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BÁO CÁO
Tình hình nhiệm vụ phát triển Kinh tế -Văn hóa Xã hội,
An ninh - Quốc phòng tháng 4 năm 2020
Năm 2020, thực hiện Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 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 2020, UBND
phường Thuận Phước đã triển khai nhiệm vụ trong tháng 4 năm 2020 đạt một số
kết quả sau:
1. Lĩnh vực kinh tế
a) Chỉ đạo công tác thu ngân sách
- Thuế CTN:

2.037.000.000 đồng

- 39,5%

Trong đó: Môn bài:

216.000.000 đồng

- 94,32%

- Thuế nhà đất:

129.000.000 đồng

- 11,03%

- Thuế TNCN:

1.531.000.000 đồng

- 56,12%

b) Thu các quỹ
Ngay từ cuối năm 2019, UBND phường đã tổ chức giao chỉ tiêu năm 2020
cho 60 Tổ dân phố. Các tổ đã tiến hành họp dân công khai các khoản thu và đến
nay có 60/60 tổ dân phố đã thu, nộp hoàn thành các quỹ:
- Đền ơn:

154.072.000 đồng

- KH + BTTE:

64.266.000 đồng

- NCT:

64.306.000 đồng

- Phòng chống thiên tai:

46.490.000 đồng

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
a) Họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo, Ban vận động Quỹ vì người nghèo đã tiếp
nhận và trao tặng 171 suất quà cho hộ cận nghèo, khó khăn có ảnh hưởng dịch
Covid-19 trên địa bàn phường.
b) Lập danh sách điều dưỡng năm 2020 đợt 1: 63 người. Công tác hỗ trợ sửa
chữa nhà cho đối tượng chính sách: 06/10 nhà đã hoàn thành trong đó 01 xây mới,
05 sữa chữa.
c) Tệ nạn xã hội: Hiện đang quản lý: Sau cai nghiện tại gia đình cộng đồng:
8 người; Đang sử dụng methadone: 9 người; Cai nghiện tại gia đình, cộng đồng: 2
người; Cai nghiện tại Trung tâm Bầu Bàng: 10 người.
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d) Làm hồ sơ liên thông BHYT Trẻ em: 05. Ban hành kế hoạch Công tác trẻ
em năm 2020; Quyết định thành lập Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em phường. Lập
danh sách 30 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gửi Trung tâm Công tác xã hội thành
phố để triển khai dự án hỗ trợ trong năm 2020 và tham gia tập huấn mở hồ sơ quản
lý từng em cụ thể.
đ) Công tác phòng, chống bệnh Covid19: Nhìn chung tình hình toàn dân trên
địa bàn phường thực hiện tốt biện pháp “cách ly toàn xã hội”.
- Tính đến ngày 16.4.2020, có 129 người nhập cảnh trên địa bàn phường. Có
15 người từ Việt Nam từ vùng dịch (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) đã lấy mẫu
xét nghiệm virus SAR-CoV-2 đã có kết quả âm tính. Bên cạnh đó phường phối
hợp lực lượng Công an tiếp tục rà soát các trường hợp nhập cảnh và phối hợp
ngành y tế cách ly lấy mẫu xét nghiệm.
- Tích lũy đến ngày 16/4/2020, trên địa phường có 2 trường hợp cách ly tại
cơ sở y tế, 13 trường hợp cách ly tại cộng đồng, tất cả đều đã hoàn thành cách ly và
ra viện.
- Về xử phạt theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP thì đến thời điểm nay phường
đã phạt 13 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền là 2.600.0000đ (200.000đ/
trường hợp).
- Ban hành Kế hoạch số 45 KH/UBND-VHXN ngày 11/4/2020 về việc tổ
chức rà soát, khảo sát số lượng lao động, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phường
gặp khó khăn, giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Tổng
hợp đợt 1 đã có 5.866 lao động, hộ kinh doanh cá thể kê khai.
e) Tuyên truyền trực quan, lưu động về phòng, chống dịch Covid-19 tại khu
dân cư, soạn tin bài và thu âm phát thanh nội dung thực hiện theo sự chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Đà Nẵng.
3. Lĩnh vực Trật tự đô thị - Môi trường
a) Trật tự đô thị
Kiểm tra, xử lý trật tự đô thị trên địa bàn phường nhắc nhở các hộ cam kết
thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong quá trình xây dựng. Ra
quân kiểm tra, xử lý trật tự vỉa hè, các điểm buôn bán, kinh doanh đảm bảo theo
chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường.
b) Môi trường: Khu dân cư duy trì ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường. Ra
quân kiểm tra, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp đổ xà bần
không đúng nơi quy định với số tiền 2.000.000đ.
4. Công tác nội chính
a) Cải cách hành chính
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị khai trương Khu dân cư điện tử tại
Nhà sinh hoạt cộng đồng Đầm Rong 2 vào ngày 10/4/2020. Phân công cán bộ,
công chức trực đảm bảo hướng dẫn công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, đăng
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ký tài khoản công dân điện tử đảm bảo theo sự chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh,
không để hồ sơ bị ứ đọng.
- Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, trực tuyến: 68 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ
tiếp nhận mức 3 là 11 hồ sơ.
- Thực hiện số hóa và quản lý trên Hệ thống QLVB&ĐH văn bản đến, đi
đảm bảo tỷ lệ 100%. Đang rà soát, điều chỉnh một số chức năng mới trên Hệ thống
văn bản điều hành đảm bảo 100% văn bản đến, đi được tiếp nhận và xử lý trên môi
trường mạng.
b) Tư pháp - Hộ tịch
- Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn phường năm
2020; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa
bàn phường năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục
pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” trên
địa bàn phường Thuận Phước năm 2020; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng
xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường Thuận Phước năm
2020. Xác minh 04 hồ sơ điều kiện đương nhiên xóa án tích báo cáo Sở Tư pháp.
- Khiếu nại tố cáo: Tiếp nhận 03 đơn về việc tranh chấp ranh giới đất đối với
hộ lân cận (đang xử lý). Tiếp dân 05 lượt.
5. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh
Tiếp tục duy trì thực hiện nhiệm vụ tuần tra để phòng chống tội phạm, quản
lý an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong tình hình mới theo QĐ 8394/QĐUBND của UBND thành phố Đà Nẵng. Các lực lượng công an, quân sự, đội dân
quân thường trực thường xuyên lên kế hoạch duy trì trực bảo vệ cơ quan, bảo vệ
Hội nghị thường niên lần thứ 13 và Hội nghị hẹp lần thứ 5 Mạng lưới các Viện
nghiên cứu Quốc phòng, An ninh ASEAN…, trực sẵn sàng chiến đấu 24/24.
a) Lĩnh vực Quốc phòng
- Củng cố, hoàn thiện văn kiện để phục vụ BCH Quân sự quận theo hướng
dẫn 108. Hoàn chỉnh kế hoạch mở rộng lực lượng trong các trạng thái theo hướng
dẫn của cấp trên.
- Nắm thực lực nam công dân sinh năm 2003 phục vụ đăng ký NVQS năm
2020.
- Tổ chức rà soát thực lực thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ Dân
quân năm 2020. Đề xuất mua sắm vật chất huấn luyện phục vụ Bộ Chủ huy Quân
sự thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2020.
b) Lĩnh vực an ninh
- Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, phối hợp với Đội dân phòng, Ban
bảo vệ dân phố tuần tra tại các khu vực điểm nóng, bảo đảm an ninh trật tự trên
toàn bộ địa bàn phường.
- Kiểm tra, phát hiện 01 đối tượng tang trữ trái phép chất ma túy (cần sa),
đối tượng dương tính với ma túy. Công an phường lập hồ sơ ban đầu. Tổ chức
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kiểm danh, kiểm diện: 35 lượt người; răn đe, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ 02 lượt
người sau cai, có nguy cơ cao; thử test 11 lượt phát hiện 02 dương tính (trong
quận: 02, ngoài quận: 0; ngoài thành phố: 0). Xử lý hành chính: 01 trường hợp
phạt tiền 375.000 đồng.
- Tổ chức kiểm danh, kiểm diện: 36 lượt đối tượng hình sự, 06 đối tượng tù
tha về, cảm hóa, răn đe 10 lượt đối tượng.
- Huy động 30 lượt Công an, DQ, BVDP ra quân giải quyết TTATGTTTĐT, giải tán 03 trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè chợ Đống Đa, đường
Lương Ngọc Quyến, 3/2 nhắc nhở các hộ buôn bán không được lấn chiếm vỉa hè,
lòng đường lập biên bản 09 trường hợp xe máy phạt tiền 2.200.000 đồng.
- Tổ chức thăm hỏi nắm tình hình 409 lượt hộ. Công an phường kiểm tra tạm
trú tạm vắng 15 lượt hộ phát hiện 4 hộ thuê trọ vi phạm, xử phạt VPHC 04 trường
hợp phạt tiền 800.000 đồng; kiểm tra 04 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện. Nhắc
nhở các cơ sở kinh doanh lưu trú nắm và kịp thời thông báo tình hình liên quan
NNN trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Công an phường tiếp tục thực hiện rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý
từng tổ dân phố, khu phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” đã nhập cảnh
từ ngày 8/3/2020 nhưng chưa áp dụng cách ly. Huy động 80 lượt CBCS ra quân
thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp Đội Quy tắc
đô thị, Dân quân rà soát nhắc nhở các cơ sở còn hoạt động kinh doanh buôn bán tụ
tập đông người.
- Tình hình và kết quả công tác tuần tra theo QĐ 8394: Huy động 336 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 2 trường hợp vi phạm. Nhắc nhở 5 trường hợp hộ
dân mở nhạc to tiếng sau 22h. Phát hiện 02 xe vắng chủ.
- Công tác PCCC: Xảy ra cháy tại 02 kho ở bãi giữ xe Thái Sơn đường Xuân
Diệu. Công an phường huy động lực lượng tham gia đảm bảo ANTT hiện trường
và điện báo Đội CS PCCC quận Hải Châu để dập tắt đám cháy. Hậu quả: Chưa xác
định được số lượng và giá trị hàng hóa trong 2 kho trên. Thiệt hại dàn sắt dựng 2
kho trị giá khoảng 100 triệu đồng. Ngoài ra có 4 xe ô tô trong bãi xe bị cháy sém,
vỡ kính gồm các xe ô tô 16 chỗ BKS 43LD - 00344, xe tải ISUZU BKS 43C14853, xe ô tô 7 chỗ BKS 43LD-00481, Ford 72C-07915. Công an phường lập hồ
sơ bàn giao đội Hình sự Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra làm rõ.
Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2020 của UBND
phường Thuận Phước./.
Nơi nhận:
- UBND quận (báo cáo);
- Phòng TC-KH, Chi cục thống kê Quận (báo cáo);
- Đảng uỷ (báo cáo);
- Mặt trận phường (để biết);
- Lưu: VT, VP-TK.
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