UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG XUÂN HÀ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 725 /BC-UBND

Xuân Hà, ngày 04 tháng12 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,
quốc phòng an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
(Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021)
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PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh năm 2019
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Trên cơ sở Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân và chỉ tiêu kế hoạch của UBND quận Thanh Khê giao về nhiệm
vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2019. UBND phường đã tập trung chỉ đạo,
điều hành, phối hợp với UBMTTQVN và các hội đoàn thể triển khai thực hiện
đạt được những kết quả trên các lĩnh vực sau:
I. HOẠT ĐỘNG THU CHI NGÂN SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KINH
TẾ
Thu ngân sách Nhà nước: Năm 2019, trên cơ sở Đề án C ng khai minh
bạch và chống thất thu thuế toàn diện trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn
2018-2020”, UBND phường đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận
động; t ch cực đ n đốc thu nợ, kiểm tra chống thất thu và khai thác các nguồn
thu kh như ây dựng tư nhân, cho thuê m t b ng Đồng thời đ n đốc các T
dân phố tiếp tục vận động nhân dân hoàn thành các loại quỹ vận động, thuế sử
dụng đất phi n ng nghiệp. Kết quả đạt được: Ước thực hiện 6 tỷ 072 triệu
đồng/5 tỷ770 triệu đồng đạt 105,24 % kế hoạch năm. Trong đ : Thuế Ngoài
quốc doanh: 3 tỷ 265 triệu/3 tỷ 040 triệu đạt 107,42 %; Thuế thu nhập cá nhân:
1 tỷ 444 triệu/ 1 tỷ 350 triệu đạt 107 %; Thuế sử dụng đất phi n ng nghiệp:
955,5 triệu/ 910 triệu đạt 105 %; Phí và lệ ph : 371 triệu/375 triệu đạt 98,93%,
Thu khác: 32,5 triệu/90 triệu đạt 36,11%.
Tình hình thu các quỹ vận động trong nhân dân:
+ Quỹ Vì Người nghèo
390.000.000/300.000.000 đạt 130%
+ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
80.000.000/80.000.000 đạt 100%
+ Quỹ Phòng chống thiên tai
30.975.000/30.000.000 đạt 103.2%
Ngoài ra các loại quỹ vận động thu đạt: Quỹ Người cao tu i: 65 triệu
đồng, Qũy Chăm s c trẻ em: 30 triệu đồng, Quỹ Khuyến học: 30 triệu đồng.
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Tổng chi ngân sách nhà nước: ước thực hiện 13 tỷ 858 triệu /14 tỷ 400
triệu (đạt 94,82% kế hoạch). Nội dung chi ngân sách được kiểm soát ch t chẽ,
thực hiện theo dự toán, đảm bảo cân đối được nhiệm vụ chi thường uyên và
đáp ứng kịp thời các hoạt động ch nh trị tại địa phương.
Hoạt động khai thác hải sản: T ng số tàu thuyền hiện c là 38 chiếc với
t ng c ng suất 14.711CV. Ước sản lượng khai thác trong năm đạt 2730/2700 tấn
đạt 101% kế hoạch giao.
- Trong năm đã ph biến các chủ trương ch nh sách mới hỗ trợ phát triển
ngành thủy sản của Ch nh phủ, đồng thời tuyên truyền về chủ quyền Biển đảo.
Tiến hành rà soát, củng cố 06 T đoàn kết sản uất trên biển tại Quyết định số
1214/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng. T chức thăm
hỏi, hỗ trợ đối với chủ tàu cá Huỳnh Thị Phượng bị chìm do ảnh hưởng của áp
thấp nhiệt đới. Thăm hỏi, động viên các ngư dân bị ngộ độc thực phẩm trên tàu
cá ĐNa-90421Ts khi đang khai thác hải sản trên biển.
II. VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao
- Hoạt động văn h a, văn nghệ, tuyên truyền c động trực quan với nhiều
hình thức đa dạng, phong phú, t chức thường uyên, g p phần nâng cao đời
sống tinh thần và nhận thức của nhân dân, phục vụ nhiệm vụ ch nh trị địa
phương. T chức Hội thi trang tr c động trực quan Mừng Đảng, mừng uân
Kỷ Hợi 2019 tại các KDC trên địa bàn phường, đồng thời tham gia Hội thi trang
tr tuyên tuyền mừng Đảng- Mừng Xuân kỷ Hợi quận Thanh Khê đạt giải nhì.
Phối hợp UBMTTQVN và các Hội đoàn thể phường t chức Lễ phát động và 03
đêm tuyên truyền Năm trật tự ã hội, mỹ quan đ thị 2019” tại các KDC trên
địa bàn phường thu hút hơn 1250 lượt người tham dự. Phối hợp Đoàn TN triển
khai thực hiện m hình trụ điện anh” trên tuyến đường Trần Cao Vân đến nay
đã thực hiện được 22 trụ. Tham gia Hội thi tuyên truyền Trật tự ã hội, mỹ
quan đ thị” đạt giải nhì toàn đoàn.
- Đăng cai và t chức thành c ng Lễ Hội Cầu Ngư quận Thanh Khê năm
2019. Tham gia tốt các hoạt động thể dục thể thao do quận t chức. Kết quả đạt
được nhiều giải cao (giải nhất đồng đội nữ cờ tướng, giải nhì cá nhân nữ cờ
tướng, giải nhất b ng đá bãi biển, giải nhất kéo co nam, giải nhất trang tr gian
hàng Lễ Hội cầu ngư).
- C ng tác quản lý nhà nước về văn h a, th ng tin được thực hiện khá
hiệu quả, tập trung quản lý các cơ sở dịch vụ quảng cáo, kinh doanh internet và
karaoke, các hộ kinh doanh đã c nhiều chuyển biến t ch cực trong việc chấp
hành các quy định của pháp luật.
- UBND phường đã chỉ đạo bộ phận VHTT phối hợp Đoàn TN, TDP
thường uyên kiểm tra tháo gở các mẫu quảng cáo, rao v t trái phép trên tường,
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trên trụ điện ở tất cả các tuyến đường, các khu dân cư. Qua đ đã tháo gỡ trên
2000 mẫu quảng cáo rao v t kh ng đúng nơi quy định và thống kê trên 10 số
điện thoại vi phạm gửi Phòng VHTT kiến nghị Sở Th ng tin truyền thông cắt số
điện thoại vi phạm.
- T chức các đợt ra quân kiểm tra, ử lý tình trạng lang thang in ăn biến
tướng và bán hàng rong trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Qua kiểm tra lực
lượng đã lập biên bản 05 trường hợp sử dụng loa ph ng thanh phục vụ việc bán
dạo, tạm giữ 05 loa.
- Triển khai bình ét các danh hiệu văn h a, kết quả năm 2019 có 45/58 t
dân phố đạt TDP văn h a đạt tỷ lệ 77,58%, 3387/3545 hộ đạt danh hiệu Gia đình
văn h a đạt tỷ lệ 95.5 %. UBND phường khen thưởng cho 174 hộ gia đình đạt
danh hiệu gia đình văn h a tiêu biểu 3 năm liên tục 2017-2019.
2. Giáo dục và đào tạo
- C ng tác giáo dục và đào tạo tiếp tục đ i mới phương pháp dạy học,
củng cố và nâng cao chất lượng ở các khối lớp; tăng cường phối hợp với gia
đình và các cơ quan chức năng, ban ngành đoàn thể trong c ng tác giáo dục đạo
đức, truyền thống; bảo đảm an toàn giao th ng; phòng ngừa tệ nạn ã hội âm
nhập nhà trường. Các trường trên địa bàn phường đã tiến hành t ng kết năm học
2018-2019 và khai giảng năm học 2019-2020. Năm học 2018-2019 tỷ lệ học
sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%, ét tốt nghiệp THCS
201/202 em đạt 99,5%. Triển khai c ng tác điều tra Ph cập giáo dục năm 2019.
- C ng tác quản lý các nh m trẻ độc lập tư thục được quan tâm, tăng
cường kiểm tra. UBND phường đã t chức 03 đợt kiểm tra hoạt động của các cơ
sở nh m lớp độc lập tư thục, qua đ nhắc nhở các nh m lớp hoàn thiện các điều
kiện hoạt động đồng thời t chức quán triệt, yêu cầu nâng cao tinh thần trách
nhiệm về chăm s c, bảo vệ trẻ em trong các cơ sở giáo dục, tr ng giữ trẻ trên địa
bàn phường.
- UBND và Hội khuyến học phường t chức trao thưởng cho 129 em đạt
giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố và các em học sinh uất sắc
toàn diện năm học 2018-2019 với số tiền 27.450.000 đồng.
- Tiếp tục triển khai các m hình học tập ở cơ sở và m hình học tập cộng
đồng cấp phường năm 2019. C ng nhận 45/58 TDP đạt danh hiệu cộng đồng
học tập cấp TDP, 6/6 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập, 3370/3453 hộ đạt
danh hiệu gia đình học tập đạt 97.6%.
3. Lao động, thương binh và xã hội
- C ng tác an sinh ã hội, chăm lo cho đối tượng ch nh sách, người c
c ng được thực hiện chu đáo, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi và ngày
Thương binh liệt sỹ 27/7, đã cấp phát gạo, quà tết đến các đối tượng đầy đủ, kịp
thời cụ thể:
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+ T chức tốt việc cấp phát quà Tết Nguyên Đán và ngày Thương binh
liệt sỹ 27/7 của Chủ tịch nước và UBND thành phố Đà Nẵng cho 2099 lượt đối
tượng ch nh sách với số tiền 840,67 triệu đồng, đảm bảo đúng tiến độ quy định,
kh ng để ảy ra sai s t.
+ T chức các đoàn đi thăm, t ng quà cho 51 lượt hộ gia đình ch nh sách
kh khăn, tiêu biểu trong dịp Tết và 27/7 với t ng số tiền là 16,3 triệu đồng.
+ T chức 07 đoàn lãnh đạo địa phương thăm thắp hương 204 hộ thờ cúng
239 Liệt sỹ dịp 27/7/2019, số tiền 35.850.000đ.
+ Tập trung hỗ trợ ây mới và sửa chữa 14 nhà ch nh sách (5 hộ ây mới)
với t ng kinh ph 530 triệu (Trong đ ngân sách địa phương hỗ trợ sửa chữa 04
hộ số tiền 100 triệu). Đồng thời tiếp nhận và trao t ng 14 TiVi 32 in quà t ng
của thành phố cho các hộ ây dựng sửa chữa.
- Thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2019, ngay từ đầu năm, UBND
phường đã t chức đối thoại với các hộ nghèo để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng
của các hộ nghèo để c biện pháp giúp đỡ thiết thực, đồng thời triển khai nhiều
giải pháp đa chiều như vay vốn, hỗ trợ phương tiện sinh kế, giới thiệu việc làm,
hỗ trợ ây mới, sửa chữa nhà từ nguồn quỹ Vì người nghèo tạo điều kiện để
người dân vươn lên thoát nghèo. Cụ thể:
+ Trong năm, đã vận động các t chức, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa
bàn phường đ ng g p quỹ Vì người nghèo” được 390/300 triệu đồng đạt 130 %
kế hoạch quận giao. Từ nguồn quỹ này và kinh ph hỗ trợ của quận, thành phố
đã sửa chữa 29 nhà cho hộ nghèo (trong đ ây mới 1 nhà) với t ng số tiền 605
triệu đồng.
+ Trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, UBND và UBMTTQVN phường
đã vận động ca sỹ Mỹ Tâm t ng 100 uất quà cho người nghèo với t ng số tiền
100 triệu đồng. Vận động doanh nghiệp LADANA hỗ trợ 200 uất với số tiền
100 triệu đồng. C ng ty Bia Huda hỗ trợ 50 uất với số tiền 25 triệu đồng. Vận
động trường Mầm non Hoa Phượng và Chùa Xuân Hòa hỗ trợ 700 kg gạo trị giá
10,5 triệu đồng. Phòng c ng tác ch nh trị C ng an Thành phố hỗ trợ 20 uất quà
với t ng số tiền 10 triệu đồng. Đồn biên phòng Phú Lộc hỗ trợ 5 uất với số
tiền 2,5 triệu đồng và 50 kg gạo. Đề uất M t trận quận và Thành phố hỗ trợ 78
uất quà cho hộ nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn phường, với t ng số tiền 39
triệu đồng.
+ Ban giảm nghèo phường t chức hỗ trợ cho 172 lượt hộ nghèo trị giá
90,8 triệu đồng. Trong đ : T chức t ng quà tết b ng tiền m t do thành phố hỗ
trợ cho 22 hộ nghèo với t ng số tiền 16,4 triệu đồng., hỗ trợ 04 đối tượng trợ cấp
ã hội mắc bệnh hiểm nghèo trị giá 1,2 triệu đồng. Hỗ trợ gạo tết cho hộ nghèo,
người thuộc hộ nghèo được quy ra b ng tiền m t trị giá 220 ngàn đồng/trường
hợp cho 151 trường hợp trị giá 33.220.000 đồng. Vận động Tập đoàn bia Cabert
hỗ trợ 50 uất quà trị giá 25 triệu đồng, Đề nghị UBND quận hỗ trợ 20 uất quà
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cho hộ nghèo trị giá 10 triệu đồng do Ngân hàng Kiên Long tài trợ, Hội Bảo trợ
phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố hỗ trợ 06 uất quà trị giá 3 triệu
đồng, Ngân hàng ch nh sách quận Thanh Khê hỗ trợ 05 uất quà trị giá 02 triệu
đồng.
+ Bên cạnh đ , phối hợp Ngân hàng CSXH thành phố đã cho giải ngân
cho 257 trường hợp hộ nghèo, hộ kh khăn... vay vốn số tiền trên 9,6 tỷ đồng.
B ng nhiều hình thức hỗ trợ, đến nay đã c 67/59 hộ thoát nghèo đạt 113.5% kế
hoạch quận giao, thoát hộ cận nghèo 40/29 đạt 137%. Năm 2019 c 08 hộ nghèo
và 03 hộ cận nghèo phát sinh. Đến nay trên địa bàn phường c 121 hộ nghèo và
68 hộ cận nghèo.
- Hoạt động bảo trợ ã hội, phòng chống tệ nạn ã hội và chăm s c trẻ em
cũng được chú trọng chăm lo, mang lại hiệu quả thiết thực. C ng tác vận động
hiến máu tình nguyện được thực hiện tốt, đã t chức vận động cán bộ và nhân
dân tham gia hiến máu tình nguyện 2 đợt được 167/140 đơn vị máu đạt 119,3%
kế hoạch giao.
- Phối hợp Hội người cao tu i t chức kỷ niệm ngày truyền thống Người
cao tu i Việt Nam và mừng thọ 203 cụ cao tu i năm 2019 với số tiền
59.200.000 đồng.
4. Công tác y tế - dân số
C ng tác quản lý nhà nước về y tế tiếp tục được chỉ đạo thường uyên
nhất là trong c ng tác kiểm tra về an toàn thực phẩm. UBND phường đã phối
hợp với các ngành chức năng quận kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 09 nhóm
lớp độc lập dưới 7 trẻ và 121 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn
đường phố trên địa bàn phường, đoàn kiểm tra lập biên bản nhắc nhở đối với các
trường hợp chưa đảm bảo theo quy định.
Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tại các khu dân
cư; theo dõi, giám sát và báo cáo ử lý các ca truyền nhiễm như: Tay chân
miệng: 21 ca, Sởi: 5 ca, Ho gà: 01 ca, Sốt uất huyết: 169 ca (Trong đ 11
dịch, đã phối hợp YTDP ử lý, phun h a chất diện rộng 10 t dân phố). Tiếp tục
thực hiện, quản lý tốt các chương trình y tế quốc gia, quản lý, khám chữa các
bệnh ã hội, tuyên truyền, ph biến kiến thức phòng, chống HIV/AIDS.... Trong
năm 2019, c ng tác dân số, kế hoạch h a gia đình tiếp tục duy trì, đã t chức 02
đợt chiến dịch truyền th ng dân số đem lại một số kết quả: tỷ suất sinh năm
2019 đạt 0,27%o (KH giao 0,1%o), giảm tỷ lệ sinh 3+ đạt 0,2% (Chỉ tiêu 0,1%).
Kết quả thực hiện biện pháp tránh thai: đình sản: 3/3 ca đạt 100%, đ t vòng
153/145 vòng đạt 105,5 kế hoạch năm, thuốc cấy 12/9 đạt 133,3%.
- Triển khai c ng tác T ng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn
phường, t nh đến 21h00 ngày 13/4/2019 đã hoàn thành phỏng vấn 4637 hộ đạt
100% tiến độ thu thập th ng tin trên địa bàn phường, qua đ được BCĐ quận,
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thành phố khen thưởng 01 trong 04 phường dẫn đầu c ng tác T ng điều tra dân
số trên địa bàn quận.
II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
1. Công tác quản lý đô thị
Năm 2019, là năm Trật tự ã hội và mỹ quan đ thị” gắn với thực hiện
Chỉ thị 43-CT/TU và Đề án chương trình thành phố 4 an, Căn cứ kế hoạch đã
được ban hành, UBND phường đã tập trung các nguồn lực về con người, kinh
ph , phương tiện quyết liệt triển khai thường uyên, liên tục về kiểm tra, duy trì
lập lại trật tự vỉa hè, mỹ quan đ thị; t chức các đợt ra quân cao điểm trên toàn
phường, trọng tâm lập lại trật tự đ thị, vỉa hè, vệ sinh m i trường trên các tuyến
đường trên địa bàn phường.
T chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện năm Năm trật tự ã hội,
mỹ quan đ thị” trên địa bàn phường đến toàn thể cán bộ quân dân ch nh đảng
phường và KDC. Triển khai cho các hộ nhân dân trên địa bàn ký cam kết về việc
thực hiện các nội dung Năm trật tự ã hội, mỹ quan đ thị 2019” trên địa bàn
phường.
Nh m ử lý và giám sát liên ngành, UBND phường thành lập Trang Quản
lý trật tự ã hội và mỹ quan đ thị trên zalo để tăng cường trách nhiệm của T
kiểm tra liên ngành trong c ng tác quản lý, ử lý vi phạm, nhất là trên các tuyến
đường trọng điểm. Theo đ đã cung cấp th ng tin kịp thời các địa điểm vi phạm
để các bộ phận chuyên m n tiếp nhận ử lý; giúp Chủ tịch UBND phường theo
dõi chỉ đạo kịp thời. Qua kiểm tra, đã tạm giữ 130 bảng hiệu các loại; thu giữ và
tiêu hủy trên 160 kg hải sản các loại, nhắc nhở hơn 90 trường hợp kinh doanh
bu n bán lấn chiếm vỉa hè; trồng, đ t cây cảnh chậu cảnh kh ng đúng quy định
cản trở lối đi dành cho người đi bộ. Xử phạt hành ch nh 06 trường hợp vi phạm
trong lĩnh vực giao th ng đường bộ với số tiền 3.700.000đ.
Thực hiện c ng tác kiểm tra ây dựng trên địa bàn phường, đã kiểm tra
118 trường hợp giấy phép ây dựng, sửa chữa nhà, phát hiện 01 trường hợp t
chức thi c ng ây dựng cải tạo nhà ở kh ng c GPXD, UBND phường tiến hành
lập biên bản VPHC yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ thi c ng, báo cáo UBND quận
ử lý vi phạm theo thẩm quyền, ử phạt hành ch nh vi phạm quy định về trật tự
ây dựng với số tiền 750.000đ.
- Chỉ đạo T KTQTĐT phối hợp với đội thuế trong c ng tác vận động thu
thuế ây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường, kết quả thu được 836 triệu
đồng. Tiến hành cấp giấy phép sử dụng vỉa hè ngoài mục đ ch giao th ng 140 hộ
dân với số tiền 210 triệu đồng.
- Trong năm 2019, UBND quận Thanh Khê đã đầu tư ây dựng c ng trình
cống thoát nước và nền đường t 26, 27 với mức đầu tư 400 triệu đồng; Xây
dựng Nhà sinh hoạt khu dân cư Thuận An 2 và Tân Chánh. Ngoài ra, từ nguồn
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Kiến thiết thị ch nh - giao th ng c ng ch nh năm 2019. UBND phường đã tiến
hành duy tu bảo dưỡng sửa chữa thay thế 115 b ng đèn tại các KDC, hỗ trợ 10
T dân phố cải tạo nền đường và thay đan cống để nhân dân thuận tiện đi lại. T
chức thi c ng c ng trình lắp đ t điện chiếu sáng các T dân phố 03, 34, 39, 52
với số tiền 90 triệu đồng. Đề uất UBND quận đầu tư cải tạo tuyến cống thoát
nước liên phường K25 Hà Huy Tập bị sự cố hư hỏng.
Trong năm c 24 trường hợp đề nghị cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng
đất và nhà ở, kiểm tra ác minh nguồn gốc đất cho 14 trường hợp in cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.
2. Công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường
- Trên cơ sở các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại kế hoạch thực hiện
Phường thân thiện m i trường” và kế hoạch thực hiện phong trào Ngày chủ
nhật anh sạch đẹp năm 2019 trên địa bàn phường, UBND phường đã t chức ra
quân t ng cộng hơn 40 đợt vào các ngày Chủ nhật h ng tuần và các ngày lễ lớn
trong năm. Trong đ 15 đợt huy động hội viên, đoàn viên các hội đoàn thể và
TDP ra quân đồng loạt t ng dọn vệ sinh m i trường trên tuyến đường Nguyễn
Tất Thành, 02 đợt ra quân cao điểm dọc tuyến đường sắt đi qua địa bàn phường.
- C ng tác quản lý nhà nước về m i trường được triển khai duy trì thường
uyên, phối hợp Phòng Tài nguyên m i trường tiến hành lắp đ t rào chắn tại 08
l đất trống trên tuyến Nguyễn Tất Thành để hạn chế việc đ à bần, ả rác
kh ng đúng quy định, lồng ghép với các nội dung tuyên truyền về m i trường.
Qua kiểm tra, T kiểm tra phường đã bắt quả tang 01 trường hợp đ rác thải
kh ng đúng nơi quy định, ử phạt vi phạm hành ch nh 1.500.000đ.
- Căn cứ Quyết định 1883/QĐ-UBND của UBND quận Thanh Khê về
việc thực hiện phương án thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn quận Thanh
Khê năm 2019, UBND phường đã th ng báo cho các T dân phố về việc thực
hiện phương án thu gom, giờ thu gom rác và vận chuyển rác thải trên địa bàn
phường năm 2019. Qua đ triển khai cho nhân dân được biết về phương án thu
gom, vận chuyển rác thải tại các kiệt hẻm và cùng giám sát với địa phương.
- Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Về đảm bảo vệ sinh m i trường trên địa
bàn phường, phân loại rác thải tài nguyên tại nguồn” trên địa bàn phường năm
2019. UBND phường ây dựng kế hoạch, ác định các điểm tập kết rác, dự thảo
mạng lưới thu gom chất thải rắn sinh hoạt
Đã đăng ký danh mục th ng tin và
nhu cầu số lượng các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ lập kế hoạch phân loại rác
tại nguồn theo hiện trạng thực tế của địa phương.
- T chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng phong trào Chống rác
thải nhựa”; kh ng sử dụng chai nhựa, ống hút nhựa ...; Qua đ chỉ đạo Ban quản
lý chợ Lầu Đèn tiếp tục vận động hơn 40 hộ tiểu thương trong chợ, Đến nay c
hơn 80% hộ tiểu thương sử dụng túi tự hủy sinh học trong trao đ i, g i đựng
hàng h a tại chợ Lầu Đèn.
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- Tiếp tục thực hiện m hình Đại dương kh ng nhựa - Chương trình thu
gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa vì một cộng đồng khoẻ mạnh và thành
phố anh". UBND phường đã phối hợp phòng TNMT quận t chức tập huấn
tuyên truyền, phát tờ rơi, cách thức phân loại đến các hộ gia đình và vận động
đến các t chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn về phân loại rác thải tài
nguyên, rác tái chế tại nguồn, vận chuyển đến điểm tập kết nh m tăng cường tiết
giảm, tái sử dụng, tái chế rác thải để nhân dân nhận thức được và cùng g p sức
trong việc bảo vệ m i trường tại địa phương. T chức sơ kết đánh giá, rút kinh
nghiệm qua 01 năm triển khai phân loại, ử lý chất thải rắn tại hộ gia đình. Đến
nay đã c hơn 70% các hộ gia đình trên địa bàn phường đã tham gia thực hiện
việc phân loại, tái chế, tái sử dụng rác thải sinh hoạt, giảm thiểu sử dụng túi ni
l ng và đồ nhựa, tái chế rác hữu cơ để làm phân vi sinh. Với những kết quả trên
tại Hội nghị t ng kết 10 năm thành phố Đà Nẵng – Thành phố m i trường giai
đoạn 2011-2020, phường Xuân Hà được UBND thành phố t ng b ng khen.
IV. QUỐC PHÕNG AN NINH
1. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
- C ng tác quốc phòng, quân sự địa phương thường uyên được củng cố,
tăng cường. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng ây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, thường uyên huấn luyện nâng cao t nh chủ động
trong mọi tình huống. (Đã t chức kết nạp vào lực lượng dân quân 28 đ/c, hoàn
thành các chỉ tiêu huấn luyện, đào tạo, sĩ quan dự bị. T chức huấn luyện quân
sự, giáo dục ch nh trị lực lượng dân quân năm 2,3,4 đảm bảo số lượng, chất
lượng, huấn luyện đạt kết quả khá, tốt. Triển khai thực hiện việc đăng ký nghĩa
vụ quân sự tu i 17 (sinh năm 2002) 67/67 thanh niên đạt 100%).
- Triển khai thực hiện tốt c ng tác tuyển chọn, gọi c ng dân nhập ngũ
theo đúng quy trình, kết quả hoàn thành chỉ tiêu được giao (19 thanh niên/19
thanh niên. Trong đ quân sự:16, c ng an: 3).
- Duy trì c hiệu quả hoạt động phối hợp của lực lượng dân quân thường
trực trong tuần tra, phòng chống tội phạm theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND
của UBND thành phố. Thường uyên nắm chắc nhân lực, tàu thuyền ngư dân
đang khai thác, đánh bắt trên biển để bảo đảm sẵn sàng tham gia thực hiện kế
hoạch BM”: T chức khảo sát 10 phương tiện, củng cố trung đội dân quân biển
tập trung với 31đ/c.
- Phối hợp Hội Cựu chiến binh t chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm
ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng
toàn dân.
2. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, trật tự an
toàn ã hội được kiểm soát. Trong năm, tình hình tội phạm âm phạm trật tự ã
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hội ảy ra 18 vụ (giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2018), t nh chất tội phạm t
nghiêm trọng hơn, tài sản thiệt hại c giá trị nhỏ; tội phạm cướp giật, trộm cắp tài
sản giảm (giảm 1 vụ), kh ng ảy án đ c biệt nghiêm trọng.
- Tiếp tục thực hiện Đề án Phòng chống ma túy trên địa bàn quận giai
đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”, các lực lượng chức năng đã phát hiện
Phát hiện 100 lượt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; kết quả ử lý: Đưa
vào cơ sở cai nghiện 25 đối tượng, đưa vào quản lý NĐ111:10 đối tượng, chuyển
đơn vị khác ử lý: 05 đối tượng, cảnh cáo 01 đối tượng, phạt tiền: 59 đối tượng,
số tiền 22.500.000đ. Đề nghị đưa 8 đối tượng loạn thần do SDTPCMT vào bệnh
viện tâm thần.
- Kiểm tra, phát hiện lập hồ sơ ử lý 08 vụ/37 đối tượng đánh bạc, chuyển
C ng an quận thụ lý 1 vụ, 4 đối tượng, C ng an phường biên bản ử phạt hành
ch nh 33 đối tượng số tiền 47.500.000 đồng.
- UBND phường chủ động triển khai c ng tác phòng cháy, chữa cháy, cứu
nạn, cứu hộ năm 2019 và triển khai duy trì m hình Cụm dân cư an toàn về
PC&CC” tại 20 KDC. UBND phường đã chỉ đạo các cụm dân cư tiến hành kiểm
tra, rà soát việc trang bị bình PCCC tại hộ gia đình, qua rà soát, số lượng bình
chữa cháy còn hoạt động được t nh đến thời điểm tháng 9/2019: 3634 bình, số
bình hư hỏng: 169 bình, số hộ mới mua nhà, thuê nhà chưa trang bị: 180 hộ.
UBND phường đã đề nghị các T trưởng TDP tiến hành kiểm tra số lượng, chất
lượng các bình chữa cháy ách tay của các hộ dân trên địa bàn, mua mới đối với
các trường hợp bình rỉ sét, hư hỏng. (T nh đến nay, đã c 07 TDP với 41 hộ dân
nhờ UBND phường mua mới bình chữa cháy, một số hộ dân cam kết tự tiến hành
sạc và trang bị mới thay thế bình hư hỏng).
Phối hợp với Phòng CS PCCC quận Thanh Khê ây dựng phương án thực
tập phối hợp PCCC & CNCH tại khu dân cư Xuân Đán 2 để nâng cao kiến thức
PCCC của cán bộ, nhân dân chủ động khi c sự cố ảy ra.
V. NỘI CHÍNH - XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-6-2016
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng kh a XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Ch nh trị với chủ đề năm 2019 là Xây dựng ý
thức t n trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Ch Minh” và Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban
Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành ch nh năm 2019, kế hoạch
c ng tác Văn thư lưu trữ năm 2019, củng cố T kiểm tra c ng vụ phường nh m
chấn chỉnh sai s t ảy ra cũng như ử lý kịp thời kiến nghị, phản ánh của c ng
dân, t chức. Tập trung kiểm tra việc thực thi c ng vụ, kỷ cương hành ch nh, nội
quy, quy chế đối với cán bộ c ng chức. Tiếp tục triển khai thực hiện liên th ng
các thủ tục hành ch nh thuộc nh m lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, đăng ký quản
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lý cư trú trên địa bàn phường. Triển khai trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế,
hộ khẩu tại nhà cho 140 trường hợp trẻ em mới sinh trên địa bàn phường. T
chức đăng ký khai tử tại nhà và thăm viếng chia buồn 57 trường hợp trên địa bàn
phường. Tuyên truyền thực hiện việc đăng ký dịch vụ c ng trực tuyến mức độ 3
tại UBND phường. Đến nay đã thực hiện 970 hồ sơ trực tuyến/1610 hồ sơ tiếp
nhận, đạt tỷ lệ 60.2%
- Tiếp tục triển khai ây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo m
hình một cửa hiện đại. Duy trì áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng
theo TCVN ISO 9001: 2008 tại UBND phường Xuân Hà. Ứng dụng c ng nghệ
th ng tin trong quản lý nhà nước được chỉ đạo thường uyên. T chức khai thác,
sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm Quản lý văn bản điều hành, phần mềm
Một cửa, hộp thư điện tử c ng vụ, Triển khai thủ tục đăng ký áp dụng Biên lai
thu tiền ph , lệ ph điện tử trong việc thu ph và lệ ph tại UBND phường Xuân
Hà đối với các loại: Lệ ph Hộ tịch, Ph chứng thực, Ph chứng thực sao y, Ph
vỉa hè và các loại ph khác theo phân cấp của phường.
- Duy trì thực hiện giao ban với TDP định kỳ, trong năm đã tiến hành củng
cố 10 Ban điều hành T dân phố.
- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị c ng dân lu n
được quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Đã tiếp 70 lượt c ng dân, tiếp nhận 25
đơn kiến nghị, phản ánh, 01 đơn thư tố cáo. UBND phường đã giải quyết 26/26
đơn. Nội dung chủ yếu về các vấn đề liên quan đến việc tranh chấp ây dựng,
lấn chiếm đất trong khu dân cư giữa các hộ liền kề, ét miễn giảm các khoản
ph , lệ ph liên quan đến việc thực hiện thủ tục hồ sơ hành ch nh, kiến nghị giải
quyết nhiễm m i trường, tố cáo thái độ làm việc của CBCC
- C ng tác ph biến, giáo dục pháp luật được chủ động triển khai, thực hiện
c trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu. Hội đồng ph biến, giáo dục pháp
luật của phường tập trung hướng dẫn, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền, ph
biến các nội dung Luật b ng nhiều hình thức.
- Đẩy mạnh hoạt động của t hòa giải cơ sở ở các khu dân cư. Tham dự các
lớp tập huấn cho cán bộ hòa giải ở cơ sở do quận và thành phố t chức nh m
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở g p phần t ch cực vào
việc ây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giảm thiểu khiếu nại, tố cáo,
bảo đảm an ninh trật tự và an toàn ã hội trên địa bàn phường.
- Quan tâm chỉ đạo c ng tác thực hành tiết kiệm, chống lãng ph một cách
nghiêm túc, triệt để, sâu rộng; cụ thể h a các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết
kiệm ở các cơ quan, đơn vị, thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý; Triển khai thực
hiện c hiệu quả các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng ph
nh m nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn lực của địa phương hướng tới mục
tiêu phát triển kinh tế ã hội đúng hướng, đồng thời thực hành tiết kiệm và ngăn
ch n tình trạng lãng ph .
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- Tăng cường c ng tác quản lý nhà nước về t n giáo trên địa bàn. Nhân dịp
tết Nguyên Đán và các ngày lễ trọng của t n giáo, UBND phường đã t chức
đoàn đến thăm và chúc mừng các chùa và hội thánh tin lành Trần Cao Vân. Các
cơ sở t n giáo, t chức Pháp tạng Phật giáo Việt Nam hoạt động theo đúng
chương trình đã đăng ký với ch nh quyền từ đầu năm.
VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Trong năm 2019, UBND phường chủ động triển khai nhiều biện pháp
t ch cực trong quản lý, điều hành. Tình hình kinh tế ã hội, quốc phòng an ninh
của địa phương được duy trì và phát triển n định, c ng tác thu ngân sách đạt và
vượt kế hoạch chỉ tiêu trên giao, điều hành chi ngân sách ch t chẽ, theo dự toán,
đảm bảo được nhiệm vụ chi thường uyên và đáp ứng kịp thời các hoạt động
ch nh trị tại địa phương. An sinh ã hội được chăm lo chu đáo, đời sống của
người dân được quan tâm kịp thời, trong đ chú trọng các nguồn lực hỗ trợ hộ
gia đình ch nh sách, hộ nghèo. C ng tác th ng tin tuyên truyền, văn h a văn
nghệ, thể dục thể thao hoạt động s i n i đạt nhiều thành t ch cao. Các nhiệm vụ
và giải pháp chủ yếu thực hiện năm Chủ đề Năm trật tự ã hội, mỹ quan đ
thị”, việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU về Văn h a văn minh đ thị, Chương trình
thành phố 4 an được chú trọng triển khai. Các hoạt động VHXH như y tế, giáo
dục, giảm nghèo và các vấn đề ã hội khác phát triển tốt, c ng tác chăm lo sức
khoẻ ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Tình hình an ninh ch nh trị, trật tự
an toàn ã hội được đảm bảo. C ng tác quốc phòng quân sự địa phương được
triển khai thực hiện c hiệu quả, giao quân đạt chỉ tiêu trên giao. Đội ngũ cán
bộ, c ng chức viên chức chấp hành tốt kỷ cương hành ch nh, trình độ chuyên
môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao.
- Tuy nhiên, bên cạnh những m t t ch cực đạt được, trong c ng tác chỉ
đạo điều hành vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Tình trạng quảng cáo rao v t
sai phép vẫn còn tái diễn trong các kiệt hẻm tại các KDC. Mỹ quan đ thị, trật tự
vỉa hè chưa thực sự chuyển biến, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh
buôn bán vẫn còn diễn ra, chưa giải quyết dứt điểm. C ng tác quản lý đ thị, trật
tự ây dựng vẫn còn để ảy ra trường hợp ây dựng chưa c giấy phép, ây
dựng sai phép. Xử lý nhiễm m i trường dọc tuyến đường sắt, một số khu dân
cư và l đất trống hiệu quả chưa cao. Tình hình dịch sốt uất huyết tăng mạnh
trong năm. Phong trào ngày Chủ nhật anh sạch đẹp được duy trì thường uyên
song vẫn chưa được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Tình hình an ninh trật tự,
an toàn ã hội tiềm ẩn nhiều phức tạp nhất là tình hình trộm cắp, cờ bạc trong
khu dân cư vẫn còn ảy ra, số người nghiện ma túy chưa giảm và diễn biến ngày
càng phức tạp... tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ã hội của
một bộ phận nhân dân chưa cao. Một số TDP hoạt động cầm chừng, thiếu chủ
động, các chủ trương, ch nh sách của Đảng và nhà nước, các phong trào thi đua
yêu nước chưa kịp thời triển khai đến với nhân dân.
11
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I. CHỈ TIÊU NĂM 2020 (Sẽ bổ sung sau khi có chỉ tiêu quận giao)
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Lĩnh vực tài chính – ngân sách, khai thác hải sản
- Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước. Điều
hành chi tiêu ch t chẽ theo dự toán, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng ph trong sử
dụng ngân sách.
- Tiếp tục thực hiện Đề án C ng khai minh bạch và chống thất thu thuế
toàn diện trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2018-2020”, triển khai các giải
pháp b sung nguồn thu phát sinh, nguồn thu còn bỏ s t, nguồn thu kh và nợ
đọng thuế; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng thu trên 5% trở lên so với dự toán
quận giao.
- Chỉ đạo các TDP t ch cực vận động nhân dân, phấn đấu hoàn thành việc
thu nộp các loại quỹ vận động ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm. Phấn
đấu hoàn thành thuế m n bài trong tháng 1, thuế sử dụng đất phi n ng nghiệp
trong quý II/2020.
- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả của T khai thác hải
sản đảm bảo vừa phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ m i trường, nguồn lợi gắn
với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển Đảo của T quốc. Phối hợp với các ngành
chức năng định hướng và vận động ngư dân tiếp tục thực hiện dự án đ ng mới
tàu cá (vỏ thép) theo Nghị định 67/NĐ-CP của Ch nh phủ và tàu cá (vỏ gỗ) theo
Quyết định 47/QĐ-UBND của thành phố; dự án nâng cấp c ng suất, hỗ trợ trang
bị hệ thống th ng tin liên lạc, máy dò ngang, mở rộng ngư trường; t ch cực vận
động nhân dân chuyển hướng nghề khai thác ven bờ sang khai thác a bờ, kết
hợp với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia; quản lý, tiến đến giảm dần số
lượng thuyền thúng, tàu cá dưới 20 CV làm nghề khai thác ven bờ để đảm bảo
m i trường và nguồn lợi thủy sản.
2. Lĩnh vực Quản lý đô thị - Vệ sinh môi trường
- Tập trung làm tốt c ng tác quản lý đất đai, trật tự ây dựng, trật tự đ
thị, vỉa hè; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mỹ quan đ thị, tăng hiệu quả về
công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý đ thị, chú trọng t nh bền vững
trong việc lập lại trật tự đ thị trên địa bàn.
- Tiếp tục triển khai rà soát, sửa chữa, nạo vét cống thoát nước, nền đường
và hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư.
- Tiếp tục thực hiện tốt m hình T dân phố kh ng rác”, duy trì phong
trào Ngày Chủ nhật anh - sạch - đẹp”, ây dựng 03 tuyến đường văn minh đ
thị trên địa bàn phường.
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- Tiếp tục thực hiện Đề án ây dựng Quận Thanh Khê - Quận m i
trường”, ây dựng phường Xuân Hà đạt phường anh sạch đẹp – phường thân
thiện m i trường, đảm bảo các tiêu ch về anh, sạch, đẹp. Tăng cường tuyên
truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ m i trường, trật tự đ thị, an toàn giao
th ng trong tầng lớp nhân dân, đồng thời c biện pháp ử lý kiên quyết các
trường hợp vi phạm của các t chức, cá nhân. Chủ động c ng tác kiểm tra, ử lý
điểm n ng về nhiễm rác thải, đất trống, rác k ch thước lớn; kịp thời ử lý các
tình huống, khắc phục các sự cố về m i trường trên địa bàn.
3. Văn hoá - Xã hội
- Nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, chú trọng giáo dục đạo
đức, truyền th ng kỹ năng sống cho học sinh, phòng chống bạo lực học đường.
Đảm bảo đưa 100% học sinh tiểu học và 100% trẻ 5 tu i ra lớp. Kh ng để ảy ra
tình trạng bỏ học vì lý do kinh tế. Tiếp tục triển khai thực hiện các m hình học
tập ở cơ sở và m hình học tập cộng đồng cấp phường năm 2020.
- Thường uyên kiểm tra hoạt động của các cơ sở nh m lớp độc lập tư
thục, chú trọng vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm của các nh m trẻ, đồng thời
nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý địa bàn của địa phương trên
lĩnh vực này.
- Tiếp tục triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết ây dựng đời sống
văn hoá” và Đề án Xây dựng nếp sống văn h a văn minh đ thị” c chiều sâu,
c trọng điểm năm 2020. Nâng cao chất lượng hoạt động văn h a văn nghệ, thể
dục thể thao. Tăng cường c ng tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn h a,
thông tin.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Thành phố 4 an” của Thành
ủy. Thực hiện tốt phong trào Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, t ch cực
vận động các t chức cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ, đ ng g p quỹ Đền ơn
đáp nghĩa để cùng với ngân sách địa phương hỗ trợ ây mới và sửa chữa nhà
nhà ở của các gia đình ch nh sách trên địa bàn năm 2020. Tiếp tục thực hiện các
ch nh sách ã hội, chăm lo chu đáo gia đình ch nh sách, người c c ng với cách
mạng.
- Đẩy mạnh c ng tác mục tiêu giảm nghèo, thực hiện các giải pháp nâng
cao dần mức sống người dân trong diện mới thoát nghèo, chống tái nghèo.
- Đẩy mạnh c ng tác tuyên truyền, phòng chống tệ nạn ã hội, nhất là tệ
nạn ma tuý, mại dâm; làm tốt c ng tác quản lý đối tượng sau cai và c ng tác
thẩm định hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đánh
giá cụ thể từng đối tượng, hiệu quả hỗ trợ giúp đỡ để đề uất giải pháp hỗ trợ
vốn, phương tiện sinh kế giúp người nghiện hoàn lương, n định cuộc sống.
- Duy trì và nâng cao c ng tác khám chữa bệnh và chăm s c sức khỏe ban
đầu cho nhân dân. Chủ động phòng, chống, kiểm soát c hiệu quả các dịch bệnh
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và bệnh truyền nhiễm, thực hiện tốt các biện pháp về chất lượng Vệ sinh an toàn
thực phẩm.
Chú trọng c ng tác dân số, gia đình và trẻ em. Đẩy mạnh c ng tác tuyên
truyền, vận động, giáo dục thực hiện tốt ch nh sách dân số, kế hoạch h a gia
đình, chăm s c sức khỏe sinh sản.
4. Quốc phòng - An ninh
- Thực hiện tốt c ng tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo mục
tiêu giữ vững n định ch nh trị và trật tự an toàn ã hội. Thực hiện tốt c ng tác
giao quân năm 2020. Tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng toàn dân, ây
dựng phường vững mạnh toàn diện; phát huy phong trào TDBVANTQ, xây
dựng địa bàn dân cư an toàn vững mạnh. Triển khai các biện pháp phòng ngừa
nghiệp vụ, phòng ngừa ã hội, đấu tranh trấn áp tội phạm nh m làm giảm các
loại tội phạm và tệ nạn ã hội. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ử lý nghiêm tệ
nạn cờ bạc, số đề, vay n ng lãi, băng nh m ã hội đen, sử dụng trái phép chất
ma túy. Tiếp tục quản lý ch t chẽ nhân hộ khẩu, đăng ký tạm trú, khai báo tạm
vắng.
- Duy trì thực hiện m hình camera giám sát an ninh, đồng thời duy tu,
sửa chữa thường uyên để phát huy hiệu quả đáp ứng yêu cầu giám sát, phòng
chống tội phạm và tệ nạn ã hội ở khu dân cư.
- Duy trì, củng cố m hình Cụm dân cư an toàn về phòng cháy và chữa
cháy”, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong c ng tác phòng cháy
chữa cháy ở khu dân cư. Rà soát kiểm tra thường uyên việc bảo quản sử dụng
các trang thiết bị đã đầu tư các cụm dân cư PCCC, kịp thời mua sắm b sung
thay thế các thiết bị đã hư hỏng kh ng sử dụng được, tăng cường trách nhiệm
của t chức, cá nhân trong quản lý, bảo quản sử dụng để phục vụ được lâu dài.
- Tăng cường c ng tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao th ng; t
chức thực hiện c hiệu quả c ng tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an
ninh trật tự theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố đủ số
lượng, thành phần, tần suất, thời gian tuần tra khép k n địa bàn.
- Chủ động trong c ng tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ đạt chỉ
tiêu và đảm bảo chất lượng ch nh trị, sức khỏe và học vấn. Xử lý kịp thời, đúng
pháp luật các trường hợp chống khám, chống lệnh, đào bỏ ngũ (nếu c ).
- Duy trì thường uyên nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ tuần
tra bảo vệ địa bàn, chủ động ử lý kịp thời các tình huống ảy ra. Tiếp tục rà
soát, kiện toàn t chức, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân
quân thường trực, dân quân biển tập trung.
5. Xây dựng chính quyền
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW kh a XII về tăng
cường ây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ch n, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
ch nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển h a"
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trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch nh trị, Chỉ thị số
29-CT/TU của BTV Thành ủy Đà Nẵng, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ
cương hành ch nh và đạo đức c ng vụ, ử lý nghiêm cán bộ c ng chức vi phạm.
- Đẩy mạnh cải cách hành ch nh, thường uyên cung cấp th ng tin về chủ
trương, ch nh sách, pháp luật đến tận người dân, tạo điều kiện cho người dân
tiếp cận th ng tin dễ dàng; đơn giản h a và ây dựng các quy trình hành ch nh
c ng khai hơn nữa đối với người dân trong các lĩnh vực.
Thực hiện hiệu quả ứng dụng c ng nghệ th ng tin trong hoạt động quản lý
Nhà nước. Triển khai thực hiện c hiệu quả Hệ thống văn bản điều hành và hệ
thống ch nh quyền điện tử, tăng cường vận động nhân dân đăng ký tài khoản
c ng dân trực tuyến và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4.
- Tăng cường c ng tác tuyên truyền, ph biến giáo dục pháp luật trong
nhân dân b ng nhiều hình thức. Đẩy mạnh hoạt động của các t hòa giải ở KDC.
T chức c ng tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn. Đẩy mạnh c ng tác tuyên truyền
phòng chống tác hại về ma tuý, tệ nạn ã hội.
- Thực hiện tốt c ng tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của c ng dân đúng
quy trình, quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện c hiệu quả các biện pháp
phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng ph .
- Xây dựng kế hoạch cụ thể t chức thực hiện và quyết tâm hoàn thành
uất sắc các nhiệm vụ trọng tâm quận giao năm 2020.
- Thực hiện c hiệu quả c ng tác quản lý nhà nước về t n giáo trên địa
bàn phường.
Trên đây là Báo cáo của UBND phường Xuân Hà về kết quả thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế ã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và phương hướng,
nhiệm vụ năm 2020./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND quận;
CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban Nhân dân phường
Xuân Hà
Email: xuanhaqtk@danang.gov.vn
Cơ quan: Quận Thanh Khê, Thành
phố
Đà NẵngVăn Hải
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