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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-UBND Thuận Phước, ngày        tháng       năm 2019 
    

 

BÁO CÁO 

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

Quốc phòng - An ninh tháng 11 năm 2019 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, UBND phường Thuận Phước 

đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11 năm 2019 đạt một số kết quả sau: 

1. Lĩnh vực kinh tế (số liệu đến ngày 07/11/2019) 

a) Tổng thu ngân sách   8.097.537.240 đồng - Đạt 105,34%.  

- Thuế Công thương nghiệp:       3.835.000.000 đồng - Đạt 102,13%. 

- Thu nhập cá nhân:   2.061.000.000 đồng - Đạt 106,13%. 

- Môn bài:                          256.000.000 đồng - Đạt 113,78%. 

- Thuế đất phi NN:            1.530.000.000 đồng     - Đạt 102%. 

- Lệ phí:      171.000.000 đồng - Đạt 74,35%. 

- Thu ủng hộ ngân sách:  186.300.000 đồng   

- Thu phạt:     51.000.000 đồng  

- Thu khác:     7.237.240 đồng 

b) Tổng chi ngân sách: 9.916.013.869đồng, đạt 75,79% kế hoạch quận; 69, 

98% kế hoạch phường. 

c) Phối hợp với UBMT phường tổ chức Phiên chợ hàng Việt năm 2019 

hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thu hút 

đông đảo nhân dân tham gia. 

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

a) Nghiệm thu hộ gia đình chính sách hoàn thành sữa chữa nhà năm 2019 

đối với ông Vũ Ngọc Mẫn - Thương binh ¾, tổ 52 và tiến hành đối ứng nguồn 

phường hỗ trợ 5.000.000 đồng. Trợ cấp khó khăn đột xuất cho 02 trường hợp 

BTXH với số tiền 2.500.000 đồng. 

b) Công tác giáo dục: Các trường học tổ chức các hoạt động chào mừng 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với nhiều hình thức phong phú như: Giải bóng đá 

nữ, sân chơi Flashmob dưới cờ, Hội khỏe Phù Đổng cấp trường…Xây dựng kế 

hoạch tổ chức tọa đàm và đi thăm các trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.  

c) Tổ chức họp Ban Giảm nghèo xét thoát 18 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo 

năm 2019. Xét cho 61 hộ được vay vốn Ngân hàng CSXH với số tiền 

2.527.000.000đ. Quận hỗ trợ sinh kế cho 02 hộ nghèo với số tiền 16.000.000đ. 
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d) Làm văn bản đề nghị quận công nhận đạt “Phường phù hợp với trẻ em”. 

Lập danh sách làm 28 thẻ BHYT trẻ em. 

e) Tổ chức triển khai cho các khu dân cư, tổ dân phố tiến hành bình xét các 

danh hiệu văn hóa, xã hội học tập năm 2019. 

- Cùng với quận tổ chức thành công chương trình khai trương cà phê sách tại 

Khu công viên Đầm Rong 2. 

- Xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân kỷ 

niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

f) Trạm Y tế phường đã tổ chức khám chữa bệnh cho 529 trường hợp. Xảy 

ra 41 ca sốt xuất huyết, 03 ca tay chân miệng. Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh, 

diệt bọ gậy tại 04 đợt tại 60 tổ vào thứ 7 hằng tuần.  

g) Báo cáo danh sách quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn phường, 

hiện nay: Số đối tượng sau cai nghiện ma túy đang tái hòa nhập cộng đồng là 03 

người; cai nghiện tại gia đình, cộng đồng: 01 người; đối tượng đang điều trị 

Methadol: 09 người… Báo cáo kết quả sử dụng nguồn kinh phí đã hỗ trợ cho 01 

đối tượng cai nghiện 05 năm thành công không tái nghiện. Tiến hành thử test cho 

01 đối tượng 05 năm không tái nghiện ma túy đề nghị UBND quận hỗ trợ kinh phí 

10.000.000 đồng. Đề nghị UBND quận khen thưởng cho 04 hội đoàn thể phường 

gồm: Hội Cựu chiến binh phường, Hội Phụ nữ phường, Hội Nông dân phường, 

Đoàn thanh niên phường về việc có thành tích trong công tác quản lý người sau cai 

nghiện ma túy. 

3. Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng, Trật tự đô thị - Môi trường 

a) UBND phường 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 nộp thuế xây 

dựng tư nhân 93 trường hợp với số tiền 1.022.501.600đ. 

- Dự án đường Phan Kế Bính: Phối hợp với Ban Quản lý Công trình xây 

dựng cơ bản quận phát hành quyết định thu hồi đất, quyết định đền bù và thông 

báo nhận tiền đền bù (đợt 1: 54 hồ sơ, đợt 2: 08 hồ sơ). 

- Phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai quận thực hiện kiểm kê đất đai 

trên địa bàn phường năm 2019.  

- Gởi Thông báo cho 28 trường hợp nợ tiền sử dụng đất còn trong thời hạn 

tiến hành trả nợ theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.   

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

thoại thông minh. Trong tháng, tiếp nhận 12 tin và đã xử lý 12 hình ảnh phản ánh. 

Trong đó CBCC- NLĐ phản ánh 06 hình ảnh. 

c) Tổng hợp số liệu phân loại rác thải, làm hồ sơ chuẩn bị công tác giám sát 

chuyên đề Phường thân thiện môi trường và Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn. Tính đến 30/10/2019, tổng thu: 271.226.700đ. Trong đó: Khu dân cư: 

171.226.700đ (có sổ ghi chép của khu dân cư, thực hiện thu gom và bán rác tài 
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nguyên vào Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần); Khu vực nhà thờ: 100.000.000đ (số liệu 

cung cấp bởi nhà thờ, thực hiện thu gom và bán rác tài nguyên vào chiều Chủ nhật 

hàng tuần, từ 14h00 - 16h00, tại nhà thờ). 

d) Trong tháng đã cấp giấy phép sử dụng vỉa hè được 13 trường hợp, tổng số 

tiền thu được 21,670,481 đồng. Kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 03 trường 

hợp lấn chiếm vỉa hè, đổ nước ra đường thu tiền 3.500.000đ. 

4. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch 

a) Tư pháp 

- Phối hợp hòa giải thành công đơn kiến nghị của các hộ dân tổ 07 đối với 

công trình xây dựng 130 Đống Đa. 

- Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019; báo 

cáo Thông tư 03 của Bộ Tư pháp năm 2019. 

- Tiếp nhận 01 đơn kiến nghị. Tiếp dân 01 lượt.  

b) Hộ tịch  

- Khai sinh   : 285 trường hợp.  

- Kết hôn   : 99 trường hợp. 

- Khai tử   : 74 trường hợp. 

- Xác nhận độc thân : 480 trường hợp. 

- Cấp bản sao hộ tịch : 678 trường hợp. 

- Viếng tử   : 49 trường hợp.  

- Nhập khẩu   : 158 trường hợp. 

- Nhận con: 02 trường hợp, giám hộ: 03 trường hợp, thay đổi cải chính: 12 

trường hợp. 

5. Lĩnh vực Nội chính 

a) Về thực hiện công tác cải cách hành chính  

- Tham mưu thay đổi giao diện, niêm yết các thủ tục hành chính theo QĐ số 

3954/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 về việc công bố Bộ TTHC áp dụng tại phường, 

xã. 

- Tình hình tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế “01 cửa”; “01 cửa liên thông” (số 

liệu đến ngày 11/11/2019) 

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 9.251 hồ sơ. 

+ Tổng hồ sơ trực tuyến 387/1.364 đạt 28%. Riêng dịch vụ công trực tuyến 

mức 4, Sở TT & TT tiến hành cài đặt giao diện. 

b) Hệ thống thư điện tử thành phố 
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Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/5/2014 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong 

hoạt động công vụ của cơ quan, Quyết định số 7971/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 

của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ 

thống thư điện tử thành phố Đà Nẵng. Đến nay 32/32 hộp thư điện tử đều sử sử 

dụng thường xuyên, đạt 100%. 

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: 2.284/2.284 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: 935/935 đạt tỷ lệ 100%. 

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

& TKQ (số liệu đến ngày 14/11/2019)  

Số lượng tổ chức và công dân đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành 

chính công: 755/9.251 đạt 8,16% (trong đó: 754 đánh giá hài lòng, đạt 99,87%; 

01/754 chưa hài lòng, đạt tỷ lệ 0,13% chưa hài lòng).  

6. Lĩnh vực An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội 

a) Tình hình An ninh 

Hiện nay tổng số Việt kiều, người nước ngoài tạm trú trên địa bàn có: 25 

Việt kiều, 20 người nước ngoài. 

b) Công tác phòng chống tội phạm hình sự 

Trong tháng, xảy ra 01 vụ trộm cắp xe máy. Công an phường đã đấu tranh, 

làm rõ, bắt 01 đối tượng, thu hồi 01 xe máy, lập hồ sơ bàn giao Đội Điều tra tổng 

hợp Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra xử lý. 

Kiểm danh kiểm diện: 36 lượt đối tượng hình sự, 06  đối tượng tù tha về, 

cảm hóa, răn đe 10 lượt đối tượng. 

c) Công tác phòng chống tội phạm ma túy 

- Công tác phát hiện, bắt giữ buôn bán, tàng trữ ma túy: Công an phường 

tiến hành kiểm tra hành chính số nhà 93/5 đường 3/2 phát hiện 01 đối tượng có 

hành vi cất giấu 01 gói ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng, kích 

thước 3 x 3,5 cm, thử test phát hiện đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. 

Công an phường lập hồ sơ đề nghị áp dụng Nghị định 221 và chuyển đối tượng đi 

Trung tâm cai nghiện Bầu Bàng. 

- Kiểm danh kiểm diện: 05 lượt người; răn đe, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ 02 

lượt người sau cai, có nguy cơ cao; thử test 04 trường hợp, phát hiện 02 dương tính 

(trong quận: 02, ngoài quận: 0; ngoài thành phố: 0). Lập hồ sơ đề nghị áp dụng 

Nghị định 221: 2 trường hợp. 

d) Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
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Trong tháng Công an phường huy động 30 lượt Công an - Dân quân - Dân 

phòng ra quân giải quyết TTATGT-TTĐT. Xảy ra 02 vụ va chạm giao thông, 

không có người bị thương. Phát hiện và dán thông báo xe ô tô đậu đỗ sai quy định 

04 trường hợp. 

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

Công an phường tổ chức thăm hỏi nắm tình hình 409 hộ, kiểm tra tạm trú 

tạm vắng 14 lượt hộ (không có hộ vi phạm. 

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

Công an phường huy động 338 lượt Công an - Dân quân - Bảo vệ dân phố 

tham gia tuần tra phòng chống tội phạm theo Quyết định 8394, kết quả: Giải tán 38 

nhóm thanh niên tụ tập khuya gây mất trật tự; kiểm tra 11 xe máy, phát hiện dán 04 

trường hợp ô tô vi phạm ATGT. Bắt được đối tượng trộm cắp xe máy tại đường 

Châu Văn Liêm, phường Thuận phước sau khi thực hiện vụ trộm cắp ở 20 Đống 

Đa ngày 11/11/2019. Phát hiện  01 xe vắng chủ để tại chân cầu Thuận Phước. 

g) CSKV phối hợp khu dân cư họp xét tổ, hộ gia đình văn hóa, tổ đạt theo 

Quyết định 5394 của UBND thành phố Đà Nẵng: Số tổ đạt loại tốt: 55 tổ, đạt 91,3 

%, Số tổ đạt loại khá: 5 tổ, đạt 8,7%, Số tổ đạt loại TB và yếu: 0 tổ, đạt 0 %. 

Tổ chức họp kiểm điểm đánh giá tình hình ANTT tại địa bàn phụ trách của 

CSKV năm 2019 tại 60 tổ dân phố trên địa bàn có 1345 lượt người dự. 

7. Lĩnh vực Quân sự 

a) Duy trì lực lượng Dân quân trực SSCĐ tại cơ quan và tổ chức tuần tra 

phối hợp với Công an theo Quyết định 8394, 02 ca - 04 đ/c theo kế hoạch. 

 b) BCH Quân sự tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tổ chức sơ tuyển 

sức khỏe thanh niên trong diện đủ điều kiện nhập ngũ năm 2020. 

c) Phối hợp với Hội Cựu chiến binh xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát 

bộ đội xuất ngũ (HSQ-BS) tại tổ dân phố phục vụ gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm 

ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

d) Phối hợp tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện Quân sự, giao dục chính trị cho 

lực lượng dân quân Biển theo kế hoạch đề ra, đảm bảo quân số, an toàn về người, 

vũ khí trong quá trình huấn luyện. 

đ) Khảo sát vận động thanh niên tham gia Hải đội dân quân thường trực đến 

nay có 05/08 thanh niên đồng ý tham gia. 

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

11 năm 2019 của UBND phường Thuận Phước./. 
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Nơi nhận:                                     
- UBND quận Hải Châu (báo cáo);                           

- Phòng TC-KH, Chi cục Thống kê quận (báo cáo); 

- Đảng ủy - HĐND phường (báo cáo);   

- UBMT phường (để biết); 

- Lưu: VT, VP-TK.          

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 Nguyễn Hữu Hồng 
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