ngày 15/8/2021 của Sở 

Công thương: 402 hộ được nhận hỗ trợ quà, trong đó có 89 hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và 313 hộ khó khăn cần hỗ trợ lương thực.  

Thực hiện Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND thành 

phố về hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho hộ khó khăn do thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19: 870 hộ nhận hỗ trợ bằng tiền 

mặt (500.000đ/hộ) với tổng số tiền 435.000.000 đồng, trong đó 246 hộ người có 

công, 236 hộ BTXH khó khăn và 388 hộ thuộc đối tượng hộ đang thuê trọ, sinh 

viên trọ khó khăn (mỗi phòng trọ có người đang ở được tính là 01 hộ). 

Thực hiện Quyết định số 2837/QĐ/UBND ngày 22/8/2021 của UBND thành 

phố về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-

19. UBND phường đã phát gạo 16.185 kg gạo cho 1.079 hộ (mỗi hộ 15kg), trong 

đó 30 hộ NCC, 250 hộ BTXH khó khăn, 39 hộ nghèo, 50 hộ cận nghèo, 710 hộ 

khó khăn, hộ thuê trọ khó khăn. 

Thực hiện Công văn số 54/HĐND-VHXH ngày 21/8/2021 của Thường trực 

HĐND thành phố: 851 hộ nhận hỗ trợ bằng suất hàng hóa thiết yếu do Sở công 

thương giao và 1.463 suất được hỗ trợ bằng tiền mặt và có giá trị như nhau 
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500.000 đồng/ suất. Cụ thể: 514 hộ BTXH, 75 hộ nghèo, hộ cận nghèo, 954 hộ khó 

khăn và 771 hộ thuê trọ.  

Thực hiện Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND thành 

phố về phê duyệt hỗ trợ hộ dân và đối tượng bảo trợ xã hội tập trung trong thời 

gian thành phố tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19: 

2.836 hộ dân và hộ thuê trọ thuộc diện được nhận hỗ trợ (500.000đ/hộ).  

Thực hiện Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND 

thành phố về phê duyệt số hộ dân bổ sung nhận hỗ trợ trong thời gian thành phố 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19: Đã chi trả 899 hộ 

chưa nhận hỗ trợ theo Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND 

thành phố.  

Đã chi trả xong 06 khu phong tỏa Tổ 35, 36, 44, 45, 22, 40 với 191 hộ, 705 

người, với số tiền 474.040.000đ. 

5. Văn hoá - Thể dục thể thao 

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

Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930-03/02/2021) và đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Tham gia giải 

cờ vua, cờ tướng do Trung tâm VH-TT quận Hải Châu tổ chức đạt nhiều giải cao 4. 

b) Thực hiện công tác tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện. Tham dự Lễ hội 

Đình làng Hải Châu, tham gia hội thi Văn nghệ “Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên 

Người” năm 2021 và đạt giải nhì trong tiết mục kể chuyện tấm gương người tốt 

việc tốt học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. 

c) Đăng ký và đề nghị công nhận các danh hiệu Văn hóa năm 2021 gồm: Cơ 

quan đạt chuẩn văn hóa; Phường đạt chuẩn văn minh đô thị (VMĐT); 08 tuyến 

đường văn minh đô thị; 03 điểm sáng VMĐT. 100% Tổ dân phố đạt không rác và 

55/60 tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa - đạt 92%; 3.161/3.268 hộ gia đình đạt danh 

hiệu Gia đình Văn hóa - đạt 97%. 

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

1. Địa chính - Xây dựng cơ bản 

 Chỉ đạo Bộ phận Địa chính - Xây dựng 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. Vận động thu thuế xây dựng tư nhân 47 

hộ được 596.946.400 đồng. Bàn giao, giám sát 05 công trình xây dựng cơ bản trên 

địa bàn phường như: Công trình công viên Nhà Văn hóa Đầm Rong 1, thi công cống 

thoát nước các kiệt hẻm, Vịnh đỗ xe trước trường Võ Thị Sáu… 

                                            
4 Giải nhì toàn đoàn; Giải nhì trang trí cơ quan – tuyến đường;. Giải nhì trang trí khu dân cư (Khu dân cư tổ dân phố 

42, chi bộ Tân Phước 2 đường Bùi Xuân Phái); Giải khuyến khích trang trí cụm pano.. 
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2. Trật tự đô thị 

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

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

quân đảm bảo TTĐT, TTVH và VSMT. Lập biên bản xử phạt 22 trường hợp vi 

phạm trật tự vỉa hè với số tiền 10.250.000đ. Thu phí sử dụng vỉa hè ngoài mục 

đích giao thông đến nay 60 trường hợp với số tiền 126.176.317đ. 

Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01/11/2017 

của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, 

an toàn lao động trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Khu dân cư Tân Phước 1, Tân 

Phước 2 ra quân lặp lại trật tự lối thoát hiểm tuyến đường Bùi Xuân Phái - Nguyễn 

Hữu Cảnh - Xuân Diệu; Xuân Diệu - 3 tháng 2. Làm 11 bảng cấm thả rông động vật 

nuôi và cấm đổ rác, xà bần, giá hạ tại các khu dân cư và nơi công cộng. 

3. Môi trường 

a) Duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” tại các tổ dân phố. 

Trang trí xe tham gia diễu hành tại buổi ra quân “Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021”.  

- Tổ chức 17 đợt 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, 

các vật dụng cồng kềnh, dọn vệ sinh khu vực trước và sau 8 chung cư đường 

Nguyễn Đức Cảnh, khối lượng rác, xà bần, giá hạ thu gom, vận chuyển: 10 m3.  

- Rà soát các điểm tập kết xà bần, giá hạ trong khu dân cư, tại lô đất trống, 

vỉa hè tuyến đường Như Nguyệt, Xuân Diệu, khu vực dưới chân cầu Thuận Phước, 

Ngô Chi Lan và Xuân Tâm để tổ chức thu dọn, vận chuyển, làm sạch cảnh quan 

môi trường khu vực công cộng. Khối lượng rác, xà bần, giá hạ thu gom, vận 

chuyển: 64 m3.  

b) Tổ chức nạo vét bùn tuyến cống năm 2021: K194 Đống Đa - Tổ 04, K162 

H01 Đống Đa - Tổ 05, K38 đường 3 tháng 2 - Tổ 38, đường Nguyễn Đôn Tiết, 

đường Châu Văn Liêm. 

c) Làm việc với khu dân cư Tân Phước 5,6 lấy ý kiến về hoạt động cơ sở phế 

liệu tại 83 Xuân Diệu, yêu cầu cơ sở dừng hoạt động thu mua phế liệu và làm kho 

chứa hàng. 

d) Tiến hành cắt tỉa cành nhánh trước mùa mưa bão 274 cây xanh. Làm công 

văn đề nghị xử lý kiến nghị trồng cây xanh giữa số nhà 57-59 Mai Am. Kiểm tra, 

xử lý cây ngã đổ tại 24 Ngô Chi Lan. 

Được UBND quận tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực 

hiện Nghị quyết 03-NQ/QU ngày 07/4/2011 của Ban Thường Quận ủy “Về đảm 

bảo trật tự đô thị - môi trường quận Hải Châu”. 

IV. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH 
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1. Công tác cải cách hành chính 

a)  Tổng hồ sơ tiếp nhận (số liệu từ ngày 01/01/2021 - 15/11/2021): 7.275 hồ 

sơ; trả sớm hạn 533 hồ sơ, trả đúng hạn 6.742 hồ sơ. 

- Tổng số hồ sơ trực tuyến/Tổng số hồ sơ thủ tục bắt buộc nộp trực tuyến: 

553/666 hồ sơ, đạt 83%.  

- 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). Đến nay, thực 

hiện thanh toán qua ví momo với tổng số tiền 1.589.000đ. 

- 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.  

b) Tổ chức, công dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng: 744/7.275hồ sơ, 

đạt 10,2%, đạt so với kế hoạch được giao vì theo quy định hồ sơ đạt trên 5.000 hồ 

sơ thì tỷ lệ 10%. 

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 

Phối hợp tổ chức thành công kỳ họp tổng kết HĐND phường nhiệm kỳ 

2016-2021. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành 

phố nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai theo đúng quy định, đúng tiến độ và đúng 

Luật Bầu cử. 

Công tác cán bộ: Cán bộ - công chức nghiêm túc thực hiện việc đánh giá và 

đánh giá chéo hằng tháng trên phần mềm đánh giá theo đúng thời gian quy định. 

UBND quận đã có ban hành các quyết định bổ nhiệm lại các đ/c Chủ tịch; Phó Chủ 

tịch UBND phường; công chức phường thành công chức thuộc biên chế quận được 

bố trí về phường. Đến nay có 25/25 hộp thư điện tử đều sử dụng thường xuyên, đạt 

100%. Lên lương thường niên 06 người và lên lương trước thời hạn 02 người. 01 

cán bộ lãnh đạo (Phó Chủ tịch UBND phường), 01 Công chức Địa chính - Xây 

dựng luân chuyển công tác sang đơn vị mới. 

Tổng số CB-CC-NLĐ đăng ký cam kết thực hiện “05 xây” “03 chống” và 01 

nhiệm vụ cụ thể đối với lãnh đạo: 20/20 người; đạt 100%.  

3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch 

a) Lĩnh vực Tư pháp, Khiếu nại tố cáo 

 - Ban hành Kế hoạch triển khai công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn phường; Kế hoạch triển khai thi 

hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở năm 2021; Kế hoạch triển khai công tác phường 

đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Phát hành bản tin pháp luật quý 

I,II,III/2021 tuyên truyền các nội dung về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô 
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thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, phòng 

chống Covid-19…, đến 4.500 hộ gia đình. Cấp phát 13.000 tờ rơi do quận biên 

soạn tuyên truyền về công tác bầu cử, xử phạt vi phạm trong phòng, chống dịch 

Covid-19…, gửi đến từng hộ gia đình trên địa bàn phường. Cấp phát 60 bản tin 

pháp luật do Sở Tư pháp biên soạn tuyên truyền về bầu cử đến các tổ trưởng tổ dân 

phố. Tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về “Phòng chống tham nhũng” do Thanh 

tra thành phố tổ chức có 06 bài tham gia. 

 - Khiếu nại - Tố cáo: Tiếp nhận 04 đơn kiến nghị. Tiếp dân 05 lượt. Nhập dữ 

liệu phần mềm thanh tra về công tác giải quyết đơn thư, ý kiến phản ánh KNTC từ 

năm 2013-2019. Xác minh 04 trường hợp đề nghị xóa án tích báo cáo Sở Tư pháp. 

 b) Lĩnh vực Hộ tịch 

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. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức trao giấy khai 

sinh tại nhà, viếng tử và trao giấy chứng tử tại nhà.5 

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 2021, bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, phòng, chống dịch Covid-19…; 

phối hợp tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND thành phố.  

b) Tổ chức tốt lễ giao quân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo thời gian, 13/13 

thanh niên đạt 100%. Tổ chức sơ tuyển và phát lệnh khám sức khỏe NVQS cho 

thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2022. 

 c) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường; 11 cán bộ trung đội 

trưởng, tiểu đội trưởng tham gia tập huấn do thành phố, quận tổ chức đảm bảo 

thành phần, thời gian theo kế hoạch. Dân quân thường trực làm vật chất huấn luyện 

tại BCH Quân sự quận: 09 người. Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân 

sự phường tham gia hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021 do cấp quận tổ 

chức. Kết quả đạt giải Ba toàn đoàn. 

d) Kết nạp 28/28 thanh niên tham gia lực lượng Dân quân năm 2021 và điều 

động thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đảm bảo theo kế hoạch, quân số, 

an toàn trong quá trình tham gia giao thông. Tổ chức huấn luyện Cụm Quân sự - 

                                            
5 Kết quả giải quyết hồ sơ hộ tịch: Xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn và giao dịch: 368 

trường hợp; khai sinh 284 trường hợp, chứng tử 95 trường hợp; đăng ký kết hôn: 49 trường hợp; cấp bản 

sao: 636 trường hợp; viếng tử: 41 trường hợp; nhập khẩu: 82 trường hợp; thay đổi, bổ sung hộ tịch: 15 

trường hợp; cấp BHYT trẻ em: 178 trường hợp. 
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Giáo dục chính trị cho 60/60 DQCĐ, DQTC phường Thanh Bình, Thuận Phước 

đảm bảo theo kế hoạch, quân số và an toàn giao thông trong suốt quá trình huấn 

luyện. Tổ chức đăng ký NVQS cho 49 công dân tuổi 17 và đăng ký bổ sung là 20 

công dân năm 2021. Triệu tập giao 04 đồng chí Hải đội dân quân thường trực tham 

gia cách ly tập trung chuẩn bị cho việc thành lập Hải đội dân quân thường trực của 

thành phố. 

đ) Tham gia tốt hội thi sáng kiến kỹ thuật năm 2021 do BCH Quân sự quận 

tổ chức. Hoàn thành 01 chỉ tiêu được quận nhất trí thông qua trong việc xây dựng 

Trung đội DQTT (-2a) làm nhiệm vụ cho quận đảm bảo theo kế hoạch. 

2. Lĩnh vực An ninh 

a) Công tác An ninh 

Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn phường tương đối ổn định; hiện trên 

địa bàn tạm trú có 09 việt kiều, 71 người nước ngoài. Tiếp nhận 30 tin báo tố giác 

tội phạm có liên quan đến lĩnh vự ANTT. Rà soát nắm tình hình liên quan NNN, 

VK đi qua vùng dịch, từ nước ngoài về lưu trú trên địa bàn phường.  

b) Công tác phòng chống tội phạm hình sự 

- Xảy ra 08 vụ. Gồm 04 vụ trộm cắp tài sản, 03 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ 

xâm hại sức khỏe. Phối hợp Công an quận Hải Châu làm rõ 7/8 vụ gồm 03 vụ trộm 

cắp tài sản, 03 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ xâm hại sức khỏe. So với năm 2020 

giảm 02 vụ, điều tra khám phá giảm 2,5%. 

- Xử lý vi phạm hành chính 7 vụ, 18 đối tượng, phạt tiền 29.625.000đ 6. So 

với cùng kỳ năm 2020 giảm tăng 3 vụ, 11 đối tượng. 

c) Công tác phòng chống tội phạm ma túy 

- KDKD 61 lượt người; răn đe, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ 31 lượt người sau 

cai, có nguy cơ cao.  

- Đã gọi thử test 72 trường hợp, phát hiện 21 trường hợp dương tính trong đó 

đã xử lý 19 người dương tính (trong phường: 13, trong quận: 14, ngoài quận: 01; 

ngoài thành phố: 02). Áp dụng Nghị định 111: 04, XLHC: 10 trường hợp phạt tiền 

7,5 triệu đồng, Áp dụng Nghị định 221: 06 chuyển Trung tâm Bầu Bàng. Đơn vị 

khác chuyển đến 01. So với năm 2020 tăng 07 trường hợp.  

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

                                            
6 Vi phạm hành chính: Cờ bạc: 2 vụ, 10 đối tượng, phạt tiền 21 triệu đồng so với năm 2020 tăng 

1 vụ, 6 đối tượng; Đánh nhau: 01 vụ, 01 đối tượng, phạt tiền 750.000đ so với năm 2020 không tăng, 

không giảm; Sử dụng rượu bia gây mất trật tự: 01 vụ, 01 đối tượng phạt tiền 0,75 triệu đồng so với năm 

2020 không tăng, không giảm; Tàng trữ vũ khí thô sơ: 03 vụ 6 đối tượng so với năm 2020 không tăng, 

không giảm, phạt tiền 7,125 triệu đồng. 
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- Trên lĩnh vực giao thông: Tai nạn giao thông không xảy ra, xảy ra 05 vụ va 

chạm giao thông bị thương 05 người; so với năm 2020, giảm 01 vụ tai nạn giao 

thông. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng đậu đỗ xe ô tô, mô tô trên vỉa hè, dưới 

lòng đường trái quy định vẫn xảy ra. 

 - Tham gia giải quyết TTATGT - TTĐT: Huy động 276 lượt cán bộ chiến sĩ 

Công an phường tham gia tuần tra giải quyết trật tự đô thị, xử lý: 69 trường hợp 

phạt tiền 61.000.000đ (Công an phường: 30 trường hợp, phạt tiền 11,15 triệu đồng; 

chuyển Công an quận: 34 trường hợp, phạt tiền 48,85 triệu đồng và phạt cảnh cáo 05 

trường hợp). So với năm 2020 giảm 05 trường hợp.  

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

- Tổ chức thăm hỏi nắm tình hình 545 lượt hộ, 60 lượt tổ trưởng dân phố, bí 

thư chi bộ, lực lượng nòng cốt nắm tình hình ANTT. Kiểm tra tạm trú 128 lượt hộ 

dân, làm việc với 12 lượt khách sạn, cơ sở cho thuê, cơ sở lưu trú về công tác đảm 

bảo ANTT, PCCC. Qua kiểm tra phát hiện 7 trường hợp vi phạm phạt tiền 1,4 triệu 

đồng. So với năm 2020 giảm 5 trường hợp. 

- Huy động lực lượng tham gia đảm bảo ANTT điểm nhận hồ sơ cấp căn 

cước công dân. Đưa 04 người lang thang xin ăn vào Trung tâm bảo trợ xã hội 

thành phố Đà Nẵng; đưa người bệnh đi điều trị tại bệnh viện tâm thần: 03 trường 

hợp. 

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

Huy động 1.824 lượt CA, DQ, BVDP thực hiện tuần tra và đã đạt được một 

số kết quả như sau: Nhắc nhở 81 hộ để xe máy không có người trông coi, 22 hộ mở 

nhạc hát gây ồn ào, nhắc nhở 49 lượt nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm, 76 lượt quán 

bán đêm để xe máy dưới lòng đường gây cản trở giao thông, hòa giải 09 vụ mâu thuẫn 

gia đình, hòa giải 03 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; kiểm tra xử lý 36 trường hợp 

vi phạm giao thông phạt tiền 18 triệu đồng; bảo vệ hiện trường 02 vụ nhảy cầu. Phối 

hợp UBND phường tuyên truyền, kiểm tra xử lý về công tác phòng chống dịch Covid-

19 tại các tuyến đường chính trên địa bàn và các kiệt hẻm ở khu dân cư. Tiếp nhận 03 

xe vắng chủ, trao trả 05 xe. 

 g) Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ 

- CSKV tiếp tục tuyên truyền nhân dân, cán bộ thực hiện mô hình “3 phòng” 

do UBND quận Hải Châu phát động, tuyên truyền công tác PCTP, TNXH trước 

đợt tết Dương lịch, tết Nguyên đán 2021. Dán 500 logo tuyên truyền mô hình  

“3 phòng” tại 60 tổ dân phố trên địa bàn phường. 

- Tiếp tục kiểm tra nhắc nhở 47 hộ dân trang bị bình chữa cháy mới thay thế 

bình chữa cháy cũ đã hỏng. Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC&PCCN các hộ 

cho thuê trọ.  

Công an phường vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” từ năm 2019-2020. 
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Lực lượng tuần tra 8394 phường được UBND thành phố tặng bằng khen vì 

đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quyết định 8394/QĐ-UBND. 

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, UBND phường 

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

1. Tăng cường công tác thu ngân sách địa phương, phấn đấu đạt chỉ tiêu 

giao; quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm; đảm bảo công tác thu, 

chi ngân sách địa phương đạt hiệu quả cao. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân 

trong việc thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”; Chỉ thị 43-CT/TU; Cuộc vận 

động “3 hơn”, Chỉ thị 21-CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo, quản lý 

trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố”. 

3. Duy trì “Phường thân thiện môi trường”; phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh 

- Sạch - Đẹp”; tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình phân loại rác tài nguyên, gây 

quỹ an sinh xã hội tại khu dân cư trên toàn địa bàn phường. 

4. Nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo của các bậc học nhằm 

hướng đến nền giáo dục toàn diện, hiện đại, thân thiện theo hướng phát triển năng lực 

học sinh. Đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi được học mầm non và 100% trẻ 6 tuổi được đến 

trường tiểu học và được học 2 buổi/ngày; không có học sinh bỏ học vì hoàn cảnh gia 

đình khó khăn; duy trì xây dựng Trường THCS Lê Thánh Tôn đạt chuẩn Quốc gia; 

Trường Mầm non Bình Minh đạt chuẩn quốc gia mức độ I; thực hiện tốt công tác điều 

tra phổ cập giáo dục; quản lý chặt chẽ hoạt động các nhóm trẻ gia đình. 

5. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, làm tốt công tác chính sách 

Người có công, chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa 

bàn phường. Đối thoại, tư vấn và hỗ trợ giảm nghèo đa chiều theo hướng bền vững  

cho các hộ nghèo. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; chú 

trọng công tác tuyên truyền, phòng, chống các loại dịch bệnh, nhất là Covid-19, sốt 

xuất huyết, tay chân miệng; thực hiện tốt các chiến dịch truyền thông dân số… 

6. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực Văn hóa - Xã 

hội, Quốc phòng - An ninh, nhất là các dịp lễ, Tết. 

7. 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. 

8. Duy trì công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, ý kiến phản ánh của cử 

tri, công dân; giải quyết, xử lý dứt điểm không để đơn thư phản ánh kéo dài, vượt 

cấp, góp phần nâng cao sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tạo thuận lợi để 

người dân thực hiện. 
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9. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm số lượng và chất lượng; 

làm tốt công tác xây dựng lực lượng và luấn luyện các lực lượng đang quản lý; duy 

trì công tác phối hợp 3 lực lượng và tuần tra theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND 

của UBND thành phố Đà Nẵng.  

10. Đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trong thanh thiếu niên và các đối  tượng 

quản lý khác trên địa bàn phường. Tiếp tục công tác vận động nhân dân tham gia 

bắt camera an ninh, thay thế bình phòng cháy, chữa cháy quá thời hạn sử dụng. 

Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, ma túy; đảm bảo giữ gìn an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. 

Trên đây là kết quả thực hiện tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An 

ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 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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