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BÁO CÁO 

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

Quốc phòng - An ninh tháng 01 và 02 năm 2019 
 

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

Thuận Phước về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, UBND phường đã triển khai 

các nhiệm vụ trong tháng 01 và tháng 02/2019 đạt một số kết quả sau: 

1. Lĩnh vực kinh tế 

a) Tổng thu ngân sách: 1.034.300.000đ; đạt 17,9% KH quận giao. Trong đó:   

- Thuế Công thương nghiệp : 442.930.000đ - Đạt 15,4%. 

- Môn bài    : 150.850.000đ - Đạt 83,3%. 

- TTCN    : 244.930.000đ - Đạt 16,3%. 

- Thuế đất phi NN   : 121.860.000đ - Đạt 11,7%. 

- Lệ phí    :   10.938.000đ - Đạt 7,3%. 

- Ủng hộ ngân sách  :   60.300.000đ.  

- Thu phạt + thu khác  :     2.500.000đ. 

b) 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 59/60 TDP hoàn thành nộp 

các quỹ. 

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

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 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.1 

                                           
1 Tổng số đối tượng được hỗ trợ lương thực là 465 người, trong đó hộ nghèo năm 2018+2019 là 197 người; đối tượng 

đặc thù gồm người khuyết tật, trẻ em mồ côi, phụ nữ neo đơn, người bị bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo là 268 người. Tổng 
kinh phí hỗ trợ tiền mua lương thực cho các đối tượng trên là 102.300.000 đồng. 

- Quà của Chủ tịch nước: Cấp phát cho 401 đối tượng với tổng kinh phí : 82.600.000 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 349.600.000 đồng. 

- Cấp phát Quà Tết của thành phố, quận  cho đối tượng xã hội: 923 đối tượng, tổng kinh phí là: 346.100.000 đ 

- Quà Tết cho hộ nghèo, đặc biệt nghèo nhóm 1,2 không còn sức lao động năm 2018 và 2019: 123 suất, mỗi suất: 500.000 
đ/suất, tổng số tiền: 61.500.000 đồng. 

- Tổng kinh phí vận động xã hội hóa được 50.280.000 đồng, trong đó hội đoàn thể hỗ trợ là 12.400.000 đồng;  
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b) Ngoài việc cấp phát quà tết của thành phố, quận, UBND phường xây 

dựng Kế hoạch 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 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 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 60 hộ khó khăn, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng, trong đó 

trường Mần non Nhật Minh hỗ trợ quà (mì tôm và gạo) trị giá 16 triệu đồng. 

- Thăm và tặng quà cho 92 đối tượng chính sách nhân dịp tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi năm 2019, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.  

Tổng kinh phí vận động xã hội hóa được 50.280.000 đồng, trong đó hội 

đoàn thể hỗ trợ là 12.400.000đ. 

c) UBND phường phối hợp với đơn vị kết nghĩa Cục chính trị QKV và các 

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

đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo… nhân dịp tết, nhằm tri ân các gia đình 

chính sách và giúp các hộ nghèo ăn tết đầy đủ, ấm no, hạnh phúc.2 

d) Các khu dân cư trên địa bàn phường đã vận động từ các đơn vị, cá nhân 

mạnh thường quân và sử dụng kinh phí từ nguồn phân loại rác thải tổ chức thăm, 

tặng quà tết Kỷ Hợi 2019 cho 302 hộ thuộc gia đình chính sách, khó khăn, đau ốm 

thường xuyên… với tổng kinh phí là 62.660.000 đồng, trong đó kinh phí vận động 

được 52.960.000 đồng; hỗ trợ từ kinh phí phân loại rác thải là 9.700.000 đồng. 

đ) Các khu dân cư trên địa bàn phường đã vận động từ các đơn vị, cá nhân 

mạnh thường quân và sử dụng kinh phí từ nguồn phân loại rác thải tổ chức thăm, 

tặng quà tết Kỷ Hợi 2019 cho 302 hộ thuộc gia đình chính sách, khó khăn, đau ốm 

thường xuyên… với tổng kinh phí là 62.660.000 đồng, trong đó kinh phí vận động 

được 52.960.000 đồng; hỗ trợ từ kinh phí phân loại rác thải là 9.700.000 đồng. 

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

Xuân Kỷ Hợi j2019 và giải cờ vua, cờ tướng do Trung tâm VH-TT quận Hải Châu 

tổ chức đạt nhiều giải cao.3 

3. Công tác quản lý trật tự 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 

                                                                                                                                       
 

2 - BCH Biên phòng CKC Đà Nẵng đi thăm và tặng quà cho 07 hộ chính sách, mỗi suất quà gồm 10kg gạo và 500.000 

đồng. Cục chính trị quân khu V  thăm và tặng quà cho 10 hộ chính sách, mỗi suất quà là 500.000 đồng. Khách sạn Home Stay 

(119 đường 3/2) tặng quà cho 100 hộ cận nghèo, mỗi hộ 10 kg gạo. Công ty TNHH An Thạnh tặng quà cho 10 hộ nghèo, mỗi 

suất quà trị giá 500.000 đồng. 

3 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. 
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quân làm sạch môi trường, tổng dọn vệ sinh tại khuôn viên, nhà ở, kiệt hẻm duy trì 

ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp từ ngày 

12/01/2019 đến ngày 27/01/2019, đồng thời ra quân cao điểm tại các địa điểm sau: 

- Dọn vệ sinh vỉa hè đoạn đường Xuân Diệu (từ Khách sạn Thái Bình đến 

Nhà hàng Vườn Quê) vào lúc 06h30, sáng thứ Bảy ngày 19/01/2019. Lực lượng 

tham gia: 76 người, gồm: Đoàn Thanh niên phường, Biên phòng, Cảnh sát 113, 

Cán bộ và nhân dân tổ dân phố 50, 57 và 58. Khối lượng cỏ, rác thu gom: 3m3. 

- Dọn vệ sinh vỉa hè đoạn đường Xuân Diệu (từ Nhà hàng Vườn Quê đến 

đường dẫn chân cầu Thuận Phước) vào lúc 06h30, sáng thứ Bảy ngày 26/01/2019. 

Lực lượng tham gia: 53 người, gồm: CLB Môi trường Cựu Chiến binh, Đoàn 

Thanh niên phường, Cán bộ và nhân dân tổ dân phố 58, 59 và 60. Khối lượng cỏ, 

rác thu gom: 4m3. 

b) Sau tết Nguyên đán, tiếp tục vận động nhân dân đồng loạt ra quân tổng dọn 

vệ sinh môi trường thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp đầu năm 

mới vào lúc 06h30, sáng Chủ nhật ngày 17/02/2019 để tạo không khí thi đua phong 

trào. 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). 

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

hoạt cộng đồng Nguyễn Đức Cảnh vào ngày 23/02/2019 (Thứ 6, Mồng 8 Âm lịch). 

Số lượng cây xanh được trồng là 30 cây nhau, 200 cây ắc ó; lực lượng tham gia 

gồm 138 người. 

d) 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… Đã 

lập biên bản xử phạt 02 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè với số tiền: 

1.500.000 đồng; cấp phép sử dụng tam thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông để xe 

tại 20 đường Đống Đa, với lệ phí: 22.464.000 đ/năm. 

4. Công tác Tư pháp - Hộ tịch  

a) Lĩnh vực Tư pháp 

- Chứng thực: 736 trường hợp, thu: 15.326.000đ. 

- Tư pháp - KNTC: Tiếp nhận 02 đơn kiến nghị, phản ánh về môi trường và 

trật tự xây dựng, UBND phường đã giải quyết xong. Tiếp dân 06 lượt. 

b) Lĩnh vực hộ tịch: từ đầu năm đến nay đã giải quyết được: 

- Khai sinh  : 29 trường hợp.  

- Kết hôn  : 08 trường hợp. 

- Khai tử  : 10 trường hợp. 

- Xác nhận độc thân: 43 trường hợp.  

- Cấp bản sao hộ tịch: 68 trường hợp. 
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- Viếng tử: 05 trường hợp; nhập khẩu: 23 trường hợp; giám hộ: 02. 

5. Công tác Nội chính 

a) UBND phường đã tổ chức xong hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu 

nước và phong trào toàn dân BVANTQ năm 2018; Hội nghị Cán bộ - Công chức – 

NLĐ cơ quan phường năm 2019; phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND phường, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổ chức tiếp xúc tri tại 9 khu dân cư. 

b) Tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính 2019; kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ 2019; đăng ký 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; kế hoạch phối hợp 

UBMTTQVN phường về thực hiện nhiệm vụ năm 2019. 

6. Công tác An ninh  

a) UBND chỉ đạo lực lượng Công an phường triển khai thực hiện tốt kế 

hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi 2019, không xảy ra 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 an toàn. 

c) 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. 

7. Công tác Quốc phòng địa phương 

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; phối hợp tuần tra 

theo QĐ 8394 của UBND thành phố. 

b) Tổ chức trao lệnh gọi nhập ngũ và gặp mặt 12 thanh niên trúng tuyển 

NVQS năm 2019 (trong đó có 02 thanh niên đi lực lượng Công an); gặp mặt 17 bộ 

đội xuất ngũ về địa phương; phân công các thành viên Hội đồng NVQS tiếp tục 

nắm tư tưởng thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2019 theo kế hoạch. 

c) Tham gia hội thi “Bánh chưng vì người nghèo” do Quận đội tổ chức; tổ 

chức hội nghị triển khai nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2019 đúng thời gian qui định. 

Hoàn thành tốt các nội dung phục vụ Quận đội và Thành phố kiểm tra công tác 

chuẩn bị huấn luyện cho lực lượng dân quân năm 2019. 

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

01 và tháng 02 năm 2019 của UBND phường Thuận Phước./. 

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

- Phòng TC-KH, Chi cục thống kê Quận (báo cáo); 

- Đảng uỷ, HĐND phường (báo cáo);  

- UBMT phường (để biết); 

- Lưu: VT, VP-TK (03 bản).  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Lê Thị Thuận 
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