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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế xã hội –  

Quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

 
  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC 

PHÒNG – AN NINH NĂM 2020 

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ 

- Trong năm, sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ trên địa bàn phường 

gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài. Từ đầu năm đến nay, 

tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn hiện có 217 hộ, 32 hộ kinh doanh nghỉ hẳn, 600 

lượt hộ kinh doanh xin tạm ngừng kinh doanh.  

- Về khai thác hải sản: toàn phường có 49 phương tiện; trong đó có 06 tàu đánh 

bắt xa bờ có công suất từ 300CV trở lên, 03 tàu từ 50 đến 200CV, còn lại là 40 

thuyền, thúng chai. Sản lượng khai thác hải sản năm ước đạt 607/600 tấn, đạt 

101,17% kế hoạch. 

2. Công tác thu, chi ngân sách 

- Công tác quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện chặt chẽ theo hướng 

tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; thực hiện giảm chi, giãn tiến độ chi, giảm 

những khoản chi chưa thực sự cần thiết, đảm bảo cân đối giữa thu và chi. Triển khai 

đồng bộ các giải pháp thu, khai thác các nguồn thu mới, chống thất thu, đôn đốc thu 

hồi nợ đọng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng thu ngân sách (ước 

đến 30/12/2020) chỉ đạt: 3.833.992.458đ/4.525.000.000đ = 85%
1  

- Thu các loại quỹ vận động:  396.505.000đ/355.000.000đ =  118%.
 

- Chi ngân sách ước thực hiện: 12.500.000.000đ/15.719.000.000đ = 79,5% 

3. Công tác Địa chính Xây dựng, Trật tự đô thị, Vệ sinh môi trường 

a) Công tác Địa chính Xây dựng 

- Thực hiện dự án Cống thoát nước Khe Cạn phân kỳ I, đến nay đã bàn giao 

mặt bằng 30/134 hồ sơ. Thời gian đến tiếp tục thực hiện vận động và biện pháp thi 

                                                 
           

1
 Trong đó:  Thuế ngoài quốc doanh là:  2.078.382.000đ/2.200.000.000đ = 94%. Thuế sử dụng đất PNN: 

606.304.000đ/830.000.000đ = 73%.  Phí, lệ phí: 293.918.548đ/345.000.000đ = 85%.  Thu khác:  

16.158.000đ/45.000.000đ = 36%. Thuế thu nhập cá nhân:839.230.000đ/1.100.000.000đ = 76%. Thu ATGT: 

3.000.000đ/5.000.000đ = 60%.  
  
            Thu các loại quỹ vận động:  Quỹ ĐƠĐN: 61.295.000đ/60.000.000đ = 102%.  Quỹ 

BTTE:37.120.000đ/30.000.000đ = 124%. Quỹ VNN:250.000.000đ/250.000.000đ = 100%.  Quỹ NCT: 

32.100.000đ/30.000.000đ = 107%. Quỹ Khuyến học: 16.000.000đ/15.000.000đ = 107%.  Quỹ PCTT: 

29.700.000đ/29.700.000đ = 100%.  
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công cuốn chiếu thành 02 mũi thi công. Mũi thứ nhất thi công từ đầu tuyến giáp với 

cống đường sắt; mũi thứ hai thi công từ cầu sắt sông Phú Lộc lên đầu tuyến. 

- Đã góp ý đồ án quy hoạch Tổng quan thành phố Đà Nẵng đến 2030 tầm nhìn 

đến năm 2045; góp ý quy hoạch Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng; 

góp ý thống nhất đồ án quy hoạch Trụ sở BHXH quận Thanh Khê, trong đó có khu 

đất dành cho xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng 4B tại tổ 27. 

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng chi bộ 4A, 

chi bộ 5&6, chi bộ 11; nhà làm việc của Quân sự phường; công trình cải tạo, sửa chữa 

trụ sở UBND phường; công trình cải tạo, mở rộng điện chiếu sáng phường Thanh Khê 

Tây; nghiệm thu khối lượng dịch vụ thu gom rác của Xí nghiệp môi trường; Nghe 

công bố quy hoạch và bàn giao mốc ranh giới dự án Khu công viên cây xanh, Thiết 

chế văn hóa khu đất rẻo Ngã Ba Huế và trường Mẫu giáo trên địa bàn phường. Khởi 

công công trình cống nền đường năm 2020 trên địa bàn phường. Hỗ trợ sửa chữa nền 

đường, đanh cống phục vụ Tết Nguyên Đán Canh Tý tại các tổ dân phố: 2, 3, 4, 8, 16, 

17, 18, 19, 27, 32, 35, 51 với số tiền 11.600.000 đồng. Tổ chức nạo vét cống tại các tổ 

dân phố: 01, 41, 42, 44, K36/05 Lý Thái Tông. Hỗ trợ sửa chữa nhà sinh hoạt số 206 

Dũng Sĩ Thanh Khê cho chi bộ 10, 13. Hỗ trợ sửa chữa tường rào cổng ngõ nhà sinh 

hoạt khu dân cư 4A. 

b) Công tác quản lý Trật tự đô thị 

         - Đầu năm, UBND phường đã chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 04/KH-UBND 

ngày 02/01/2020 về việc tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự An toàn giao 

thông, trật tự đô thị,
 
vệ sinh môi trường trên địa bàn phường; Kế hoạch số 38/KH-

UBND ngày 24/02/2020 về việc tổ chức ra quân lập lại trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị 

trên địa bàn phường năm 2020. Gửi thông báo chủ trương tổ chức lập lại TTVH, mức 

xử phạt, xử lý đối với trường hợp vi phạm để các hộ ở trên các tuyến đường biết, 

hưởng ứng và phối hợp cùng với chính quyền thực hiện; đồng thời xây dựng kế hoạch 

ra quân cụ thể đối với từng tuyến đường và xử lý các chợ tạm chợ cóc trên địa bàn 

phường, sắp xếp các hộ kinh doanh nước mía trên vỉa hè phía bắc và cho ký cam kết 

kinh doanh đối với từng hộ, kiểm tra cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè; thực hiện 

việc để xe trong vạch, đảm bảo dành một phần lối đi cho người đi bộ theo quy định
2
.  

        - Trong năm do ảnh hưởng dịch COVID-19, để giãn cách xã hội, UBND 

phường đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý quyết liệt nên tình hình trật tự đô thị tương đối ổn 

định, chủ yếu xử lý chợ cóc Phan Phu Tiên, Phan Nhu, điểm tập kết hải sản bãi biển 

đường Nguyễn Tất Thành và các hộ buôn bán lấn chiếm vỉa hè đường Phan Nhu xung 

quanh chợ Phú Lộc 
3
. Kết quả việc chỉ đạo xử lý kiên quyết cũng đã làm hạn chế hành 
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Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản 

lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết 

định 24/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi bổ sung một số điều ban 

hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBND;  Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của UBND thành 

phố Đà Nẵng ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất, 

kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

 
3
 Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 15/05/2020,  phối hợp với các lực lượng ra quân tổ chức xử lý theo Chỉ thị 16/CT-

TTg Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Từ ngày 18/5/2020, UBND phường đã phối 
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vi vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh buôn bán và tình trạng tụ tập chợ 

cóc, chợ tạm trên địa bàn phường. 

       - Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 16/11/2020 của UBND phường 

về việc lập lại trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường 

từ nay đến hết năm 2020, UBND phường đã chỉ đạo Tổ kiểm tra Qui tắc phường phối 

hợp với các lực lượng và các Hội đoàn thể tổ chức ra quân xử lý thu giữ 30 bảng hiệu, 

3 xe đẩy và một số vật dụng vi phạm khác, ra quyết định xử phạt 2 trường hợp 

750.000 đồng. 

- Công tác quản lý trật tự xây dựng được chú trọng kiểm tra thường xuyên, đã 

kiểm tra xử lý 04 trường hợp, trong đó tháo dỡ 02 xây dựng trái phép trên đất nông 

nghiệp (nhà tôn vắng chủ tại tổ 15, bà Lê Thị Nhẫn tổ 26), lập biên bản đình chỉ thi 

công 01 trường hợp xây dựng sai phép (Nguyễn Khánh Anh Hưng tổ 26); xử phạt 01 

trường hợp lấn chiếm vỉa hè tại 87 Lý Thái Tông. 

       c) Công tác đảm bảo Vệ sinh môi trường  

- Nhằm đảm bảo các tiêu chí xây dựng “phường Thanh Khê Tây – thân thiện 

với môi trường”, trong năm 2020 UBND phường đã triển khai 09 kế hoạch
4
 tổ chức 

ra quân tổng dọn vệ sinh làm sạch môi trường trên địa bàn phường. Ngoài ra, UBND 

còn triển khai các Tổ dân phố vận động nhân dân hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào 

“Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp” tạo cảnh quang môi trường ở khu dân cư thông 

thoáng, sạch đẹp hơn. 

- Từ đầu năm đến nay, UBND phường đã tổ chức 13 đợt ra quân tổng dọn vệ 

sinh môi trường với hơn 2200 người tham gia, thu gom trên 16m
3
 rác thải các loại. Đã 

triển khai dọn 08 lô đất trống, thu gom hơn 140 m
3
 xà bần, rác thải và rào chắn lại. 

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên 

địa bàn phường, đã tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc 

phân loại rác thải tại nguồn bằng nhiều hình thức như: treo pano và phát thanh trên xe 

quy tắc, phát tờ rơi tuyên truyền về cách thức phân loại đến các hộ gia đình, tuyên 

truyền tại các cuộc họp ở khu dân cư  để nhân dân nhận thức cùng góp sức trong việc 

bảo vệ môi trường tại địa phương. Tổ chức buổi phát động “Chung tay bảo vệ môi 

trường” và nhân rộng mô hình “Phân loại rác thải, thùng rác môi trường” với hơn 

300 người tham dự; trao 01 xe đẩy thu gom rác tài nguyên và 100 thùng sơn tái chế. 

                                                                                                                                                                   
hợp với Đội KTQTĐT quận, Đội CSTT-CĐ Công an quận và các đơn vị có liên quan ra quân lập lại trật tự ATGT, 

TTĐT, VSMT xung quanh chợ Phú Lộc, thu giữ nhiều vận dụng bàn ghế, dù, xe đẩy, rau, quả và hải sản. 
4
 Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/01/2020 về việc tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn phường đón Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020. Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2020 về việc quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường tại 

các lô đất trống năm 2020. Công văn số 33/UBND-ĐCXD ngày 07/02/2020 về việc dọn vệ sinh môi trường phòng 

chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn phường. Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 26/02/2019 về việc tổ chức ra quân 

tổng dọn vệ sinh và chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ phường Thanh Khê Tây. Kế hoạch số 41/KH-

UBND ngày 28/02/2020 về việc tổ chức Phong trào Ngày chủ nhật Xanh Sạch Đẹp năm 2020. Kế hoạch số 79/KH-

UBND ngày 04/06/2020 về việc tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và chào 

mừng Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê lần thứ XII. Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 17/07/2020 về việc tổ chức ra 

quân tổng dọn vệ sinh hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” năm 2020 trên địa bàn phường. Kế hoạch số 

109/KH-UBND ngày 1610/2020 về việc tổ chức triển khai tổng ra quân vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả của các 

đợt mưa kéo dài trên toàn địa bàn phường Thanh Khê Tây. Tổ chức ra quân sáng ngày 22/11/2020 khắc phục hậu quả 

sau cơn bão số 13 trên địa bàn phường theo Kế hoạch số 1775 ngày 19/11/2020 của UBND quận Thanh Khê. 
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Hội Liên hiệp Phụ nữ phường là đơn vị chủ công đã triển khai đến 17 chi hội phụ nữ 

khu dân cư tổ chức thu gom và phân loại rác thải tại nguồn. Hàng tháng từ nguồn quỹ 

thu gom phân loại rác tại nguồn, các chi hội đã tham gia tổ chức các hoạt động hỗ trợ 

các gia đình khó khăn, công tác khuyến học khuyến tài, các hoạt động khác tại khu 

dân cư. Tổng số tiền quy đổi được từ rác tài nguyên từ đầu năm đến nay thu được là 

57.200.000đ.  

4. Lĩnh vực Văn hóa Xã hội 

a) Công tác Giáo dục 

- Sau thời gian thực hiện nghỉ học để phòng chống dịch Covid 19, các trường 

tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh, tổ chức cho học sinh 

bắt đầu năm học 2020 - 2021. 

- Xây dựng Kế hoạch điều tra trình độ học vấn nhân dân, thiết lập hồ sơ phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020 trên địa bàn phường. Tiếp tục thực hiện tốt công 

tác quản lý các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn, đã lập biên bản yêu cầu 03 

nhóm trẻ tự phát dừng hoạt động (02 nhóm tại tổ 05, 01 nhóm tại tổ 03). 

- Khảo sát vận động 01 học sinh bỏ học tại tổ dân phố số 23.  Rà soát, tổng hợp 

học sinh tiểu học, trung học cơ sở và học sinh không đủ điều kiện tuyển sinh vào các 

trường THPT; tổ chức gặp mặt 110 học sinh đạt thành tích cao trong học tập năm học 

2019 - 2020 và học sinh trúng tuyển Đại học công lập năm 2020. 

b) Công tác Văn hóa - Thể thao 

- Thực hiện tốt công tác trang trí, cổ động trực quan nhân kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, mừng xuân Canh Tý 2020; Tham gia 

các giải thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ do quận Thanh Khê phát động, tổ chức
5
. 

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ phường Thanh Khê Tây lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 

2025, Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê tiến đến Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành 

phố Đà Nẵng và Đại hội XIII của Đảng.  

- Tuyên truyền phổ biến công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến các khu dân 

cư; nâng cao ý thức người dân về bảo vệ sức khỏe, hạn chế việc tụ tập đông người, 

thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên. 

- Triển khai bình xét các danh hiệu văn hóa và học tập năm 2020; Kết quả: đề 

xuất danh hiệu TDP Văn hóa cho 48/57 TDP; Công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa 

cho 3384 hộ/3515 hộ, đạt 96%. 

c) Công tác Lao động, Thương binh & Xã hội 

* Công tác chăm sóc đối tượng chính sách, Bảo trợ xã hội 

                                                 
5
 Mừng xuân Canh Tý đã trang trí 60 câu băng rôn, 20 pano cờ sao, cờ Đảng, 120 pano phướn, 8 pano cổng; 12 

dây cờ nheo, 40 cây cờ phướn; 02 cụm cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trụ sở phường và các tuyến đường Dũng Sĩ Thanh Khê 

với chủ đề “Mừng Đảng – Đón xuân”, ca ngợi quê hương đất nước. 
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- UBND phường đã quan tâm, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách cho đối 

tượng chính sách, Bảo trợ xã hội trên địa bàn
6
. Đã cấp phát hỗ trợ Covid-19 cho đối 

tượng NCC, BTXH trong đợt 1 và đợt 2 với tổng số tiền là 1.388.000.000 đồng.  

- Trong năm đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho 14 tr/hợp NCC, trong đó có 

02 nhà xây mới với 120 triệu đồng, 12 nhà sửa chữa với 250 triệu đồng; cấp phát 14 

tivi Led do Quận hỗ trợ cho các gia đình chính sách được hỗ trợ sửa chữa năm 2020. 

- Tổ chức trao quà mừng thọ tại nhà cho 173 cụ từ 70 tuổi trở lên, trong đó có 

19 cụ nhận trên 90 tuổi nhận quà và thiếp chúc mừng của Chủ tịch thành phố. Đề nghị 

giải quyết 14 hồ sơ NCT hưởng chế độ đủ 80, 90 tuổi. 

- Triển khai và tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng chế độ do ảnh hưởng dịch Covid-

19 cho các đối tượng hộ kinh doanh cá thể, lao động có hợp đồng lao động và lao 

động tự do (đợt 1 + 2) trên 3000 hồ sơ. 

        * Công tác giảm nghèo  

Tổ chức đối thoại với 32 hộ nghèo còn sức lao động dự kiến thoát nghèo trong 

năm. Đến nay đã sửa chữa 04 nhà với tổng số tiền 75 trđ, 01 nhà xây mới với số tiền 

55 trđ. Do tình hình dịch bệnh kéo dài, UBND phường cũng đã đề ra nhiều giải pháp 

giúp đỡ, đưa ra thoát 17/22 hộ nghèo và 12/12 hộ cận nghèo theo kế hoạch quận giao 

năm 2020
7
. 

* Công tác Gia đình và Trẻ em 

Ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường được hỗ trợ nhận 

quà nhân dịp tết Nguyên đán, tết Thiếu Nhi 1/6, tết trung thu, hỗ trợ khó khăn đột 

xuất cho trẻ em bị bệnh dài ngày, hỗ trợ mua sách vở dụng cụ học tập cho trẻ có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, giới thiệu trẻ nhận học bổng, xe đạp,..; như đã hỗ trợ quà tết, 

quà 1/6 cho hơn 140 lượt trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà UBND phường đang 

quản lý với tổng số tiền 21 trđ, hỗ trợ cho 01 trẻ mổ tim với số tiền 2 trđ. Giới thiệu 

nhận học bổng của thành phố 5 em với tổng số tiền 5trđ, nhận dụng cụ học tập cho 5 

với tổng số tiền 2trđ. 

 Bên cạnh đó còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong việc tổ chức tuyên 

truyền luật trẻ em 2016, tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường 

mạng, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực trẻ em….tại khu dân cư 

và tại các trường học trên địa bàn phường. Phối hợp với phòng LĐTBXH quận trong 

việc tập huấn cho câu lạc bộ quyền trẻ em của phường. Trong năm UBND phường 

cũng đã giới thiệu 84 em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn bị ảnh 
                                                 
          

6
 Đã đề nghị giải quyết: chế độ mai táng cho 11 đối tượng; 03 hồ sơ NCC hưởng tuất; 02 thẻ BHYT NCC; 06 hồ 

sơ NCC chuyển đi nơi khác; 10 hồ sơ người khuyết tật; cấp 8 thẻ chứng nhận NKT trẻ em; 01 BTXH đơn thân nuôi con; 

02 hồ sơ BTXH chuyển đi nơi khác. Hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 35 đ/tượng BTXH, NCC (phường 32 đ/t, quận 02 đ/t). 
7
 Trên cơ sở kết quả đối thoại UBND phường đã phối hợp với các hội đoàn thể phường làm hồ sơ cho 37 hộ 

vay vốn với tổng số tiền 3,289 tỷ đồng từ nguồn NHCSXH, làm hồ sơ vay vốn nhà ở xã hội của ngân hàng chính sách, 

giới thiệu học nghề và giới thiệu việc làm cho 146 người, giới thiệu cho hội CTĐ phường hỗ trợ 5 địa chỉ nhân đạo với 

số tiền 9 trđ, giới thiệu Hội từ thiện thành phố hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 01 hộ nghèo gồm xe nước mía và bàn ghế 

để bán với số tiền 10 trđ. Giới thiệu sinh kế cho 01 gồm xe nước mía và bàn ghế, ly với số tiền 10trđ cho hộ bà Nguyễn 

Thị Giàu, tổ 38. Phát tiền điện quý I, quý II cho hộ nghèo với tổng số tiền 26.362.000đ.  
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hưởng bởi dịch bệnh Covid nhận quà của UBND quận và thành phố với tổng số tiền 

36 triệu đồng. 

* Công tác Y tế, VSATTP 

- Trong năm, Trạm Y tế đã khám chữa bệnh cho 2590 lượt người, trong đó có 

626 người khám có BHYT. Thường xuyên tổ chức thực hiện có hiệu quả tất cả các 

chương trình Y tế, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt quản lý và điều trị tốt các 

bệnh xã hội, như: Tâm thần 33 BN (17 ĐK, 16 TTPL), HIV/AIDS: 18 BN, Lao 19 

BN. Đã chủ động lập kế hoạch công tác phòng chống dịch ngay từ đầu năm, không để 

xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. 

- Trong năm, đã tổ chức 42 lượt tuyên truyền Vệ sinh ATTP trên xe qui tắc; đã 

khám sức khỏe cho 92 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thức ăn 

đường phố. Kết quả kiểm tra đều đạt 100% đảm bảo ATTP, không có cơ sở nào bị xử 

lý vi phạm. 

* Công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội 

- Năm 2020 đã tiếp nhận quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú 10 trường hợp; 

loại 01 đối tượng do tái nghiện (Trương Ngọc Rin, sn 1988, tổ 6). Cấp giấy chứng 

nhận 03 trường hợp hoàn thành xong Quyết định QLSC tại nơi cư trú. Hiện đang quản 

lý sau cai tại nơi cư trú 12 trường hợp.  

- Các đối tượng sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện tập trung tại Bầu 

Bàng về địa phương đều được UBND phường ra quyết định phân công cho Hội đoàn 

thể nhận giúp đỡ, hàng tháng đều có nhận xét, đánh giá phân loại xếp loại cho các đối 

tượng thuộc diện quản lý sau cai. 

5. Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh 

a) Công tác Quốc phòng QSĐP 

- Tổ chức giao quân đạt chỉ tiêu trên giao 22/20 thanh niên (QS 20/18; CA 

02/02), đồng thời,  tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân bảo đảm 

chất lượng. Nắm chắc thực lực tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2020 

cho 95 thanh niên. Tiếp tục thực hiện đúng qui trình các bước xét duyệt thực lực 

NVQS năm 2021, tổng số thanh niên đủ điều kiện gọi khám năm 2021 là 90 TN. 

- Xây dựng 35 công dân vào LLDQ năm 2020 và rà soát cho ra 35 công dân 

hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân đảm bảo chỉ tiêu trên giao. Cử lực lượng 

tham gia huấn luyện DQ năm thứ nhất do quận tổ chức, quân số 28/28 đ/c, kết quả 

đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức huấn luyện quân sự - giáo dục chính trị cho 

DQCĐ, DQTC năm 2 trở lên, kết quả chung đơn vị đạt khá; bàn giao 03 đ/c đi đào tạo 

thuyền trưởng, máy trưởng Hải đội DQTT; huy động 08đ/c sĩ quan, hạ sĩ quan - binh 

sĩ dự bị tham gia huấn luyện tại các đơn vị dự bị động viên bảo đảm chỉ tiêu. 

b) Công tác đảm bảo ANCT – TTATXH 

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020, trên địa bàn không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Trong 

năm, trên địa bàn xảy ra 08 vụ PPHS, làm rõ 06 vụ - 09 đối tượng; xảy ra 10 vụ - 16 

đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, CAP lập hồ sơ xử phạt VPHC 
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với số tiền 45.650.000đ. Công tác tuần tra phối hợp các lực lượng theo Quyết định 

8394/QĐ-UBND của UBND thành phố tiếp tục duy trì và thực hiện có kết quả
8
.  

- Công tác phòng cháy chữa cháy: xây dựng Kế hoạch, tiêu chí và bảng đăng ký 

để xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân PCCC năm 

2020. Tham gia cùng Đoàn kiểm tra Công an quận kiểm tra công tác đảm bảo an toàn 

PCCC tại các cơ sở kinh doanh vàng mã, phế liệu, karaoke dịp Tết Canh Tý. Xây 

dựng Kế hoạch triển khai công tác PCCC&CNCH năm 2020. Trong năm đã xảy ra 01 

vụ cháy nhỏ tại nhà dân, nguyên nhân do chập điện. CAP phối hợp với Đội CS PCCC 

CAQ chữa cháy, không có thương tích về người, hậu quả về tài sản không đáng kể.  

                                                 
           

8
 1/ Tình hình xâm phạm trật tự an toàn xã hội 

a) Tình hình phạm pháp hình sự 

Trong năm 2020, trên địa bàn xảy ra 08 vụ PPHS, làm rõ 06 vụ - 09 đối tượng (số vụ PPHS không tăng không 

giảm so với năm 2019), trong đó: Giết người: 01 vụ, làm rõ 01 vụ - 02 đối tượng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 01 vụ, làm 

rõ 01 vụ - 01 đối tượng; Giao cấu với người dưới 16 tuổi: 01 vụ, làm rõ 01 vụ - 01 đối tượng; Làm giả con dấu, tài liệu 

của CQ,TC: 01 vụ, làm rõ 01 vụ - 03 đ/t; Trộm cắp xe máy: 02 vụ, làm rõ 01 vụ - 01 đối tượng; Trộm cắp tài sản khác: 

02 vụ, làm rõ 01 vụ - 01 đối tượng. 

b) Tình hình vi phạm hành chính về ANTT: trong năm, đã lập hồ sơ 10 vụ - 16 đối tượng vi phạm hành 

chính về ANTT, phạt tiền 45.650.000đ, gồm: Tàng trữ, sử dụng công cụ hỗ trợ không có Giấy phép: 03 vụ-04 đ/t, phạt 

tiền 19.000.000đ; Gây ồn ào, huyên náo tại KDC: 02 vụ - 02 đ/t, phạt tiền 400.000đ; Xâm hại sức khỏe người khác: 02 

vụ - 03 đ/t, phạt tiền 8.500.000đ; Cản trở người thi hành công vụ: 02 vụ - 06 đ/t, phạt tiền 17.000.000đ; Ném chất bẩn 

vào nhà người khác: 01 vụ - 01 đ/t, phạt tiền 750.000đ.  

c) Tình hình phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy  

- Công tác kiểm tra xử lý: qua các mặt công tác, đã phát hiện, xử lý 82 lượt đ/t sử dụng trái phép chất ma túy 

(tăng 06 lượt so với cùng kỳ năm 2019), trong đó xử phạt VPHC 49 đ/t (số tiền 36.375.000đ); lập hồ sơ giáo dục tại 

XPTT theo NĐ 111/CP đối với 14 đ/t và lập hồ sơ tập trung cai nghiện 15 đ/t (bắt buộc: 14, tự nguyện: 01); chuyển cho 

các đơn vị khác thụ lý 04 đối tượng (trong quận: 01 đ/t, ngoài quận: 03 đ/t).   

- Số lượng đối tượng bị lập hồ sơ giáo dục tại XPTT theo NĐ 111 và CNBB tăng so với cùng kỳ năm 2019 và 

vượt chỉ tiêu CAQ giao năm 2020. 

d) Tình hình cờ bạc, mại dâm  

* Tệ nạn cờ bạc: phát hiện, bắt quả tang 09 vụ - 37 đ/t có hành vi đánh bạc trái phép và chứa bạc, thu giữ 11 bộ 

bài các loại, 5.600.000đ tiền sòng. CAP lập hồ sơ xử phạt VPHC 07 vụ - 29 đ/t, phạt số tiền 49.500.000đ; chuyển Công 

an quận thụ lý, điều tra 02 vụ - 08 đối tượng.  

* Tệ nạn mại dâm: bắt quả tang 01 vụ - 02 đ/t có hành vi mua bán dâm, thu giữ 120.000đ (tiền mua bán dâm), 

phạt tiền 02 đối tượng, số tiền 950.000đ.      

e) Tình hình tai nạn khác, tự tử: trong năm, 01 người chết do tội phạm; các trường hợp khác chủ yếu chết do 

bệnh lý. 

2/ Kết quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

- Trong năm, trên địa bàn phường xảy ra 01 vụ TNGT tự gây làm 01 người chết. Ngoài ra, xảy ra 23 vụ va quẹt 

nhẹ làm 38 người bị thương.  

3/  Kết quả công tác tuần tra theo Quyết định 8394 

Trong năm, Công an phường đã tổ chức 700 ca tuần tra với 4.200 lượt người tham gia (trong đó, Công an 964 

lượt, Dân quân thường trực 1.392 Lượt, BVDP 1.505 lượt, DPCĐ 296 lượt và Biên phòng 43 lượt). Qua công tác tuần 

tra đã phát hiện 03 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; giải quyết 42 vụ gây rối, mâu thuẫn nhỏ tại khu dân cư; đẩy 

đuổi 11 nhóm thanh niên tụ tập có nguy cơ đánh nhau.  

Phát hiện, lập hồ sơ xử lý 01 trường hợp hát karaoke quá giờ quy định, gây ồn ào tại KDC. Phối hợp với Đội 

Cảnh sát PCCC chữa cháy tại 01 hộ dân (không có thương tích về người). Phối hợp với Phòng CSMT, Đội CSMT Công 

an quận bắt giữ 04 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 03 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Thực 

hiện tốt công tác phối hợp với tổ công tác 911. Phối hợp UBND phường nhắc nhở 18 cơ sở kinh doanh tạm dừng kinh 

doanh phục vụ công tác phòng chống dịch covid-19 và 34 nhóm người không chấp hành quy định về không tụ tập đông 

người trong thời gian phòng chống dịch. Ngoài ra, tổ tuần tra đã tạm giữ 10 xe máy vắng chủ. Bảo vệ hiện trường 16 vụ 

va chạm giao thông (bàn giao Đội CSGT thụ lý), hòa giải 04 va quẹt nhẹ khác. 
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6. Công tác Xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính, Tư pháp Hộ tịch 

và giải quyết đơn thư 

a) Công tác xây dựng chính quyền  

- UBND phường triển khai đăng ký phát động thi đua năm 2020 đến toàn thể 

CBCC, các TDP trên địa bàn phường. Triển khai đến CBCC viết bản cam kết tu 

dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 04-NQ/TW gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ 

thị số 14/CT-UBND về việc triển khai nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; 

phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.  

- Thực hiện Nghị định 34CP, UBND phường đã rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán 

bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, theo đó tinh giản 4 cán 

bộ không chuyên trách. Hiện nay số lượng cán bộ công chức có: 22 người, cán bộ 

không chuyên trách: 14 người.  

- Hoàn thành công tác bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó TDP nhiệm kỳ 2020 – 2022 

đảm bảo về thời gian, về số lượng và chất lượng. 

b) Cải cách hành chính 

- Xây dựng, triển khai kế hoạch CCHC năm 2020. CBCC phường tăng cường 

ứng dụng phần mềm QLVBĐH trong hoạt động cải cách hành chính. 

- Thực hiện tốt việc quản lý văn bản đến và văn bản đi đúng theo quy định tại 

chương II và chương III Thông tư số 01/2019/TT-BNV. 100% CBCC sử dụng hộp 

thư điện tử thành phố và việc trao đổi trong cơ quan đều qua hệ thống quản lý văn bản 

điều hành.  

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, đã hoàn thành việc công bố chuyển đổi 

áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 

9001:2015. Đã tổ chức tập huấn cho CBCC, CBKCT về phần mềm quản lý VBĐH, 

về soạn thảo văn bản, về lập hồ sơ công việc điện tử.  

c) Tư pháp - Hộ tịch, Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư 

* Tư pháp - Hộ tịch:  

- Đã tiếp nhận và giải quyết: 317 hs khai sinh, 85 hs khai tử, 106 hs kết hôn, 

344 hs xác nhận tình trạng hôn nhân, 412 tr.hợp cấp bản sao từ sổ hộ tịch, 06 hs bổ 

sung cải chính hộ tịch.  

- Thực hiện “3 trong 1” với 240 hồ sơ khai sinh, trong đó thực hiện trao giấy 

khai sinh tại nhà là 177 tr/hợp với kinh phí 24.780.000đ.  Thực hiện Đề án “Đi viếng 

và chia buồn gia đình có người thân từ trần” là 61 tr/hợp với kinh phí 30.500.000đ. 

- Chứng thực bản sao: 26.580 bản; chứng thực chữ ký, hợp đồng: 671 tr.hợp. 

* Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp 

tục được duy trì nền nếp. Trong năm, đã tiếp nhận và giải quyết xong 13/13 đơn thư, 

chủ yếu là đơn thư kiến nghị, thỉnh cầu; tổ chức tiếp công dân 44 lượt. 
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7. Tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác triển khai 

phòng, chống bão số 9 (bão Molave) và 13 (Vamco) 

a) Tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Ngay khi ghi nhận ca nhiễm covid-19 số 416 trên địa bàn thành phố, UBND 

phường đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND quận 

và thành phố. Chỉ đạo trạm y tế, công an, dân quân, dân phòng, TDP khẩn trương 

thực hiện các biện pháp nhằm khoanh vùng, xử lý đối với các trường hợp nhiễm 

Covid-19, đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức xét nghiệm đầy đủ, 

thực hiện tốt các biện pháp cách ly theo hướng dẫn của Bộ y tế và thành phố.  

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng xe quy tắc làm nhiệm vụ tại 

các tuyến đường và xe máy chở loa di động vào các kiệt hẻm, ứng dụng mạng xã hội 

Facebook nhằm tuyên truyền đến từng người dân chấp hành tốt công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; hướng dẫn cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử (Bluezone) để 

bảo vệ bản thân và cộng đồng. Và hoạt động của các Tổ Giám sát covid-19 cộng đồng 

để người dân không chủ quan về tình hình dịch. 

Chỉ đạo các Tổ công tác duy trì thường xuyên công tác kiểm tra toàn địa bàn về 

tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch như: ngăn chặn tình trạng tập trung 

buôn bán quá đông người, nhắc nhở việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn 

đối với những người đi bộ, tập thể dục tại các điểm công cộng như: bãi biển Nguyễn 

Tất Thành, Chợ Phú Lộc, trước cổng Công ty Dệt may 29/3…Đồng thời xử phạt đối 

với các trường hợp không chấp hành các quy định về giãn cách xã hội trên địa bàn, xử 

lý không để hình thành chợ tạm, chợ cóc sau khi giãn cách xã hội
9
.  

UBND phường ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid - 19. Đợt 1: đã hướng dẫn và cách ly y tế cho 5 bệnh nhân F1 tại địa 

phương và cách ly 21 bệnh nhân từ các nơi khác về theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Đã 

vận động hỗ trợ và phối hợp các tổ chức cấp phát 773 xuất quà cho các hộ nghèo, cận 

nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn phường do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đợt 2: 

Số bệnh nhân mắc Covid-19 tại địa bàn phường (tính từ sau khi công bố BN 416 đến 

nay) là 04 bệnh nhân, trong đó có 04/04 bệnh nhân đã hoàn thành điều trị và cách ly 

trong 14 ngày tại nhà. Đã đưa đi các ly tập trung 35 người thuộc diện F1, và ban hành 

Quyết định cách ly tại nhà đối với 183 trường hợp thuộc diện F2, đến nay đã hoàn 

thành cách ly theo quy định. Hiện không còn theo dõi trường hợp cách ly nào.  

Từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, UBND 

phường đã cấp phát cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid theo Nghị quyết 42 

với tổng số tiền 1.596.383.000 đồng.  

                                                 
9
 UBND phường đã xử phạt VPHC 24 trường hợp (trong đó 07 trường hợp phạt cảnh cáo), số tiền là 

3.400.000đ. Đã chuyển cơ quan chức năng ban hành QĐ xử phạt hành chính đối với 06 trường hợp vi phạm về phòng 

chống dịch với tổng số tiền phạt là: 57.500.000 đồng. Trong đó: 04 trường hợp không chấp hành các quy định về giãn 

cách xã hội và cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ với tổng số tiền 42.500.000 đồng. 02 trường hợp không chấp 

hành việc dừng kinh doanh, buôn bán tại cơ sở với số tiền 15 triệu đồng (7.500.000đ/trường hợp). 
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Trong 2 đợt dịch Covid 19, Ban giảm nghèo đã phối hợp Mặt trận phường 

trong việc cấp phát lương thực, hỗ trợ tiền mặt và giới thiệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ khó khăn. Đảm bảo không để tình trạng thiếu đói xảy ra trong các hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường. Lập danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của chính phủ, đợt 1 và đợt 2 với tổng số 

tiền 503.500.000đ. 

Từ nguồn vận động: UBND phối hợp với UBMT và các hội đoàn thể phường 

đã hỗ trợ cho các trường hợp gặp khó khăn, nhất là các hộ tại khu cách ly. Từ nguồn 

vận động này, Ban cứu trợ phường đã chi ra mua lương thực, thực phẩm,… cộng với 

số lượng quà các mạnh thường quân trao trực tiếp, đã hỗ trợ suất quà cho 892 hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và đi thăm, tặng quà các lực lượng tham gia phòng 

chống dịch trên địa bàn phường với tổng số tiền là 111.468.000đ. 

b) Công tác triển khai phòng, chống bão số 9 (bão Molave) và 13 (Vamco) 

Với sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm 

nhẹ thiên tai phường đã chủ động tổ chức phương án, kế hoạch đảm bảo phòng chống 

lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, di dời người dân đảm bảo an toàn trong cơn bão số 9 và số 

13, như sau: 

* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: 

- Rà soát, củng cố các Tiểu ban phòng chống lụt bão ở các khu dân cư. Đồng 

thời, tiến hành trang bị các phương tiện vật chất cho các lực lượng tham gia phòng 

chống bão như: áo mưa, đèn pin, mũ cối, ủng, cưa, rựa… 

- Tổ chức họp chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống lụt bão và cứu nạn cứu 

hộ đến Chi ủy các Chi bộ trực, Ban CTMT khu dân cư và Ban điều hành 57 Tổ dân 

phố trên địa bàn phường. 

- Triển khai phương án di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến các 

điểm sơ tán tập trung an toàn; đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm đảm bảo phục vụ 

nhân dân cư trú qua bão.  

- Chỉ đạo Công an, Quân sự phường đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn 

phường, đặc biệt tại các điểm sơ tán tập trung. 

* Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ứng phó với bão số 9 

- Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền công tác phòng, chống bão lụt bằng xe Quy 

tắc, loa di động đến từng khu dân cư trên địa bàn phường. 

- Phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Lộc vận động đưa 39 tàu cá vào nơi trú ẩn 

an toàn (Âu thuyền Thọ Quang); tổ chức di chuyển 12 thúng máy đang neo đậu tại 

chân cầu Phú Lộc (đoạn Nguyễn Tất Thành) vào vị trí an toàn. 

- Vận động tuyên truyền nhắc nhở các khu dân cư có nguy cơ ngập úng cao, 

người dân đã chủ động kê đồ đạc lên chỗ cao và di dời về nhà người thân quen để 

tránh ngập lụt, tránh bão hoặc di dời đến các điểm sơ tán tập trung. 

- Thông báo tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn phường tạm dừng thi 

công; các đơn vị chủ quản kiểm tra và gia cố bảo quản 13 trụ ăng ten viễn thông.  
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- Chỉ đạo BCH Quân sự cùng với Đoàn Thanh niên phường hỗ trợ người dân 

chằng chống nhà cửa, chặt cây xanh có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm đến tính mạng 

và tài sản nhân dân. 

* Công tác di dời dân: Các tổ công tác của UBND phường đã vận động được 

hơn 610 hộ với 2.380 nhân khẩu sơ tán đến nơi an toàn; trong đó, có hơn 463 nhân 

khẩu đã được vận động sơ tán đến các điểm tập trung theo kế hoạch của UBND 

phường( tại trường TH Lê Văn Tám; Trường CĐ Thương Mại; trường TH Dũng Sĩ 

Thanh Khê; Đồn BP Phú Lộc); số còn lại sơ tán đến nhà người thân và nhà kiên cố 

trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, UBND phường cũng chuẩn bị chu đáo về lương 

thực thực phẩm, nước uống cho người dân ở các điểm sơ tán tập trung; hỗ trợ lương 

thực cho các hộ dân bị ngập úng… 

* Công tác triển khai khắc phục sau bão:  

Tình hình ngập úng cục bộ do mưa lớn, nước ngập sâu từ 0,5m đến 1m đã ảnh 

hưởng đến 372 nhà ở các Tổ dân phố. Trong bão số 9, tổng số cây xanh bị ngã đổ trên 

địa bàn phường là 68 cây; có 01 nhà tốc mái hoàn toàn
10

, 04 nhà tốc mái hiên khoảng 

30m
11

, 01 hộ tốc mái một phần
12

; cơn bão số 13 thì không thiệt hại gì. 

Chỉ đạo các bộ phận phối hợp, huy động nhân dân, các tổ chức đoàn thể trên địa 

bàn phường tổng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả sau bão; chỉ đạo các bộ phận liên 

quan thống kê thiệt hại do 02 cơn bão gây ra. 

8. Đánh giá chung 

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, thiên tai bão lụt 

liên tục, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, tuy nhiên, trên cơ sở Nghị quyết của 

Đảng ủy, HĐND phường, UBND phường đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với 

UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể phường cùng với sự chung tay, nỗ lực của toàn 

thể cán bộ từ phường đến khu dân cư và nhân dân toàn phường trong quá trình tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ trên một số lĩnh vực đạt kết quả như: 

- Hoàn thành xuất sắc công tác giao quân năm 2020. Công tác đảm bảo ANCT, 

TTATXH được giữ vững, chủ động bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết của địa 

phương, đất nước. 

- Công tác an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên, chăm lo chu đáo các 

đối tượng; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá xã hội và phục vụ nhân dân đón Tết 

Nguyên đán Canh Tý an toàn, tiết kiệm.  

- Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự vỉa hè các tuyến đường; công tác vệ 

sinh môi trường, quản lý các lô đất trống, là những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đã 

được triển khai nhiều kế hoạch, xử lý một cách quyết liệt trên địa bàn phường.  

- Hầu hết các Ban điều hành TDP có trách nhiệm cao trong công tác vận động 

thu và hoàn thành thu các loại quỹ theo kế hoạch đề ra, đã có 57/57 TDP hoàn thành 

                                                 
10

 Nhà ông Phan Minh Tuấn - tổ 56 
11

 Nhà bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh và nhà ông Trần Hoàng Giang ở tổ 20; nhà ông Trần Văn Thông và nhà bà 

Nguyễn Thị Tý (sập thêm cổng ngõ) ở tổ 27 
12

 Nhà bà Nguyễn Thị Cúc - Tổ 39. 
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100% thu các loại quỹ. Biểu dương các TDP số: 28, 35, 55, 22, 50, 4 đã hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao năm 2020. 

- Công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường được 

thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Toàn hệ thống chính trị từ phường đến khu 

dân cư đã tích cực tập trung vào cuộc, thực hiện quyết liệt, đảm bảo các quy định về 

công tác phòng chống dịch, đồng thời quan tâm hỗ trợ kịp thời cho nhân dân gặp khó 

khăn do ảnh hưởng dịch covid-19. 

- Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai cũng được UBND chủ động 

tổ chức đảm bảo theo phương án, kế hoạch đề ra; đảm bảo an toàn về con người và tài 

sản của nhân dân. 

* Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế đó là: 

- Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên tình hình hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thương mại, dịch vụ bị đình trệ, ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách trên 

địa bàn phường. Người dân bị mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn, công tác 

giảm nghèo chưa đạt chỉ tiêu đề ra. 

- Tình trạng vi phạm trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để 

kinh doanh buôn bán vẫn còn gây nhiều bức xúc cần phải giải quyết. Công tác quản lý 

các lô đất trống chưa hiệu quả, vẫn còn tình trạng đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường. 

- Công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng dự án Khe Cạn còn gặp nhiều 

khó khăn, chưa đảm bảo tiến độ đề ra do người dân chưa đồng tình với chính sách hỗ 

trợ, đền bù, bố trí tái định cư. 

- Việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/NĐ-CP về sắp xếp, tinh giảm một 

số cán bộ không chuyên trách của phường cũng phát sinh nhiều bất cập, chế độ chính 

sách, phụ cấp quá thấp. Bên cạnh đó, khối lượng công việc tăng lên phần nào ảnh 

hưởng đến tư tưởng, đời sống của cán bộ công chức. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 

- Chỉ tiêu pháp lệnh 

- Thu NSNN:      ..................đồng  

- Chi NSNN:              …………. đồng  

- Gọi công dân nhập ngũ:     100% chỉ tiêu 

- Chỉ tiêu hướng dẫn 

- Sản lượng khai thác hải sản:     .... tấn 

- Tỷ lệ giảm sinh:       0,1%0 

- Tỷ lệ giảm sinh con thứ 3:     0,1% 

- Giảm hộ nghèo (theo chuẩn TP):   .... hộ 
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2. Một số giải pháp chủ yếu phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc 

phòng – An ninh, xây dựng chính quyền vững mạnh năm 2021 

2.1. Về phát triển kinh tế 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 03/9/2020 

của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát dịch bệnh, 

vừa khôi phục, phát triển triển kinh tế. 

- Triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ, thành phố hỗ trợ các hộ 

kinh doanh, doanh nghiệp khắc phục khó khăn sau ảnh hưởng của dịch Covid - 19. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển dịch vụ quận Thanh Khê giai đoạn 

2016 - 2020 và những năm tiếp theo”; tập trung phát triển kinh tế theo hướng thương 

mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt khuyến khích phát triển các loại hình dịch 

vụ thương mại, thể thao, du lịch, lưu trú, hải sản, các sản phẩm hải sản thô.  

- Tăng cường hỗ trợ ngư dân nâng cao sản lượng, giá trị đánh bắt hải sản, hoàn 

thành chỉ tiêu khai thác năm 2021 gắn với thực hiện chương trình quốc gia vươn khơi 

bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để khuyến 

khích các hộ nông dân thành lập Tổ Hội nông dân nghề nghiệp. Chủ động phòng, 

chống giảm nhẹ hậu quả thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 

2.2. Tài chính ngân sách 

Tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước chặt chẽ, theo quy định của 

pháp luật. Bảo đảm tiến độ thu ngân sách hằng quý, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu 

ngân sách năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Công khai minh 

bạch và chống thất thu thuế toàn diện trên địa bàn quận Thanh Khê”. Tự cân đối ngân 

sách, đáp ứng các hoạt động của địa phương và quản lý chi đúng nguyên tắc, triệt để 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đảm bảo nguồn dự phòng ngân sách để đáp ứng, 

chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi cấp bách phát sinh đột 

xuất.  

2.3. Công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường 

- Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của thành phố về quản lý 

quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn phường; Tập trung làm tốt công tác quản lý 

đất đai, xử lý kiên quyết các trường hợp xây dựng nhà trái phép, sai phép, đặc biệt chú 

trọng các lô đất sau khi di dời mồ mã, đất nông nghiệp. 

- Triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình xây 

dựng cơ bản do quận, phường đầu tư. Tiếp tục kiến nghị quận, thành phố đẩy nhanh 

tiến độ triển khai các dự án
13

 trên địa bàn phường để góp phần chỉnh trang bộ mặt đô 

thị phường nhà và ổn định đời sống nhân dân. Phối hợp với các ngành, đơn vị tiếp tục 

                                                 
13

 Dự án khu công viên vườn dạo đất rẻo Ngã Ba Huế; dự án khu đất bệnh viện Bưu điện 3 (cũ), hồ điều tiết 2ha… 
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vận động nhân dân chấp hành tốt việc di dời giải toả, bàn giao mặt bằng Dự án Tuyến 

cống thoát nước Khe Cạn. 

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt Chủ trương của Thành phố “Năm văn hóa, văn 

minh đô thị”, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của 

Quận ủy “Năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trật tự xã hội, mỹ quan đô thị; tăng cường 

công tác an sinh xã hội” và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Triển khai 

có hiệu quả các biện pháp ngăn chặn tình trạng quảng cáo rao vặt; lang thang xin ăn, 

bán hàng rong.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương phân loại rác thải tại nguồn tới các 

hộ gia đình; Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 31/3/2018 của Quận ủy về “Xây dựng 

Quận Thanh Khê - Quận môi trường giai đoạn 2021 - 2030”, đảm bảo các tiêu chí về 

xanh, sạch, đẹp, giữ vững phường đạt tiêu chí “Phường thân thiện môi trường”. Duy 

trì thường xuyên phong trào ngày Chủ nhật “Xanh-Sạch-Đẹp”. Chủ động phòng, 

chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, khắc phục tình trạng 

ngập úng. 

- Tiếp tục kiến nghị với quận và thành phố giải quyết dứt điểm những điểm 

bức xúc về môi trường như: khu vực sông Phú Lộc, hồ 2ha... Tập trung kiểm tra, có 

biện pháp quản lý, xử lý, bảo vệ môi trường ở các lô đất trống, đồng thời đổi mới các 

hình thức, nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường; xử lý kịp thời các phản ánh của 

nhân dân liên quan đến công tác vệ sinh môi trường. 

2.4. Lĩnh vực văn hóa xã hội 

a) Văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao 

 - Chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao cơ sở; tích cực vận động 

quần chúng tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên. Tổ chức tham gia tốt, 

đầy đủ nội dung các giải văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do quận, thành phố tổ 

chức. 

 - Tổ chức tuyên truyền trong nhân dân về ATGT, VSMT, TTĐT, phòng chống 

dịch bệnh và chào mừng các ngày lễ lớn.  

b) Giáo dục 

- Các trường hoàn thành tốt chương trình dạy học, quản lý chặt chẽ học sinh, 

kịp thời phát hiện và vận động học sinh bỏ học đến trường, không để xảy ra tình trạng 

học sinh bỏ học. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng phường. 

Duy trì và đẩy mạnh kết quả phổ cập giáo dục ở các bậc học. Quản lý tốt hoạt động 

của các nhóm, lớp độc lập tư thục; thường xuyên kiểm tra, quán triệt không để xảy ra 

tình trạng mất vệ sinh ATTP, nhất là tình trạng bạo hành trẻ em trên địa bàn phường. 

Tăng cường lãnh đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng 
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đồng học tập, học tập suốt đời theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ và Chỉ thị 39-CT/TU của BTV Thành ủy. 

c) Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

* Y tế: Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chăm sóc sức 

khỏe nhân dân; phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh xảy ra. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid - 19, nhất là 

thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu 5K, với tinh thần chủ động, tích cực, đồng bộ để kiểm 

soát tốt tình hình, không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát và lây lan thứ phát ra 

cộng đồng. 

* Dân số, Kế hoạch hóa gia đình: Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp tránh 

thai, không sinh con thứ 3
+
. 

d) Lao động, Thương binh & Xã hội 

- Tiếp tục giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng. Theo 

dõi, giám sát việc sửa chữa nhà đối tượng chính sách. Thực hiện tốt công tác an sinh 

xã hội, kịp thời hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn, mất việc làm do suy 

giảm kinh tế, dịch bệnh, thiên tai có điều kiện ổn định cuộc sống. 

- Thực hiện tốt công tác giảm nghèo và các giải pháp giúp thoát nghèo bền 

vững năm 2021. Chú trọng đến công tác hỗ trợ vay vốn, giới thiệu học nghề và việc 

làm cho hộ nghèo nhằm giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.  

- Tiếp tục củng cố kiện toàn các tổ TK&VV tại cơ sở. Tập trung thực hiện các 

biện pháp thu hồi nợ quá hạn, kiên quyết không để tình trạng chây ỳ, chiếm dụng vốn. 

e) Gia đình & Trẻ em 

Thu thập thông tin về trẻ em trên địa bàn phường, tổ chức các hoạt động chăm 

sóc, hỗ trợ gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

f) Phòng chống Tệ nạn xã hội 

 Quản lý chặt chẽ các đối tuợng tại cộng đồng. Tiếp tục kiểm tra ngăn chặn xử 

lý tình trạng lang thang xin ăn, đẩy đuổi gái mại dâm trên tuyến Nguyễn Tất Thành. 

2.5. Công tác Quốc phòng quân sự địa phương  

Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng - an ninh cho các đối tượng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân 

quân thường trực; củng cố và xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên đảm bảo 

cho công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh tuyên truyền, bảo vệ chủ 

quyền biển đảo; rà soát lại hồ sơ xây dựng Hải đội DQTT để triển khai hiệu quả Đề án 

“Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong 

tình hình mới”. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, hoàn thành 

100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo chất lượng; hạn chế thấp nhất chống khám; phấn đấu 

không có tình trạng chống lệnh, đào bỏ ngũ sau giao quân.  
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2.6. Công tác đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 06-KH/QU ngày 14/9/2020 của Quận ủy 

thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về 

“Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”. Tăng cường công tác quản lý lưu trú, hoạt 

động của người nước ngoài; đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, trấn áp, không để phát 

sinh các loại tội phạm, nhất là nhóm tội phạm mới như cho vay nặng lãi, “tín dụng 

đen”; kiềm chế đến mức thấp nhất tội phạm cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm 

cắp, ma túy, cờ bạc và các tệ nạn xã hội; quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở 

kinh doanh có điều kiện
14

. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh xã hội, an ninh trong 

các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện, không để xảy ra “điểm nóng”; 

đấu tranh có hiệu quả các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; đảm bảo an 

ninh tuyệt đối vào các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, nhất là Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Phát 

huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình phòng, 

chống tội phạm trong nhân dân. Phát huy tối đa, duy trì hiệu quả và quản lý chặt chẽ 

hệ thống camera an ninh ở khu dân cư, kịp thời xử lý bất cập phát sinh. Tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuần tra phối hợp giữa các lực lượng nhằm duy trì trật tự, kỷ cương, an 

toàn xã hội theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành 

phố. 

- Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Xây dựng và 

thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại các nhà cao tầng, cơ sở trọng 

điểm về cháy, nổ và các khu dân cư nằm sâu trong kiệt hẻm, phát huy vai trò các 

“Cụm dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy”, “Cụm chung cư an toàn về phòng 

cháy, chữa cháy”. 

2.7. Công tác xây dựng chính quyền, Cải cách thủ tục hành chính 

- Thường xuyên quán triệt và thực hiện nề nếp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, 

công chức, người lao động đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính nhất là trong giải 

quyết công việc và giao tiếp với người dân. Thực hiện đánh giá đối với cán bộ, công 

chức để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tham mưu giải quyết công việc. Tiếp tục chỉ 

đạo đẩy mạnh các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông 

tin, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về chất lượng dịch vụ cung ứng. 

Triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của phường đạt kết quả tốt
15

.  

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung 

ương về công tác phòng, chống tham nhũng
16

. Thực hiện nền nếp, đúng quy định về 
                                                 
14

 Cơ sở kinh doanh dịch vụ: cầm đồ, bắn cá, karaoke, nhà nghỉ… 
15

 (1)Triển khai và duy trì có hiệu quả công tác trật tự đô thị, trật tự đô thị, trật tự vỉa hè trên các tuyến đường 

Yên Khê 1, Lý Thái Tông; (2) Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng ứng dụng công nghệ thông 

tin năm 2021; (3) Tiếp tục hủ động phối hợp các đơn vị có liên quan phấn đấu hoàn thành công tác giải tỏa đền bù Dự án 

Tuyến cống thoát nước Khe Cạn (phân kỳ I). 
16

 Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa 

X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 
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công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; xử lý nhanh các đơn thư khiếu nại, tố cáo tập thể, kéo 

dài vượt cấp. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; 

duy trì công tác tiếp công dân, xác định trách nhiệm của người đứng đầu. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức hoạt động chính quyền đô thị 

cấp phường, tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, quy chế hoạt động theo Nghị quyết 

119/2020/QH14 của Quốc hội một cách hiệu quả. Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho công 

tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế xã hội – 

Quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của UBND 

phường Thanh Khê Tây./. 
[ 

Nơi nhận: 
- Văn phòng HĐND - UBND quận; 
- Đảng ủy, HĐND phường; 

- Lưu: VT, VPTK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

Lê Thị Nhật Diệu 

 

 

                                                                                                                                                                   
10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu 

tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 
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