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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm
UBND quận Hải Châu giao tháng 02 năm 2020
Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND quận
Hải Châu về việc ban hành Danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các phòng,
ngành và UBND các phường thực hiện trong năm 2020; Nghị quyết số 98/NQ-ĐU
ngày 24/12/2019 của Đảng bộ phường Thuận Phước về phương hướng, nhiệm vụ
năm 2020; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND phường về
nhiệm vụ năm 2020; UBND phường báo cáo kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng
tâm quận giao tháng 02 năm 2020 với những nội dung như sau:
1. Xây dựng khu dân cư điện tử hoàn thành trong tháng 6/2020 (Công
trình chào mừng Đại hội Đảng); 80% hộ gia đình có tài khoản giao dịch trực
tuyến; thực hiện 20% tỷ lệ giao dịch dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức
3,4 trên tổng số hồ sơ DVCTT mức 3,4 đã triển khai
a) Đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 14/02/2020 về xây dựng
khu dân cư điện tử tại Nhà sinh hoạt cộng đồng khu vực Đầm Rong 2. Thành lập
Tổ hỗ trợ triển khai thực hiện mô hình khu dân cư điện tử có 5 tình nguyện viên,
các thành viên trong Tổ có trình độ về công nghệ thông tin, am hiểu về quy trình,
thủ tục giải quyết hành chính để hướng dẫn tổ chức, công dân đăng ký tài khoản và
nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 được nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng.
b) Tổng số hồ sơ thực hiện đến 20/02/2020: 2.365 hồ sơ, trong đó: 86 hồ
sơ/tổng số thủ tục đăng ký nộp trực tuyến mức độ 3 đạt 26,8%. Hồ sơ trực tuyến
mức độ 4: 0. Hồ sơ sớm và đúng hạn: 1.465 hồ sơ, đạt 100%, không có hồ sơ trễ
hạn
c) Ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 17/02/2020 về ứng dụng và
phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND phường năm 2020 qua
đó tiếp tục triển khai đăng ký tài khoản công dân điện tử cho cá nhân độ tuổi từ 19
đến dưới 60 tuổi trong hộ gia đình, phấn đấu đạt tỷ lệ 80% số hộ gia đình trên địa
bàn phường có tài khoản giao dịch trực tuyến. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, giới
thiệu về lợi ích việc đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến.
2. Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo không để hình thành điểm
nóng về vệ sinh môi trường; đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực
phẩm trên địa bàn; 100% các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn sử dụng muỗng
không rãnh, có bản cam kết chống rác thải nhựa
a) Duy trì ra quân tổng dọn vệ sinh tại các tổ dân phố trên địa bàn phường
vào sáng Chủ nhật. 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, Ngô Chi Lan và Xuân Tâm

để tổ chức thu dọn, vận chuyển, làm sạch cảnh quan môi trường địa phương, khối
lượng xà bần, giá hạ: 28 m3; tổ chức cắt cỏ và dọn vệ sinh làm sạch môi trường
khu vực công cộng, khối lượng cỏ: 242 m3.
b) Ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 14/02/2020 về thực hiện công
tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn
thực phẩm tất cả các hộ buôn bán, kinh doanh thuộc địa phương quản lý lồng ghép
vận động các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn phường ký cam kết thực hiện và sử
dụng 100% muỗng không rãnh.
Tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất về công tác VSATTP trên các quán ăn trên
địa bàn phường, chủ yếu nhắc nhở việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa
phát hiện sai phạm.
3. Thực hiện theo Chỉ thị 21/CT-TU của Thành ủy về trật tự đô thị,
triển khai có hiệu quả công tác hậu kiểm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở riêng
lẻ nhằm hạn chế thấp nhất việc xây dựng nhà ở không phép trên địa bàn
phường. Hoàn thành Đề án “Trật tự vỉa hè” trên địa bàn trong năm 2020
a) Xây dựng kế hoạch 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;
b) Kiểm tra, xử lý trật tự đô thị trên địa bàn phường. Thu phí sử dụng vỉa hè
13 trường hợp với số tiền 56.565.480đ.
c) Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Trật tự vỉa hè” trên địa bàn phường
năm 2020.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm UBND quận
giao tháng 02 năm 2020 của UBND phường Thuận Phước./.
Nơi nhận:
- UBND quận (báo cáo);
- Phòng Nội vụ quận (báo cáo);
- Đảng ủy, HĐND phường (báo cáo);
- Lưu: VT, VP-TK.
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