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BÁO CÁO 

Công tác xây dựng “Điểm sáng văn hóa- Văn minh đô thị” 

phường Thuận Phước năm 2019 

 
 

Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn 

minh đô thị” (XDNSVHVMĐT) phường (gọi tắt là BCĐ) dưới sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của BCĐ quận Hải Châu và Đảng ủy, UBND phường, cùng với sự phối hợp 

chặt chẽ của UBMTTQVN, các hội đoàn thể phường đã xây dựng 03 “Điểm sáng 

văn hóa- Văn minh đô thị” gồm: Nhà văn hóa Đầm Rong 1, Nhà sinh hoạt cộng 

đồng Nguyễn Đức Cảnh và Nhà sinh hoạt cộng đồng Đầm Rong 2 với các nội 

dung sau: 

1. Đặc điểm tình hình 

UBND phường đã giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng 

(VHTT&HTCĐ) phường quản lý 03 cơ sở thiết chế văn hóa (TCVH), cụ thể: 

a) Khu vui chơi, thể thao và Nhà sinh hoạt cộng đồng (SHCĐ) Nguyễn Đức 

Cảnh, số 97A đường Nguyễn Đức Cảnh: Diện tích 525m
2
, do UBND quận Hải 

Châu đầu tư năm 2014 và Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Đà Nẵng đầu tư trang 

thiết bị thể dục ngoài trời, có 01 sân khấu ngoài trời; có thể tổ chức sinh hoạt ngoài 

trời và trong nhà. Trung tâm VHTT&HTCĐ phường xây dựng phòng đọc sách 

hiện đang hoạt động với hơn 150 đầu sách để phục vụ bạn đọc toàn phường; tạo 

điều kiện cho khu dân cư sinh hoạt, hội họp và Nhóm nhảy của Hội Liên hiệp 

Thanh niên phường, Câu lạc bộ Yoga tổ chức tập luyện, sinh hoạt. Đồng thời, tại 

Nhà SHCĐ Nguyễn Đức Cảnh tạo điều kiện làm trạm Ban Bảo vệ dân phố, dân 

phòng trực đi tuần tra ban đêm. 

b) Nhà văn hóa phường, số 25 đường Đầm Rong 1: Với diện tích 400m
2
, tại 

đây có hội trường rộng 120m
2
, tạo điều kiện cho CLB Thể hình, Bóng bàn, Võ 

thuật tổ chức tập luyện nâng cao sức khỏe, góp phần vào sự nghiệp phát triển 

phong trào VHVN-TDTT của phường và là nơi khu dân cư sinh hoạt, hội họp. 

c) Khu công viên và Nhà văn hóa Đầm Rong 2, đường Ngô Chi Lan: Với 

diện tích 7.374 m
2
, có 01 hội trường, đáp ứng cơ bản nhu cầu sinh hoạt của nhân 
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dân và địa phương. Tạo điều kiện cho CLB Nhịp điệu xanh của Hội Phụ nữ 

phường, Câu lạc bộ Yoga tổ chức tập luyện, sinh hoạt, triển khai mô hình Cà phê 

sách hoạt động và là nơi khu dân cư sinh hoạt, hội họp. Đồng thời là nơi phường tổ 

chức một số sự kiện lớn như tết Trồng cây; diễn tập PCCC; các hoạt động VHVN-

TDTT khác… Năm 2019, quận đầu tư mô hình cà phê sách, góp phần tạo điểm 

nhấn cảnh quan và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư. 

2. Xây dựng quy định thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị tại 

khuôn viên công cộng (Khu vui chơi, công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng) 

a) Có bảng nội quy để mọi tổ chức, đơn vị, nhân dân biết và thực hiện. 

b) Có 04 bàn bóng bàn, sân cầu lông, đá banh để nhân dân vui chơi. 

c) Xây dựng tủ sách bạn đọc cho nhân dân và các em học sinh. 

d) Có sân tập thể dục thể thao, công viên đi dạo thư giãn. 

3. Môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp 

Địa phương đã hợp đồng một nhân viên bảo vệ đảm bảo việc quản lý, chăm 

sóc Khu vui chơi và Nhà SHCĐ, riêng Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng các 

thành viên Câu lạc bộ (CLB), Cà phê sách tự bảo vệ, tạo được môi trường cảnh 

quan xanh - sạch - đẹp; nơi sinh hoạt công cộng thường xuyên được dọn dẹp, vệ 

sinh sạch sẽ; có công trình vệ sinh, thùng rác đúng quy định; đảm bảo vệ sinh môi 

trường; không nuôi súc vật và thả rông súc vật trong khuôn viên.  

4. Không lấn chiếm vỉa hè, lề đường, đất công  

a) Các hoạt động tổ chức tại Nhà văn hóa, Khu vui chơi, Công viên và Nhà 

SHCĐ trong phạm vi khuôn viên không lấn chiếm vỉa hè, lề đường, đất công gây 

cản trở giao thông làm mất mỹ quan đô thị. 

b) Không đặt các bục bệ, bảng hiệu, cổng chào, panô, các chướng ngại vật 

khác… ngoài phạm vi khuôn viên gây cản trở trật tự, an toàn giao thông. 

c) Không để xảy ra các tình trạng gây rối làm mất trật tự nơi công cộng. 

5. Không treo dán, viết vẽ quảng cáo tùy tiện 

Không để xảy ra tình trạng treo dán, viết vẽ quảng cáo tùy tiện trong và 

ngoài phạm vi khuôn viên, trên các tường rào, gốc cây, cột điện và các vật thể khác 

làm mất mỹ quan đô thị. 

6. Không để xảy ra các tệ nạn xã hội, hoạt động mê tín dị đoan  

a) Không đặt bát hương, bàn thờ trong khuôn viên Khu vui chơi. 

b) Không để xảy ra tình trạng các đối tượng mại dâm, ma túy, trộm cắp…, 

lợi dụng địa điểm để thực hiện hành vi, hoạt động phạm pháp. 

7. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao nâng cao thể chất tinh thần cho nhân dân từ phường đến khu dân cư. 

a) Trong năm 2019, tại các thiết chế văn hóa phường đã tổ chức các hội 

nghị như: 
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- Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2019) bằng hình thức treo cờ, khẩu hiệu... Phối hợp cùng với 

Hội Nông dân phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác quản lý đảm bảo an 

toàn cho tàu cá và thuyền viên trên địa bàn phường năm 2019 (120 người tham 

dự). 

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nghị định 115/2018/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cho cán bộ khu dân cư và 

các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường (số lượng 250 người). 

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền Tổng điều tra dân số năm 2019 với số lượng  

150. 

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BHYT và ATGT cho cán bộ khu dân 

cư với số lượng 130 và cấp phát 2.450 tờ rơi về BHYTTN VÀ BHXH. 

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, mại 

dâm cho các đối tượng ma túy, cờ bạc gồm có 35 người tham dự. 

- Ra quân kiểm tra và tuyên truyền phát tờ rơi về An toàn thực phẩm trên địa 

bàn phường (số lượng 2.700 tờ rơi tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh và người 

tiêu dùng). 

- Tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự cho thanh niên tuổi 17, số 

lượng người tham dự: 80 người. 

- Tổ chức tuyên truyền về vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trọng 

điểm của phường và duy trì ngày Chủ nhật “Xanh - Sạch - Đẹp” với hơn 364 lượt 

người tham gia. 

- UBND tổ chức tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi trường và các phương 

pháp phân loại rác thải tại hộ gia đình với sự tham gia của 351 người. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế phường tuyên truyền 2 buổi về “Tháng hành động về vệ 

sinh ATTP”, phòng chống dịch Sốt xuất huyết, bệnh Tay chân miệng tại các tổ dân 

phố, cho các cơ sở kinh doanh và nhóm trẻ gia đình với nội dung phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng, có 305 người tham dự. 

- Tiếp tục chỉ đạo Công an phường tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, 

chống tội phạm và an ninh trật tự cho sinh viên và các hộ cho thuê nhà trọ, số 

lượng người tham dự: 312 người; Tuyên truyền về An toàn giao thông, Nghị định 

số 167/2013/NĐ-CP về qui định xử phạt VPHC trong lĩnh vực ANTT, phòng 

chống TNXH, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình cho 3.200 hộ 

dân thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố. Phát động phong trào phòng, chống 

tội phạm ma túy cho hơn 300 em học sinh trường Lê Thánh Tôn và 630 hộ dân khu 

vực số 1, 5; Tuyên truyền Chỉ thị 43, tuyên truyền về biển đảo tại 02 địa bàn khu 

dân cư. Số lượng: 400 người tham dự. 

- UBMT phường phối hợp cùng với các hội, đoàn thể phường tổ chức 03 hội 

nghị tuyên truyền Biển đảo, Luật An ninh mạng và toàn dân Bảo vệ an ninh tổ 

quốc với số lượng hơn 600 người tham dự.   
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- Hội Nông dân tổ chức tuyên truyền phòng chống lao cho ngư dân với hơn 

215 lượt người tham gia. Phối hợp cùng với Ban Chỉ huy biên phòng CKC Đà 

Nẵng tuyên truyền về Luật biển và hướng dẫn cho hơn 175 ngư dân cùng tham gia 

đánh bắt hải sản bảo vệ chủ quyền biên giới của tổ quốc. Tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng dẫn mô hình trồng nấm sạch tại hộ gia 

đình và hỗ trợ trao phôi nấm cho tường hộ. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức tuyên truyền ngày Quốc tế Phụ nữ 

8/3, qua đó tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, việc thực hiện “Phụ nữ 

tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” có 540 người 

tham gia; Tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Tuyên truyền Luật An ninh 

mạng và phòng chống tội phạm cho 170 người.  

- Đoàn Thanh niên phối hợp cùng với Ban Dân số, Trạm Y tế phường tổ 

chức tuyên truyền về Sức khỏe sinh sản vị thành niên, tiền hôn nhân tại khu dân cư 

cho 105 người; tổ chức hội thi văn hóa dân gian và lồng ghép tuyên truyền về nội 

dung CSSKSS VTN-TN quý 1/2019 vào ngày 06/03/2019 có 145 em tham dự và 

quý 2 vào ngày 31/5/2019 có 51 em tham dự; Tổ chức 2 buổi sinh hoạt CLB tư vấn 

tiền hôn nhân vào ngày 13/3/2019 và ngày 30/5/2019 có 75 người tham dự.  

- Hội CCB tiếp tục tuyên truyền về thực hiện các nội dung “Thành phố 4 an” 

cho 112 đ/c chi hội CCB; tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường cho 30 chi hội 

trưởng, chi hội phó hội CCB; tuyên truyền Luật An ninh mạng; phối hợp cùng với 

các hội đoàn thể tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy. 

Ngoài ra, Năm 2019, UBND phường đã Cấp phát hơn 2.300 tờ rơi tuyên 

truyền hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến. 1.000 tờ 

rơi tuyên truyền một số nội dung về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại 

nguồn; 1.500 tờ rơi về thủ tục đăng ký khai sinh và kết hôn... 

Bên cạnh đó, UBND phường còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan 

(băng rôn, pano, phướn...) và tuyên truyền bằng xe cổ động… 

b) Tổ chức các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao (VHVN-

TDTT) 

- Tổ chức sinh hoạt thơ tại phường và tham gia đêm thơ Nguyên tiêu của 

quận và Câu lạc bộ thơ của phường nhân dịp tết 2019. 

- Tổ chức giao lưu gặp mặt quân nhân xuất ngũ và thanh niên chuẩn bị lên 

đường nhập ngũ nghĩa vụ quân sự. 

- Ngày 01/2/2019, 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. 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. 

- Ngày 20/3/2019, tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ hưởng ứng 

Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và giải phóng Đà Nẵng 29/3. 

- Ngày 16/5/2019, tổ chức Chương trình nghệ thuật “Giai điệu tháng 5” 

nhằm chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 
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19/5/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969-2019); chào mừng thành 

công Đại hội đại biểu UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 và 

10 năm thực hiện mô hình “Nghĩa tình Thuận Phước”. 

- Ngày 18/5/2019, tổ chức Ngày hội Phân loại và thu đổi rác tài nguyên trên 

địa bàn phường tại Nhà Sinh hoạt cộng đồng - Số 97A Nguyễn Đức Cảnh, nhằm 

mục đích tận dụng rác tài nguyên trong sinh hoạt để tái chế, tái sử dụng thành 

những sản phẩm hữu ích trong cuộc sống hằng ngày, có trên 455 lượt người tham 

gia; Ban tổ chức đã bán tài nguyên với số tiền 685.000đ. 

- Ngày 31/3/2019 tổ chức giải đua thuyền, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố 

nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá và 60 năm ngày truyền thống 

ngành Thủy sản (ngày 01/4/1959 - 01/4/2019). 

- Ngày 23/6/2019, Tổ chức Liên hoan ban nhạc, nhóm nhảy với Chủ đề “Sức 

sống tuổi trẻ” năm 2019 cho thanh thiếu nhi trên địa bàn phường. 

- Duy trì sinh hoạt CLB Tuổi thơ, CLB Kỹ năng và sinh hoạt hè cho thanh 

thiếu nhi hàng tuần tại các thiết chế văn hóa. 

- Ngày 15/6/2019, Tổ chức thi trang trí giỏ xe đạp bằng vật dụng tái chế và 

đạp xe đồng hành tuyên truyền VSMT và tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 

thanh niên. 

- Ngày 22/6/2019, Tổ chức hướng dẫn kỹ năng “Phòng chống tai nạn thương 

tích và đuối nước cho trẻ em” trên địa bàn phường.  

- Ngày 03/8/2019, tổ chức Hành trình trò chơi lớn "Dấu chân lịch sử năm 

2019" nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-

2919) tại Nhà Văn hóa Đầm Rong 2, đường Ngô Chi Lan. 

- Sáng ngày 16/8/2019, khai mạc Hội trại Hè xanh 2019 (diễn ra trong ngày 

16 và 17/8/2019) tại khu vui chơi và sinh hoạt cộng đồng Đầm Rong 2. 01 Thu hút 

trên 300 bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.  

- Chiều ngày 29/8/2019, tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hè 2019; quận 

Đoàn Hải Châu trao khen thưởng cho 15 cá nhân và BCĐ hè phường trao 06 tập 

thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè phường năm 2019.
1
 

- Đêm ngày 10/9/2019, Phối hợp với Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng tổ 

chức Chương trình Văn nghệ lưu động của Bộ Chỉ huy Biên phòng Việt Nam phục 

vụ nhân dân các phường biên giới biển tại Nhà Văn hóa Đầm Rong 2. 

                                                 
1
Kết quả tổ chức hoạt động hè 2019: Ngày 22 và 23/8/2019, tham gia Hội trại kỹ năng “Thanh 

thiếu nhi Hải Châu nhớ lời Di chúc theo chân Bác” do quận Đoàn Hải Châu tổ chức và đạt Giải 

Nhì Toàn đoàn. Tham gia Hội thi vẽ tranh thiếu nhi chủ đề “Môi trường tương lai năm 2019” do 

quận Đoàn Hải Châu tổ chức, đạt 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 02 Giải Ba. Tham gia thi bóng bàn 

giải thiếu niên hè tại quận Hải Châu năm 2019 đạt giải nhì đôi nữ và thi bóng đá giải thiếu niên 

hè tại quận Hải Châu năm 2019 đạt giải Nhất đội bóng đá, Giải Thủ môn xuất sắc nhất và đạt 

giải Ba toàn đoàn. 
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- Đêm ngày 11/9/2019, tổ chức Chương trình "Vầng trăng yêu thương" cho 

thiếu nhi toàn phường tại Nhà Văn hóa Đầm Rong 2, với nhiều nội dung phong 

phú như giao lưu trò chơi nhỏ, văn nghệ, biểu diễn ảo thuật, kịch rối “Sự tích cây 

đa chú Cuội”, giao lưu “Phá cỗ”, biểu diễn múa lân của Đoàn lân sư rồng Tứ Câu 

và trao 10 xuất quà cho các em khuyết tật, với tổng kinh phí vận động xã hội hóa 

để tổ chức là 25 triệu. 

Trên đây là báo cáo công tác xây dựng “Điểm sáng văn hóa- Văn minh đô 

thị” tại 03 thiết chế văn hóa tại địa bàn phường Thuận Phước năm 2019./. 
 

Nơi nhận:     
- BCĐ PT “TDĐKXDĐSVH” & ĐA 

“XDNSVHVMĐT”quận Hải Châu (b/cáo);   
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT phường (b/cáo); 
- Thành viên BCĐ phường (t/hiện); 
- Lưu: VT, BCĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 

Lê Thanh Hùng 
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