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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; 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. Qua 06 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, UBND phường 

đã đạt được một số kết quả sau: 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Khai thác thuỷ sản 

Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác, chế biến thuỷ, hải sản là 

1.570 tấn/3.023 tấn, đạt 51,9% tăng so với cùng kỳ 2,32%. Tiến hành thống kê sản 

lượng khai thác. Số lượng tàu đang quản lý: 86 chiếc. Rà soát lập bảng kê điều tra 

nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020: 86 hộ. 

2. Thu, chi ngân sách (số liệu tính ước đến ngày 30/6/2020) 

a) Tổng thu ngân sách :  5.292.084.699 đồng    - Đạt  55,05%.  

- Thuế CTN   :  2.500.000.000 đồng  - Đạt  48,48%. 

- TNCN   :  1.800.000.000 đồng  - Đạt  65,98%. 

- Môn bài   :     225.000.000 đồng  - Đạt  98,25%. 

- Thuế đất phi NN  :     495.000.000 đồng  - Đạt  42,31%. 

- Lệ phí                         :        69.484.699 đồng  - Đạt  26,12% 

- Thu ủng hộ  :        46.500.000 đồng 

b) Tổng chi ngân sách:  5.166.180.559 đồng - Đạt 36% chỉ tiêu quận giao.  
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c) UBND phường phối hợp UBMT phường tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu thi 

đua 2020 cho 60 tổ dân phố (TDP); đến nay đã có 60/60 TDP hoàn thành nộp các 

quỹ:  

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:       61.391.000 đồng 

- Quỹ Khuyến học và Bảo trợ trẻ em:     65.486.000 đồng 

- Quỹ chăm sóc Người cao tuổi:      65.526.000 đồng 

- Quỹ Phòng chống thiên tai:      47.435.000 đồng 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI (VHXH) 

1. Lĩnh vực LĐ-TB&XH 

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 Canh Tý, đảm bảo không để các hộ dân thiếu ăn trong dịp Tết; 

cấp phát quà Tết của thành phố, quận, các đơn vị tài trợ đến người dân nhanh 

chóng, không sót đối tượng
1
. Tổ chức Chương trình “Tết yêu thương năm 2020” 

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 143.9000.000 đồng. 

Phối hợp với đơn vị kết nghĩa Cục chính trị QKV và các đơn vị đóng chân trên địa 

bàn phường 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.
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b) Công tác hỗ trợ sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách: 09/11 nhà đã 

hoàn thành trong đó 01 xây mới, 08 sữa chữa với số tiền 320.000.000 đồng. Rà 

soát, chấm trùng danh sách cho đối tượng Bảo trợ xã hội theo Hướng dẫn 

3400/HD-SLĐTBXH ngày 16/4/2020 về việc Hướng dẫn triển khai rà soát, lập 

danh sách các nhóm đối tượng người có công cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội 

và thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 

số 42/NQ-CP cụ thể: Bảo trợ xã hội với số lượng 469 người; tổng số tiền: 

703.500.000 đồng. Người có công với cách mạng: 255 người; tổng số tiền: 

382.500.000 đồng.  

                                            
1 Cấp phát Quà Tết cho đối tượng chính sách 

- Quà của Chủ tịch nước: Cấp phát cho gần 400 đối tượng với tổng kinh phí: 82.800.000 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 356.850.000 đồng. Tặng cho 05 hộ chính sách đau ốm, khó khăn đột xuất, với tổng kinh 

phí 7.000.000 đồng. 

- Quà Tết của UBND quận Hải Châu: Tổ chức đi thăm, tặng quà 2 ĐTCS đau ốm, khó khăn, mỗi suất quà là 2.500.000  

đồng.  

- Cấp phát Quà Tết của thành phố, quận  cho đối tượng xã hội 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 648 người (300.000đ/ng), tổng kinh phí là 194.400.000 đồng. 

+ Đối tượng bộ đội xuất ngũ tâm thần: 2 người, người bị nhiễm HIV: 01 người, với tổng kinh phí: 4.500.000 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;  
2
 BCH Biên phòng thành phố Đà Nẵng đi thăm và tặng quà cho 20 hộ khó khăn, mỗi suất quà 500.000 đồng; Khách 

sạn Stay (119 đường 3/2) tặng quà 95 hộ cận nghèo, 05 hộ khó khăn mỗi hộ 200.000 đồng; Công ty Hồ Vũ Gia tặng quà 16 hộ 

khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng; Công ty TNHH MTV kéo cước Hồng Hải tặng quà 20 hộ khó khăn, mỗi suất quà trị 

giá 300.000 đồng; Quán Ớt xanh tặng quà 10 hộ khó khăn, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. 
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c) Lập danh sách điều dưỡng năm 2020: Đối tượng ưu tiên TB 1/4: 10 người, 

đợt 1: 51 người, đợt 2; 44 người, điều dưỡng miền Trung: 12 người. 

2. Công tác Giảm nghèo 

a) Ban Chỉ đạo giảm nghèo phường đã tổ chức họp triển khai kế hoạch thực 

hiện chương trình giảm nghèo năm 2020 phân công các thành viên tổ chức đối 

thoại cho hộ nghèo tại 06 khu vực dân cư. Số hộ nghèo theo chuẩn mới 2020 là 54 

hộ, hộ cận nghèo là 71 hộ; dự kiến thoát nghèo 6 tháng cuối năm là 15 hộ nghèo, 20 

hộ cận nghèo. Từ đầu năm đến nay đã giải ngân cho 144 hộ  với số vốn vay là 8 tỷ, 289 triệu 

đồng. Nợ quá hạn 0,37%. 

b) Ban vận động Quỹ vì người nghèo đã tiếp nhận và trao tặng 171 suất quà, 05 

xuất gạo cho hộ cận nghèo, khó khăn có ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn 

phường. 

c) Xác nhận hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo để bổ sung hồ sơ hỗ trợ học phí 

nộp các trường: 32 trường hợp. Rà soát 19 trường hợp lập biên bản thu hồi, chấm 

trùng, không chi hỗ trợ dịch Covid-19 đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đã chết, đi khỏi 

địa phương và trùng các chế độ chính sách khác; bổ sung 02 trường hợp.  

3. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 

a) Ban Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy, mại dâm 

cho học sinh, sinh viên ở trọ; treo 05 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các thiết 

chế văn hóa về các nội dung có liên quan. Ngoài ra, Tổ công tác cai nghiện tham 

mưu cho UBND phường chỉ đạo Công an, Trạm Y tế, bộ phận Tư pháp phối hợp 

cùng các hội, đoàn thể phát động phong trào Toàn dân BVANTQ với nội dung 

phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội lồng ghép với phong 

trào Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội, có 100% tổ dân phố tham gia 

ký kết thực hiện.  

b) Ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 30/4/2020 về việc tổ chức truyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn phường Thuận 

Phước năm 2020. Hiện đang quản lý: Sau cai nghiện tại gia đình cộng đồng: 08 

người; Đang sử dụng methadone: 09 người; Cai nghiện tại gia đình, cộng đồng: 01 

người. 

c) Nhận 02 đối tượng tại Trung tâm Bầu Bàng về hòa nhập cộng đồng, tiến 

hành phân công các Hội đoàn thể phường quản lý các đối tượng tái hòa nhập cộng 

đồng. Ban hành Quyết định 03 đối tượng cai nghiện tại gia đình - cộng đồng, tiến 

hành cắt cơn giải độc tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu trong 3 ngày.  

Hỗ trợ cho 10 đối tượng cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng - thành viên Câu 

lạc bộ Nhân ái với số tiền 1.000.000 đồng. 

4. Công tác Y tế, Dân số, Gia đình và Trẻ em 

https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=89105130&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=89105130&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=89105130&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
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a) Tiếp tục triển khai Chương trình “Thành phố 4 an” của phường đến năm 

2020, Trạm Y tế tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch, chương trình 

kiểm tra, giám sát lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm hàng tháng, quí; thường 

xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, chăm lo đời sống sức khoẻ của người dân, 

nhất là thời gian trước, trong và sau tết. Từ đầu năm đến nay đã kiểm tra 65 cơ sở 

với 80 lượt, đều đạt yêu cầu; công tác tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức 

như tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm: 02 

buổi; phát thanh: 38 lượt; treo 02 băng rôn; phát 700 tờ rơi; viết 02 bài tuyên truyền về 

ATTP trên trang thông tin điện tử của phường.   

b) Việc theo dõi giám sát dịch bệnh, quản lý các bệnh xã hội, thực hiện công 

tác tiêm chủng mở rộng và khám điều trị cho nhân dân đã được Trạm Y tế phường 

chú trọng và thực hiện có hiệu quả, góp phần đáng kể trong việc chăm sóc sức 

khoẻ ban đầu cho nhân dân địa phương. Trong 6 tháng, Trạm Y tế phường đã tổ 

chức khám chữa bệnh cho 685 trường hợp, cấp phát thuốc điều trị: 525 ca. Các 

chương trình y tế quốc gia như: Lao, phong, tâm thần, HIV/AIDS, chăm sóc sức 

khỏe sinh sản hoạt động theo đúng tiến độ. Tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp; 

trong 06 tháng đầu năm trên địa bàn phường đã xảy ra 22 ca sốt xuất huyết, 01 ca 

tay chân miệng và 02 ca sởi.  

c) Công tác phòng, chống bệnh Covid19: Ban hành Quyết định số 09/QĐ-

UBND ngày 03/02/2020 về thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn phường; thành 

lập 02 Tổ lưu động.  

 - Đăng tải lên website 10 câu hỏi và đáp án về dịch bệnh. Duy trì phát thanh 

lưu động bằng xe quy tắc cả sáng và chiều khoảng 50 lượt/1 ngày. Thường xuyên 

đăng tải tin, bài, các khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên website phường và trích gửi thông báo về khu dân cư. Ban chỉ đạo phường đã 

phân công Đoàn Thanh niên cử lượng đoàn viên, thanh niên dán 400 poster với 100 

điểm tại các trường học, Trạm y tế cơ quan phường, các thiết chế văn hoá, địa điểm 

công cộng và khu dân cư trên địa bàn phường. 

- Ban chỉ đạo chỉ đạo Công an phường tăng cường theo dõi, cập nhật tình hình 

di biến động của lượng người nước ngoài đang lưu, tạm trú trên địa bàn. Điều tra, thu 

thập xác minh các trường hợp tiếp xúc với người nhiễm Covid - 19. Tổ chức họp triển 

khai phân công nhiệm vụ cho các thành viên đối với phương án cách ly tại nhà 17 

trường hợp (F2); phối hợp đưa 02 trường hợp cách ly tại Trung tâm Y tế quận (F1). 

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly 

phòng, chống dịch Covid - 19 tại nhà 17 trường hợp. 

- Tất cả các CBCC, người lao động thường xuyên đeo khẩu trang khi làm việc; 

trang bị đầy đủ nước rửa tay diệt khuẩn… 

- Tổ chức tổng dọn Nhà sinh hoạt cộng đồng số 97 Nguyễn Đức Cảnh nơi chọn 

làm điểm cách ly tập trung tại khu dân cư. Đã trang bị 10 bộ giường xếp, chăn, gối 

cùng một số thiết bị, vật dụng như găng tay, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế… 
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- Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục thành phố cho các em học sinh nghỉ học, 

các trường đã thông báo cho các phụ huynh được biết; thông báo các nhóm trẻ gia 

đình cho trẻ nghỉ học, tuyệt đối không được nhận trẻ cho đến khi có thông báo mới 

của thành phố. Trong thời gian cho học sinh nghỉ học các trường đã triển khai cho các 

giáo viên soạn bài gởi lên trang web và các trang mạng xã hội của trường để cho các 

phụ huynh được biết và cho các em học bài ở nhà, nổi bật là các trường Võ Thị Sáu, 

Bình Minh, Lê Thánh Tôn…Các trường đều huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên 

tổng dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp, chuẩn bị những vật dụng y tế cần 

thiết như khẩu trang, máy đo thân nhiệt, nước rửa tay và xà phòng khi các em đi học 

lại. 

- 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. 

- 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. 

d) Công tác Dân số - KHHGĐ 

UBND phường triển khai kế hoạch thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 

2020 trên địa bàn phường; kết quả đã vận động được 903 cặp vợ chồng cam kết 

không sinh con thứ 3
+
.
 
Thực hiện các biện pháp tránh thai như vòng: 51/160 ca, 

thuốc tiêm: 15/29 ca; thuốc uống: 152. Tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ Tiền hôn 

nhân, SKSS vị thành niên - thanh niên, CLB tư vấn và chăm sóc người cao tuổi 

dựa vào cộng đồng; CLB phụ nữ không sinh con thứ 3
+
, với đông đủ các hội viên 

tham dự. Đã tổ chức xong chiến dịch truyền thông dân số đợt 1-2020 có 155 người 

ra khám, tư vấn. 

đ) Công tác trẻ em: Giải quyết hồ sơ liên thông cấp thẻ BHYT được 60 thẻ 

BHYT. Rà soát lại danh sách trẻ em bị bệnh hiểm nghèo tại 18 hộ nghèo, 41 hộ 

cận nghèo, 03 trẻ mồ côi trên địa bàn phường nộp về quận. 

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. 

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 và phát quà cho 

44 em gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid - 19. 

5. Văn hoá - Thể dục thể thao 
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a) UBND phường tham gia thi trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan 

Mừng Đảng, Mừng Xuân Canh Tý 2020 và giải cờ vua, cờ tướng do Trung tâm 

VH-TT quận Hải Châu tổ chức đạt nhiều giải cao 
3
. 

b) Phối hợp với Hội Người cao tuổi vận động sáng tác 23 bài thơ phục vụ 

đêm thơ nguyên tiêu do quận tổ chức. Rà soát lại các bảng quảng cáo rao vặt trên 

toàn địa bàn phường.  

c) Duy trì Cà phê Romantic số 174 đường 3/2 làm cà phê sách và hiện đang 

có trên 250 đầu sách phục vụ bạn đọc trên toàn phường; Cà phê Monza số 80 

đường 3/2 với trên 200 đầu sách. Và mở cửa phòng đọc tại Nhà sinh hoạt cộng 

đồng Nguyễn Đức Cảnh với 150 đầu sách phục vụ bạn đọc và đang tiếp tục vận 

động thêm sách các loại. Cà phê sách Đầm Rong 2 với trên 1.000 đầu sách các loại 

đã thu hút nhiều khách đến và tổ chức hoạt động ly cà phê yêu thương rất ý nghĩa. 

d) Đăng ký các danh hiệu Văn hóa năm 2020 gửi quận gồm: Cơ quan văn 

hóa; Phường văn minh đô thị (VMĐT); 08 tuyến đường VMĐT (07 tuyến cũ, 01 

tuyến mới); 03 điểm sáng VMĐT; đăng ký 60/60, tỷ lệ 100% Tổ dân phố không 

rác và tổ dân phố văn hóa; Hộ gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình Văn hóa: 

3.235/3.263 hộ - 99,1%. Ra quyết định công nhận 407 hộ đạt danh hiệu “Gia đình 

văn hóa tiêu biểu” 3 năm liền (2017-2019). 

III. LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, MÔI TRƢỜNG 

1. Địa chính - Xây dựng cơ bản 

 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. Tổng số hộ xây dựng tư 

nhân: 37 hộ, vận động thu thuế được 554.933.000 đồng. 

b) Phối hợp giải quyết kiến nghị, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng Dự án nâng cấp, 

mở rộng đường Phan Kế Bính. Xử lý, tháo dỡ công trình trên khu đất DT1, DT2 

Khu D tái định cư Thuận Phước để bàn giao đất. Lấy ý kiến đồ án Quy hoạch 

chung thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045. Thực hiện báo cáo kiểm kê đất 

đai 2019. Phối hợp vận động, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp đường 

Phan Kế Bính. 

2. Trật tự đô thị 

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 05 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè với số tiền: 

                                            
3
 Giải Nhất trang trí khu dân cư Tân Phước 2;  đạt giải Nhì toàn đoàn; Giải Nhất toàn đoàn Môn Cờ tướng, giải Nhất 

nữ đội tuyển, giải Ba nữ đội tuyển, giải Nhì nữ U15. 

. 
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5.000.000 đồng; cấp phép sử dụng tam thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông 35 

trường hợp, với tổng thu lệ phí được 87.713.334đồng. 

3. Môi trƣờng 

a) Duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” tại các tổ dân phố. 

Xây dựng kế hoạch ra quân dọn vệ sinh trước và sau tết Nguyên đán; tổ chức ra 

quân dọn vệ sinh đường Đức Lợi 3; xúc giá hạ, dọn vệ sinh vỉa hè đường Ngô Chi 

Lan, Như Nguyệt. Làm 12 bảng “Cấm đổ rác, xà bần, giá hạ” đặt tại khu đất trống 

đường Xuân Tâm - Xuân Diệu.  

b) Sau Tết nguyên đán, tiếp tục vận động nhân dân đồng loạt ra quân tổng 

dọn vệ sinh môi trường. 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 m
3
; tổ chức cắt cỏ và dọn vệ sinh làm sạch 

môi trường khu vực công cộng, khối lượng cỏ: 242 m
3
. 

c) Theo dõi nạo vét bùn, khơi thông cống rãnh tại tuyến cống thoát hiểm 

giữa đường Hoàng Tích Trí và Xuân Diệu, Đinh Công Tráng và Nguyễn Đức 

Cảnh, Huỳnh Lý và 3 tháng 2. Báo cáo đánh giá chất lượng phục vụ vệ sinh tuyến 

đường đô thị và vớt bèo sông Hàn hằng tháng. 

d) Kiểm tra, lập biên bản và báo cáo kết quả xử lý phán ánh việc hộ nuôi gà 

tại 48 Hoàng Tích Trí. Xử phạt 01 trường hợp đổ xà bần không đúng nơi quy định 

với số tiền 2.000.000 đồng. 

IV. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH 

1. Công tác cải cách hành chính 

a) Ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 08/01/2020 về công tác 

CCHC năm 2020 của UBND phường Thuận Phước trong đó ban hành 07 tiêu chí 

để triển khai thực hiện, đến nay tiến độ đạt 30%. 

b)  Tổng hồ sơ tiếp nhận (số liệu từ ngày 01/01/2020 - 08/6/2020): 3.392 hồ 

sơ, trả đúng hẹn: 3.392 hồ sơ (Trong đó: GTVT: 37; Hộ tịch: 220; Chứng thực, sao 

y: 2.950; Thông thường: 16; Đất đai: 03; BTXH: 152; NCC: 14). 

Hồ sơ tiếp nhận mức 3 và 4: Tổng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp (có thực hiện 

trực tuyến mức 3): 347/375 hồ sơ đạt 93% (trong đó: Hộ tịch: 213/2020, Đất đai: 

03/03, BTXH: 131/152). Hồ sơ thực hiện mức 4: 02/375 hồ sợ đạt 0.5%. 

c) Ban hành Quyết định số 21/KH-UBND ngày 14/3/2020 về việc xây dựng 

Khu dân cư điện tử trên địa bàn phường năm 2020 và khai trương vào ngày 

10/4/2020 tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Đầm Rong II. Trong ngày khai trương đã 

phát 1000 tờ rơi cho Bí thư Chi bộ; Tổ trưởng TDP biết về quy trình đăng ký tài 

khoản công dân điện tử….đồng thời tuyên truyền về lợi ích trong quá trình nộp hồ 

sơ trực tuyến. 
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d) Ban hành Quyết định số 03/KH-UBND ngày 08/01/2020 về việc khảo sát 

trực tuyến ý kiến đánh giá của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ hành 

chính công đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 

quả. Tổng số lượt đánh giá: 125/3.392 đạt 3.6% 

đ) Hệ thống văn bản điều hành và 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: 1.171/1.171 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: 589/589 đạt tỷ lệ 100%. 

2. Công tác Nội chính 

a) Công tác cán bộ: Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, UBND phường 

tham mưu trình Đảng ủy phường xây dựng Phương án sắp xếp CB-CC và người 

hoạt động không chuyên trách, đã được UBND quận phê duyệt. Lên lương thường 

niên 03 người và lên lương trước thời hạn 02 người. 

b) Đánh giá cán bộ - công chức hàng tháng trên phần mềm đánh giá:                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cán bộ - công chức nghiêm túc thực hiện việc đánh giá và đánh giá chéo hằng 

tháng theo đúng thời gian quy định. Định kỳ từ ngày 10 đến ngày 15 của tháng sau, 

Hội đồng đánh giá CBCC tiến hành họp Hội đồng để tổng hợp lại kết quả đánh giá 

trong tháng, phân tích và nêu những mặt hạn chế, tồn tại của từng cá nhân qua đó 

chấn chỉnh, góp ý trên tinh thần xây dựng, khách quan. Kết quả cuối cùng được 

công khai dân chủ cho từng CB-CC được biết. Đến nay có 25/25 hộp thư điện tử 

đều sử dụng thường xuyên, đạt 100%. 

c) Phối hợp với UBMT phường xây dựng kế hoạch và triển khai bầu cử tổ 

trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022. Đến nay, 59/60 tổ đã hoàn tổ chức 

hội nghị tổ dân phố tiến hành bầu cử.  

3. Công tác Tƣ pháp - Hộ tịch 

a) Lĩnh vực Tư pháp, Khiếu nại tố cáo 

- Chứng thực: 2.275 trường hợp, thu được: 71.878.000 đồng 

 - Tư pháp - KNTC: Tiếp nhận 05 đơn kiến nghị, phản ánh về môi trường và 

xây dựng; hòa giải thành 01 vụ. Tiếp dân 08 lượt. Tham mưu bản tin pháp luật quý 

I/2020, tuyên truyền tài liệu về xử lý vi phạm hành chính và an toàn giao thông 

theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, Covid19, dịch 

vụ công trực tuyến gửi đến các hộ dân toàn phường với tổng 10.326 tờ rơi. Tuyên 

truyền trực tiếp 15 cuộc có 2.515 lượt người tham dự. 

 b) Lĩnh vực Hộ tịch 
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UBND phường chú trọng công tác giải quyết hồ sơ liên thông lĩnh vực hộ 

tịch, luôn đảm bảo trả hồ sơ sớm và đúng hạn qui định; một số hồ sơ chưa đầy đủ 

giấy tờ hợp lệ đều được hướng dẫn cụ thể, xác minh nhanh, chính xác, không gây 

phiền hà cho nhân dân đi lại nhiều lần. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức 

trao giấy khai sinh tại nhà, viếng tử và trao giấy chứng tử tại nhà.
4
 

V. LĨNH VỰC QUỐC PHÕNG - AN NINH   

1. Lĩnh vực Quốc phòng 

 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 2020; phối hợp tuần tra 

theo QĐ 8394 của UBND thành phố; tham gia tập luyện phương án bảo vệ Hội 

nghị cấp cao ASEAN lần thức 36 tại Đà Nẵng…, phòng, chống dịch Covid-19. 

 b) Tổ chức tốt lễ giao quân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo thời gian, 16/16 

thanh niên đạt 100%. 

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

Hội nghị triển khai nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2020 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, công tác 6 tháng năm 2020. 

d) Vận động xây dựng và hoàn chỉnh 6/8 hồ sơ lý lịch cho thanh niên tham 

gia Hải đội DQTT năm 2020. Tổ chức kết nạp 25/25 thanh niên tham gia lực lượng 

Dân quân năm 2020 đảm bảo tiến độ thời gian. 

đ) Tổ chức công dân tuổi 17 học Luật NVQS và đăng ký 65 thanh niên đạt 

100% so với chỉ tiêu. Tặng 03 suất quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó 

khăn nhân kur niệm 30/4. Tham gia hội thi pano ảnh chào mừng Đại hội Đảng bộ 

Quân sự quận lần thứ VII. Điều động 25 Dân quân năm thứ nhất tham gia huấn luyện 

Quân sự - Giáo dục chính trị theo kế hoạch. 

 2. Lĩnh vực An ninh 

a) Công tác An ninh 

Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn phường trong 6 tháng đầu năm 

tương đối ổn định; hiện tổng số việt kiều, người nước ngoài (VK, NNN) tạm trú 

trên địa bàn có 08 việt kiều, 55 người nước ngoài. Phối hợp Công an quận Hải 

Châu kiểm tra 5 hộ cho NNN thuê nhà phát hiện 3 trường hợp vi phạm. Rà soát 

nắm tình hình liên quan NNN, VK đi qua vùng dịch, từ nước ngoài về lưu trú trên 

địa bàn phường.  

b) Công tác phòng chống tội phạm hình sự 
                                            
 

4
 Kết quả giải quyết hồ sơ hộ tịch: Khai sinh: 140 trường hợp; Kết hôn: 35 trường hợp; Khai tử: 

51 trường hợp; Xác nhận độc thân: 213 trường hợp; Cấp bản sao hộ tịch: 305 trường hợp; nhập khẩu: 86 

trường hợp; viếng tử tại nhà: 32 trường hợp; Giám hộ: 01 trường hợp; Giám sát giám hộ: 01 trường hợp; 

Thay đối cải chính: 07 trường hợp. 
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- Xảy ra 05 phạm pháp hình sự: 04 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ cố ý gây 

thương tích. Công an phường đã phối hợp điều tra làm rõ 05/05 vụ, phát hiện 03 

đối tượng. Phối hợp cán bộ Đội ĐTTH Công an quận Thanh Khê bắt đối tượng là 

bà Phạm Thị Thái Thanh. SN: 1989. Trú: K149 H24/47 Lê Đình Lý, tổ 40, phường 

Bình Thuận, quận Hải Châu. Hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

- Xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực TTATXH : 02 vụ 06 đối tượng phạt tiền 

8,25 triệu đồng: 01 vụ đánh nhau, 01 đối tượng, phạt 750.000 đồng; 01 vụ cờ bạc, 04 

đối tượng phạt tiền mỗi đối tượng 1,5 triệu đồng. Tổng cộng: 6 triệu đồng. 

- Công an phường xây dựng kế hoạch quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm 

lỗi tại cộng đồng dân cư. Đã đưa 03 đối tượng vi phạm pháp luật và đối tượng có 

nguy cơ vi phạm pháp luật vào quản lý theo kế hoạch 1261/BCA. Các đối tượng sưu 

tra, đối tượng hình sự nổi, ma túy thường xuyên được KDKD, gọi hỏi giáo dục, thu 

thập hồ sơ, nắm và quản lý chặt chẽ di biến động của đối tượng.  

c) Công tác phòng chống tội phạm ma túy 

- Phối hợp Trạm Biên phòng CKC Sông Hàn khám xét nhà đối tượng Võ 

Thị Tú Anh. SN: 1993. Trú: K18/02 Phan Kế Bính, phường Thuận Phước, Q Hải 

Châu, TP Đà Nẵng. Kết quả: phát hiện 1 gói tinh thể rắn màu trắng nặng 9,29g (ma 

túy đá). Trạm Biên phòng CKC Sông Hàn lập biên bản thu giữ tang vật và tạm giữ 

đối tượng. 

- KDKD: 61 lượt người; răn đe, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ 31 lượt người sau 

cai, có nguy cơ cao; thử test 42 trường hợp, phát hiện, 07 trường hợp dương tính 

(trong phường 04, ngoài quận: 03), tiếp nhận 03 trường hợp từ nơi khác. Áp dụng NĐ 

111: 02 (đơn vị khác chuyển đến 01), XLHC: 05 trường hợp phạt tiền 3 triệu đồng, 

Áp dụng NĐ 221: 03 (đơn vị khách chuyển đến 02), chuyển Trung tâm Bầu Bàng: 03.  

d) Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

- Trên lĩnh vực giao thông tai nạn giao thông không xảy ra (không tăng, không 

giảm), xảy ra 5 vụ va chạm (giảm 01 vụ) giao thông. Tình hình an toàn giao thông, 

trật tự đô thị trên địa bàn phường nổi lên là tình hình vi phạm đậu đỗ xe ngày chẵn lẽ, 

đậu đỗ xe theo giờ trên nhiều tuyến đường, nguyên nhân là do số phương tiện giao 

thông gia tăng, thiếu chỗ đỗ xe. 

- Huy động 142 lượt Công an, DQ, BVDP ra quân giải quyết TTATGT-

TTĐT vỉa hè chợ Đống Đa, đường Lương Ngọc Quyến, Đống Đa, 3/2 nhắc nhở 

các hộ buôn bán không được lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Công an phường đã huy 

động 360 lượt CBCS tuần tra đảm bảo TTATGT, qua đó đã xử lý 23 trường hợp phạt 

tiền 5,75 triệu đồng (20 xe máy phạt 3,95 triệu đồng, 3 ô tô phạt tiền 1,8 triệu đồng) 

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

- Tổ chức thăm hỏi nắm tình hình 409 lượt hộ. Tổ chức kiểm tra tạm trú 73 

lượt tại các cơ sở cho thuê lưu trú, tạm trú và hộ dân, qua kiểm tra phát hiện 10 trường 

hợp vi phạm, phạt 2.000.000 đồng. Qua thăm hỏi, nắm tình hình lực lượng nòng cốt 
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và nhân dân tại khu dân cư đã đã thu thập 47 nguồn tin trong đó có 23 tin có giá trị về 

ANTT giúp giải quyết 06 vụ vi phạm pháp luật và giải quyết 14 trường hợp mâu 

thuẫn trong nhân dân không để phát sinh vụ việc liên quan đến ANTT. 

- Phối hợp người nhà đưa 01 người bệnh lên bệnh viện tâm thần; Đưa 01 đối 

tượng lang thang vào trung tâm bảo trợ xã hội. 

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

Huy động 1.824 lượt CA, DQ, BVDP thực hiện tuần tra và đã đạt được một số 

kết quả như sau: Ngăn chặn 22 vụ gây rối nhỏ; phát hiện và tạm giữ 05 xe máy vắng 

chủ đã trao trả cho chủ xe; nhắc nhở 15 trường hợp mở nhạc lớn tiếng, 27 trường hợp 

ngủ quên không đóng cửa, 28 trường hợp để xe ngoài đường không dắt vào nhà; giải 

tán 29 trường hợp ăn nhậu khuya. Kiểm tra 47 lượt phương tiện xe máy phát hiện lập 

biên bản xử lý ATGT 20 trường hợp 20 xe máy phạt 3,95 triệu đồng. 

 g) Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ 

- Xảy ra cháy lớn 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 43C-14853, 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.  

- Xảy ra 1 vụ cháy nhỏ: Chập điện tại số nhà K118/8 Mai Lão Bạng. Không có 

hậu quả về người, tài sản thiệt hại là máy nóng lạnh và máy giặt. 

- Tiếp tục kiểm tra nhắc nhở 25 hộ dân trang bị bình chữa cháy mới thay thế 

bình chữa cháy cũ đã hỏng. Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC&PCCN các hộ 

cho thuê trọ.  

VI. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2020 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, 

UBND phường phấn đấu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

1. Lãnh đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đảng ủy đề ra; triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ 

trọng tâm quận giao năm 2020. 

2. Tiếp tục khai thực hiện tốt Chương trình “Thành phố 4 an”; thực hiện tốt 

công tác thẫm định, đề nghị hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn phường. 

3. Xây dựng kế hoạch huy động các cháu trong độ tuổi đến trường và khai 

giảng năm học mới 2019 - 2020. Phát động “Tháng khuyến học”, trao học bổng 
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cho các em học sinh mồ côi, con hộ nghèo vượt khó học giỏi. Bế mạc hè. Kiểm tra 

các trường về cơ sở vật chất chuẩn bị khai giảng năm học mới, kiểm tra công tác 

tuyển sinh và công tác phổ cập giáo dục.  

4. Tiếp tục kiểm tra và hậu kiểm xây dựng tư nhân; duy trì phong trào ngày 

Chủ nhật xanh-sạch-đẹp góp phần thực hiện tốt Đề án “Phường thân thiện với môi 

trường”; thực hiện tốt Chỉ thị số 43/CT-TU của Thành ủy về năm văn hóa, văn 

minh đô thị; phối hợp lực lượng quy tắc đô thị phường làm trật tự tại các tuyến 

đường. 

5. Các hoạt động phối hợp giữa các ngành Nội chính - Công an - Tư pháp 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhất là các văn bản quy 

phạm Pháp luật mới ban hành. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu 

nại tố cáo của công dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. 

6. Duy trì xây dựng “Phường điện tử mức độ 1”, đảm bảo các tiêu chí theo 

qui định; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng 

tâm quân giao năm 2020. Thực hiện hiệu quả “Khu dân cư điện tử”. 

7. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, mở đợt cao điểm tấn 

công tội phạm. Giữ vững ANTT - TTATXH trên địa bàn phường, tấn công mạnh 

vào các điểm nóng giáp ranh các phường bạn, triệt để nạn đánh bạc ở các quán 

cafe, bán số đề trá hình ở các quầy vé số. Tăng cường công tác phối hợp tuần tra 

xử lý vi phạm. Tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công 

an nhân dân và 15 năm Ngày hội Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

8. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020). 

Trên đây là kết quả thực hiện tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An 

ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của 

UBND phường Thuận Phước./. 

 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy-HĐND phường (báo cáo); 

- UBMT phường (để biết); 

- Lưu: VT, VP-TK.   

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 
 

 

 

           

      



 
13 

 

           


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-06-16T15:54:09+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Nguyễn Hữu Hồng<honghn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-06-16T16:06:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-06-16T16:06:52+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-06-16T16:06:53+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-06-16T16:06:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




