Tr s UBND phng Thun Phc
So vi các phng thuc qun Hi Châu, phng Thun Phc hình thành mun hn. Ni ây trc kia là
nhng bãi ly, cn cát c bi p bi eo bin à Nng và ca sông Hàn. Nhân dân vùng ph cn trng phi lao
chng xói mòn, cát bay, che chn gió và khai thác cht t; cha hình thành khu dân c, không có
tên làng, p. T gia th k XX, trên vùng t ven bin phía ông Bc thành ph à Nng ã dn dn hình thành
bãi bi mang tên bãi Trm, lác ác quy t mt s ít gia ình ng dân nghèo ca a phng v ây làm n sinh
sng. T nm 1955, mt s ng bào quê Hà Tnh, Qung Bình di c vào Nam, n vùng Trm à Nng, lp 2
khi ph Thanh B và c Li, hình thành khu ph Thiu Bình, là tin thân ca phng Thun Phc, trc thuc
qun I, th xã à Nng. Din tích c khong 1km2, ông giáp Sông Hàn, tây giáp phng Thanh Bình,
nam giáp phng Thanh Bình, bc gip Vng Thùng vnh à Nng.
Sau trn lt ln nm 1964, Cn Áng ti a Phc ngày nay c bi p, mt s ng dân v ây lánh c, lp nghip,
hình thành thêm khi ph a Phc. i b phn là ng dân ánh bt hi sn bng các ngh r, sáo, chài, mành
chà, te ruc, li, cu,… i sng ca nhân dân rt khó khn, thiu thn.
n tháng 8/1975, tên gi mi phng THUN PHC chính thc ra i t s thng nht ly mt “t” u ca khi
Thun Lp A (trc ây thuc phng Thch Thang) vi mt “t” cui ca khi a Phc.
Sau i thng mùa Xuân 1975, T quc thng nht, c nc tin lên ch ngha xã hi, dân và quân phng
Thun Phc tích cc hàn gn vt thng chin tranh, gi vng n nh chính tr, quc phòng - an ninh, phát
trin kinh t - xã hi, chm lo i sng ca nhân dân v mi mt... c bit, trc hoàn cnh hàng trm gia ình ng
dân nghèo phi sng lênh ênh trên ghe thuyn cht chi hoc chui rúc trong dãy nhà ch xiêu vo,
chính quyn phng ã kp thi ch trng cho bà con c lên t lin làm nhà có ch c trú n nh yên tâm làm
n, sinh sng; ra sc vn ng nhân dân hng hái tham gia khai hoang, phc hóa các cùng lân cn, tng
gia sn xut, công cuc gy dng phong trào bình dân hc v, xóa nn mù ch c chm lo. Nm 1983,
1984, phng c B ni v quyt nh trao tng c luân lu v phong trào qun chúng bo v an ninh T quc.
Sau i hi ng ln th VI nm 1986, lãnh o phng quan tâm xây dng c s vt cht, m rng trm xá y t,
giáo dc tip tc phát trin, ngh ánh bt và ch bin hi sn vn là ngh ch yu ca phng c khôi phc và phát

trin thành ngành kinh t mi nhn. i sng nhân dân dn dn c ci thin. Nm 1995, ng b phng c công
nhn là “ng b trong sch vng mnh”.
Trong nhng nm 1997 – 2000, sau khi thành ph à Nng trc thuc Trung ng, ng b và nhân
dân Thun Phc càng c gng vn lên ui kp à phát trin chung ca qun và thành ph, bt u t lnh vc xây
dng c s h tng ca thành ph nh nâng cp và m rng tuyn ng ng a, thc hin vn ng gii ta di di trên 400
h dân nhm xây dng tuyn ng Nguyn Tt Thành, mt con ng huyt mch ca thành ph, to iu kin i mi
và phát trin a phng.
T nm 2000 n nay, vi s n lc, quyt tâm bn b ca nhân dân và ng b, chính quyn a phng, phng
Thun Phc ã tng bc phát trin toàn din trên mi mt i sng. Hin nay, vi dân s trên 20 ngàn ngi, toàn
phng có 60 t dân ph trc thuc. Trên a bàn, có 7 trng hc (Trung hc c s Lê Thánh Tôn, Tiu hc Võ
Th Sáu, các trng Mm non: Bình Minh, Hng Ân, Vàng Anh, B Công Anh, Nht Minh); 02 nhà th
(Thanh c, Ngc Quang); 01 chùa (Thun Châu); 02 ch (ng a, a Phc); hàng trm doanh nghip, c s
sn xut kinh doanh hot ng. Cùng vi ý thc ca ngi dân trong vic chp hành pháp lut c nâng lên,
din mo ô th phng không ngng thay i, ngày càng khang trang, hin i và vn minh. Các ngành
kinh t phát trin a dng, nht là ngành khai thác ánh bt hi sn, nhà hàng, dch v du lch và buôn
bán nh…; i sng vt cht, tinh thn ca nhân dân nhìn chung n nh và có nhiu bc nâng cao. An sinh
xã hi c chú trng chm lo và bo m. Quc phòng, an ninh tip tc c gi vng. Phng là mt trong nhng n
v dn u toàn qun v ng dng công ngh thông tin gn vi ci cách hành chính trong gii quyt công v
trong nhng nm gn ây. Nm 2017, ng b phng vinh d c công nhn là “ng b trong sch vng mnh tiêu
biu” ca qun Hi Châu.
Phát huy nhng thành qu ã t c, quyt tâm vt qua khó khn, th thách, tn dng nhng thun li c bn
và c hi mi, vi s oàn kt, thng nht cao trong h thng chính tr và các tng lp nhân dân, ng b và
nhân dân phng Thun Phc tip tc ra sc phn u xây dng phng ngày càng giàu p, vn minh, phát
trin i lên cùng qun, thành ph và c nc./.

