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Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

 nhiệm kỳ 2015- 2020; nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 -2025 

 

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thanh Khê 

nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban nhân dân phườngThanh Khê Tây căn cứ các mục 

tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã cụ thể hóa vào các kế hoạch xây dựng phát 

triển kinh tế xã hội hằng năm phù hợp với thực trạng tình hình và khả năng, 

nguồn lực hiện có, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, sở ngành thành 

phố; tạo điều kiện cho kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng, giải quyết tốt các vấn 

đề xã hội, cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KTXH - ANQP GIAI ĐOẠN 2015 – 2020  
 

I.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU  

1/ Lĩnh vực kinh tế: được tập trung quyết liệt, Chính quyền triển khai 

thực hiện Đề án 02-ĐA/QU của Quận ủy ngày 20-01-2016 về “Phát triển dịch 

vụ quận Thanh Khê giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” đã tham mưu 

Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ 

kinh doanh vừa và nhỏ hoạt động. Tiểu thủ công nghiệp được duy trì phát triển 

ổn định, tuy nhiên hầu hết ở quy mô nhỏ, chủ yếu các ngành nghề như cửa sắt, 

nhôm kính, mộc dân dụng, bún, đậu khuôn, sửa chữa xe máy…Sản lượng khai 

thác hải sản hằng năm khoảng 500 tấn, tăng bình quân 4,8 % so với chỉ tiêu Quận 

giao
 
(phụ lục1). 

 Quy mô kinh tế ngày càng phát triển, tại thời điểm đầu năm 2015, tổng 

thu ngân sách khoảng hơn 2 tỷ đồng, đến năm 2020 tổng thu ngân sách ước đạt 

xấp xỉ 5 tỷ đồng. Thu ngân sách đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao, có 

năm vượt từ 10 %
 
(phụ lục 2). Chi ngân sách hàng năm đảm bảo các hoạt động 

thường xuyên và đột xuất, thực hiện nghiêm tiết kiệm chi theo quy định của cấp 

trên và dự toán đầu năm. 

2/ Lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và vệ sinh môi trường 

Hằng năm, các công trình xây dựng cơ bản được UBND quận đầu tư kinh 

phí, đã được triển khai thực hiện, nghiệm thu đưa vào sử dụng đúng tiến độ và 

chất lượng, bên cạnh đó UBND thường xuyên khảo sát đầu tư, sửa chữa nâng 

cấp các công trình cống, nền đường, điện chiếu sáng tại các khu dân cư góp 

phần nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân. Trong 5 năm qua, đã khởi công 

xây dựng 14 công trình; cải tạo, nâng cấp 01 công trình. Từ năm 2015 đến nay, 

địa bàn phường có nhiều dự án lớn triển khai như: Trục 1 Tây Bắc, Khu Bệnh 

viện BĐ III, Khe Cạn…UBND phường cũng đã phối hợp thực hiện tốt công tác 



rà soát, lập hồ sơ pháp lý, kiểm đếm và vận động các hộ diện giải tỏa bàn giao 

mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công dự án, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị 

phường nhà ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.  

Tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện Chủ đề năm của quận 

“Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị”. Công tác quản lý đô thị, xây dựng, trật tự 

vỉa hè được triển khai tích cực, thường xuyên ra quân lập lại trật tự vỉa hè, trật tự 

đô thị, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, các khu dân cư trên địa bàn 

phường; xây dựng và triển khai đề án hướng dẫn lắp đặt biển hiệu, trang trí, 

chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán tại một số 

tuyến đường chính; tăng cường việc xử phạt vi phạm hành chính, nhằm xử lý 

triệt để trật tự đô thị, vỉa hè và chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn phường. Công tác 

quản lý đất đai, đặc biệt là đất công tại các khu vực quy hoạch được tập trung 

chỉ đạo quyết liệt, nên tình trạng xây dựng không phép, trái phép đã giảm đáng 

kể và từng bước đi đến ngăn chặn hoàn toàn, không để phát sinh.  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Thanh Khê Tây - phường thân thiện 

môi trường”, thường xuyên phát động duy trì phong trào ngày Chủ nhật “Xanh - 

Sạch -Đẹp”, “Tổ dân phố không rác”. Trong 5 năm qua, đã tổ chức 55 đợt tổng 

dọn vệ sinh môi trường với khoảng 12.000 lượt người tham gia tại bãi biển, các 

khu dân cư, các lô đất trống gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; phối hợp phòng 

TNMT rào chắn các lô đất trống dọc tuyến Nguyễn Tất Thành, đất trống BĐ III. 

UBND phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Dự án “Quản lý 

chất thải rắn nhằm thúc đẩy phân loại và tái chế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, 

đề án phân loại rác thải tại nguồn. Tính đến nay, đã cấp phát đến các Tổ dân phố 

được 1.085 thùng đựng rác tài nguyên để trang bị cho các hộ dân, quá trình thực 

hiện được nhân dân hưởng ứng tích cực. Qua triển khai thực hiện được đánh giá 

bước đầu có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương khen thưởng như 

KDC: 4B, 13, 17. 

3/ Lĩnh vực văn hóa - xã hội  

Công tác giáo dục - đào tạo và xã hội hóa giáo dục được tăng cường, đổi 

mới; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các trường quan tâm 

nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư về cơ sở vật chất, đến nay có 03 trường 

đạt chuẩn Quốc gia (Trường TH Dũng Sĩ Thanh Khê, TH Lê Văn Tám, THCS 

Đỗ Đăng Tuyển). Tỉ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt trên 99% (phụ lục 3). Chủ 

động đề ra các giải pháp hỗ trợ nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, học 

sinh có nguy cơ bỏ học, học sinh bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế. Công tác quản lý 

nhóm lớp độc lập trên địa bàn phường được quan tâm đúng mức, thường xuyên 

kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhóm lớp, tổ chức tập huấn cho chủ 

nhóm và nhân viên của nhóm, do đó trong các năm qua các nhóm lớp độc lập 

trên địa bàn phường hoạt động có nền nếp. Phong trào Khuyến học ngày càng 

phát triển sâu rộng, lớn mạnh dần theo từng năm, đã hình thành được các mô 

hình khuyến học tại các khu vực dân cư, tộc họ. Công tác tổ chức tuyên dương 

khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh trúng tuyển đại 



học công lập được quan tâm chu đáo. Từ nguồn ngân sách địa phương trong 5 

năm đã tổ chức khen thưởng cho 579 học sinh đạt thành tích cao trong học tập, 

học sinh trúng tuyển đại học công lập. 

Lĩnh vực văn hóa - thể dục, thể thao duy trì thường xuyên tổ chức các hoạt 

động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền cổ động trực quan nhân các dịp lễ, sự kiện 

trọng đại của đất nước; phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Cầu ngư hàng năm. 

Tham gia tích cực các hoạt động lễ hội do quận tổ chức, tham gia các nội dung 

thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ do các cấp tổ chức đạt được nhiều thành tích 

đáng khích lệ. Công tác đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa hàng năm 

được thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục, công nhận đúng đối tượng, không chạy 

theo hình thức; số hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm từ 90% trở lên, tổ dân phố 

văn hóa đạt từ 50% trở lên
 
(phụ lục 4). 

Thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện chủ trương “Thành 

phố 4 an”, công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được quan 

tâm thường xuyên chu đáo, giải quyết đầy đủ, kịp thời, không để hồ sơ tồn đọng; 

đặc biệt là công tác thăm viếng, chăm lo các dịp lễ Tết cho các đối tượng chính 

sách, bảo trợ xã hội được chú trọng thực hiện đầy đủ. Trong 05 năm qua đã hỗ 

trợ xây mới 14 nhà, sữa chữa 67 nhà ở cho đối tượng Người có công, với tổng số 

tiền 1,920 tỷ đồng
 
(phụ lục 5). Công tác Giảm nghèo luôn được quan tâm chỉ 

đạo; hằng năm đều tổ chức đối thoại với các hộ nghèo để hướng dẫn giúp đỡ các 

hộ phấn đấu làm ăn vươn lên thoát nghèo, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 54 

hộ nghèo với tổng số tiền 1.050 tỷ đồng, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thoát 

nghèo hàng năm theo hướng bền vững
 
(phụ lục 6). 

Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và các đối 

tượng chính sách được quan tâm tổ chức thực hiện đảm bảo. Các chương trình y 

tế quốc gia, y tế cộng đồng kết hợp với phòng, chống, ứng phó dịch bệnh; vận 

động tuyên truyền luôn đi đôi với thực hiện kiểm tra vệ sinh, môi trường, an 

toàn thực phẩm, từ đó sức khỏe của người dân được đảm bảo, các dịch bệnh 

được khống chế kịp thời.  

4/ Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính, CCHC 

Công tác quốc phòng quân sự địa phương hàng năm được tập trung lãnh 

đạo triển khai thực hiện đạt kết quả khá toàn diện. Công tác giao quân luôn đạt và 

vượt chỉ tiêu quận giao cả về số lượng và chất lượng. Xây dựng và thực hiện 

nghiêm kế hoạch trực chiến, trực tăng cường sẵn sàng chiến đấu; phối hợp các lực 

lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn. Xây dựng lực lượng 

dân quân bảo đảm quân số, chất lượng; công tác tổ chức huấn luyện dân quân 

binh chủng, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ cũng được chuẩn bị đầy đủ giáo 

án, vật chất huấn luyện, kết quả kiểm tra hằng năm đạt từ khá giỏi trở lên. Tổ 

chức khảo sát nắm chắc các phương tiện tàu thuyền và nhân sự sẵn sàng tham gia 

làm nhiệm vụ “BM” khi có lệnh cấp trên. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập 

chiến đấu phòng thủ phường đạt kết quả khá tốt. Cơ quan quân sự phường thường 

xuyên được cấp trên đánh giá, xếp loại đứng tốp đầu khối phường và được đề 

nghị các cấp khen thưởng (phụ lục 7). 



Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững 

góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức có hiệu quả công tác 

nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội 

phạm hình sự, ma túy; tăng cường công tác xử lý trật tự an toàn xã hội, an toàn 

giao thông (phụ lục 8). Xây dựng và triển khai đề án lắp đặt camera giám sát an 

ninh trong khu dân cư, đã lắp đặt 141 cái (trong đó: 31 camera do CATP lắp đặt 

và 110 camera theo Đề án vận động nhân dân). Hệ thống camera khi đưa vào sử 

dụng bước đầu đã phát huy được kết quả tích cực, giúp Công an phường phát 

hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Phối hợp các lực lượng 

đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát địa bàn theo Quyết định 8394 của UBND 

thành phố một cách có hiệu quả. 

Chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được nâng cao 

bằng các giải pháp đổi mới các hình thức tuyên truyền với nhiều nội dung phong 

phú thiết thực với đời sống cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn phường. 

Trong 5 năm, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể đã phối hợp tổ 

chức 405 buổi tuyên truyền với hơn 48.650 lượt người tham dự, cấp phát 14.895 

tài liệu, tờ gấp, tờ rơi.  

Công tác xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính 

Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, 

an toàn tiết kiệm, đảm bảo chu đáo các điều kiện cần thiết để Hội đồng nhân dân 

phường đi vào hoạt động. Đến nay, hoạt động của HĐND phường cơ bản ổn định, 

đi vào nền nếp, phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong việc 

nắm bắt tình hình tư tưởng, ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh các cấp 

chính quyền giải quyết. 

Hằng năm, UBND phường triển khai đăng ký nhiệm vụ và xây dựng các 

Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ thị 

số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố về “Đẩy mạnh việc học 

tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây 

dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành 

phố Đà Nẵng” trong cán bộ công chức. Duy trì tốt quy chế hoạt động của cơ 

quan, tùy tình hình thực tế sửa đổi, ban hành Quy chế làm việc của UBND 

phường cho phù hợp, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo chuẩn theo 

quy định mới, phù hợp năng lực và sở trường của từng cá nhân, bộ phận; thực 

hiện tốt cuộc vận động “3 hơn” trong cải cách hành chính, mô hình “3 trong 1, 2 

trong 1”, công tác tiếp nhận và trả hồ sơ đã thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu của 

nhân dân và nâng cao chất lượng làm việc của cán bộ công chức. Phân công từng 

bộ phận, công chức, cán bộ đứng điểm theo dõi tình hình hoạt động các khu vực, 

tổ dân phố trên địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo các khu dân cư củng cố kịp thời 

các Ban điều hành Tổ dân phố hoạt động yếu kém, xây dựng và triển khai các kế 

hoạch bồi dưỡng, giám sát qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của TDP. 

Thực hiện Đề án “Tổ chức đi viếng thắp hương chia buồn cùng gia đình 

có người vừa từ trần trên địa bàn phường” đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của 



chính quyền địa phương đối với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, qua đó giúp 

cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường được gần gũi hơn, thân thiện hơn trong 

đời sống sinh hoạt. Từ khi thực hiện đề án đến nay, đã tổ chức đi viếng chia 

buồn là 157 tr/hợp với kinh phí 78.500.000 đồng; ngoài ra còn hỗ trợ thêm kinh 

phí cho các hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn có người từ trần là 05 triệu đồng. 

Thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp thu ý 

kiến góp ý của tổ chức, công dân phục vụ công tác cải cách hành chính, đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính, đã triển khai thực hiện áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2008. Năm 2019 được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng 

khen trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xếp vị thứ 5/56 xã phường, 

đứng đầu khối phường của Quận về ứng dụng công nghệ thông tin.  

Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân được duy trì 

thường xuyên và giải quyết kịp thời, đi vào nề nếp; theo đúng trình tự pháp luật; 

5 năm qua đã tiếp nhận 111 lượt đơn thư kiến nghị, thỉnh cầu, phản ánh của 

công dân; kết quả hòa giải thành công 105 đơn, hướng dẫn chuyển đơn đến các 

cơ quan chức năng giải quyết 06 đơn, không có đơn thư vượt cấp. Công tác 

tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cán bộ và nhân dân được tăng cường gắn 

với đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cửa quyền đã góp phần thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

5/ Đánh giá chung  

a) Ưu điểm 

Qua 5 năm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội XIV đề ra, nhìn 

chung cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều 

đạt và vượt kế hoạch; kinh tế phát triển khá và theo đúng định hướng cơ cấu, 

công tác thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chi ngân sách đảm bảo đúng 

quy định, chặt chẽ đáp ứng  nhu cầu chi thường xuyên và thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí. Xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có 

nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao có chất 

lượng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, nếp sống văn hóa văn 

minh đô thị dần được hình thành. Chất lượng dạy và học ở các trường có nhiều 

tiến bộ rõ rệt, kết quả phổ cập giáo dục trong độ tuổi được duy trì. Công tác y tế, 

Dân số - KHHGĐ, gia đình và trẻ em được chú trọng đúng mức, công tác giảm 

nghèo được tập trung chăm lo bằng nhiều biện pháp thiết thực, hoàn thành chỉ 

tiêu, mục tiêu đề ra. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện kịp thời, chu 

đáo, an sinh xã hội được đảm bảo.  

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, 

công tác Quốc phòng quân sự địa phương được duy trì thực hiện tốt và tương 

đối toàn diện. Cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ mang lại sự hài lòng 

cho tổ chức, công dân. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại của 

công dân được thực hiện tốt, chất lượng đội ngũ CBCC được nâng lên rõ rệt.  

b) Hạn chế, tồn tại 



- Kinh tế phát triển nhưng còn chậm, hoạt động sản xuất, kinh doanh quy 

mô nhỏ doanh thu thấp và còn nhiều khó khăn, công tác thu ngân sách thiếu tính 

ổn định, nguồn thu còn hạn chế (có năm chưa đạt chỉ tiêu giao - năm 2017 chỉ 

đạt 98,76%). Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường còn nhiều hạn 

chế, bất cập, chưa có biện pháp xử lý căn cơ, dứt điểm những tồn tại, bức xúc 

của nhân dân về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tình trạng vi phạm pháp luật 

trên các lĩnh vực giao thông, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vỉa hè tuy có giảm 

nhưng vẫn còn tái diễn. 

- Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao còn hạn chế, chưa tạo 

được phong trào vững chắc, công tác phòng chống dịch bệnh, truyền thông dân 

số KHHGĐ hiệu quả chưa cao, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, 

nhóm trẻ gia đình, quảng cáo rao vặt, sử dụng âm thanh hát rong… còn nhiều 

bất cập. 

- Tình hình an ninh chính trị, TTATXH còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức 

tạp; trộm cắp tài sản, ma túy, cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá, hoạt động tôn giáo 

trái pháp luật… vẫn còn diễn ra, công tác tuyên truyền, vận động định hướng dư 

luận xã hội thiếu hiệu quả. Một số BĐH Tổ dân phố ở một vài khu dân cư chưa 

hoạt động tích cực trong vận động quần chúng thực hiện các phong trào về xây 

dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, phòng chống tội phạm, vệ sinh môi 

trường và trật tự đô thị.  

c) Nguyên nhân  

* Nguyên nhân kết quả đạt được 

- Trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp kịp thời, sâu sát của 

Đảng ủy, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Mặt trận và các đoàn thể phường trong 

quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ và lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ phường lần thứ XIV. 

- Bên cạnh đó là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân cùng với đội ngũ 

CBCC, CBKCT phường, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao; vận dụng 

linh hoạt, xây dựng các Nghị quyết, kế hoạch tổ chức thực hiện các chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào thực tiễn tại địa phương. Trong lãnh đạo, 

điều hành luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá 

nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình 

tổ chức thực thi nhiệm vụ. 

* Nguyên nhân của hạn chế 

- Về khách quan: Do đặc điểm tình hình về địa giới hành chính, đất đai và 

dân cư của địa phương nên công tác quản lý cư trú, trật tự xây dựng, trật tự đô 

thị, vệ sinh môi trường đạt kết quả chưa cao. Những điểm nóng về môi trường 

trên địa bàn phường vượt quá khả năng của địa phương và cần có sự quan tâm 

của cấp trên cùng thời gian và nguồn kinh phí lớn để giải quyết. Ý thức chấp 

hành pháp luật của một bộ phận người dân về giao thông, trật tự văn minh đô 

thị, vệ sinh môi trường…còn hạn chế. 



- Về chủ quan: Công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực công 

tác chưa quyết liệt, thiếu tính chủ động, sáng tạo, chưa đề ra được những giải 

pháp, cách làm hay, hiệu quả cho các lĩnh vực còn hạn chế ở địa phương. Việc 

triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của cấp trên tại một số khu dân cư còn 

chung chung, chưa cụ thể, chưa sát với tình hình thực tiễn khu dân cư, ví dụ như 

chưa có nhiều mô hình, việc làm cụ thể để cán bộ, nhân dân thực hiện. Ý thức 

trách nhiệm người đứng đầu ở một vài khu dân cư chưa quan tâm chú trọng đến 

tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ dân phố. 

Phần thứ hai 

 PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2020 -2025 

 

I. MỤC TIÊU, CÁC CHỈ TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1/ Mục tiêu tổng quát 

Phát huy những thành tựu trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục huy động và sử 

dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của 

phường theo hướng “Thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và ngư nghiệp”, 

trong đó tạo điều kiện thúc đẩy ngành Thương mại, dịch vụ phát triển làm mũi 

nhọn hàng đầu. Hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm. Đẩy mạnh 

công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chú trọng nâng cao ý thức 

công dân về pháp luật, xây dựng con người văn hóa, nếp sống văn minh đô thị; 

thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân. Giữ vững Quốc phòng - an ninh, xây dựng, củng cố nền quốc phòng 

toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang đủ mạnh, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2/ Một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025 

- Giá trị Thương mại - Dịch vụ tăng bình quân 10 - 12 % / năm; 

- Giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 8 - 10% / năm; 

- Khai thác hải sản đạt và vượt chỉ tiêu về sản lượng từ 6 % - 8 % / năm; 

chú trọng chuyển đổi ngành nghề để nâng cao về giá trị sản phẩm. 

- Thu ngân sách tăng bình quân từ 8 - 10 % / năm; 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 25 % / năm; 

- Giảm tỷ suất sinh bình quân 0,3 ‰; 

- Số hộ GĐVH hằng năm đạt từ 90 % trở lên, TDP văn hoá từ 75% trở lên 

- Tuyển gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1/ Phát triển kinh tế - xã hội 

a) Phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, thương 

mại 



Tập trung các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế theo hướng 

Thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút 

đầu tư, nâng cao chất lượng phát triển ngành thương mại - dịch vụ. Thực hiện tốt 

chính sách thuế công khai, minh bạch, công bằng và các chủ trương, chính sách 

của Nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế cho các doanh nghiệp, các hộ sản xuất 

kinh doanh vừa và nhỏ. Duy trì và phát triển ngành nghề khai thác hải sản theo 

hướng nâng cao về giá trị hải sản được đánh bắt, vận động, khuyến khích ngư 

dân cải hoán nâng cấp tàu thuyền để đánh bắt xa bờ, các loại hải sản có giá trị 

cao. Chấp hành pháp luật về ngư trường, khu vực đánh bắt, gắn hoạt động đánh 

bắt hải sản với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Tiếp tục thực hiện đạt kết quả Đề án “Phát triển dịch vụ quận Thanh Khê 

giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, phối hợp với Doanh nghiệp tiếp 

tục nghiên cứu đề ra các giải pháp phù hợp, hữu hiệu đưa tuyến phố chợ đêm 

Thanh Khê Tây hoạt động trở lại và duy trì có hiệu quả. 

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách gắn với nuôi 

dưỡng nguồn thu; thực hiện công khai, minh bạch thu, chi ngân sách theo đúng 

quy định của pháp luật, thực hành tiết kiệm chống thất thoát, lãng phí. 

b) Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực Xây dựng cơ 

bản, Quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường 

Nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, 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 kiến nghị quận, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án khu đất bệnh 

viện Bưu điện 3 (cũ), các khu đất trống đường Vũ Quỳnh, cầu qua sông Phú 

Lộc, cải tạo đường gom dọc tuyến đường sắt… để góp phần chỉnh trang bộ mặt 

đô thị phường nhà và ổn định đời sống nhân dân. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực đô thị; thực hiện 

tốt chủ trương của Quận ủy về công tác đảm bảo trật tự xã hội, mỹ quan đô thị. 

Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội phường, chi ủy các chi bộ 

trực thuộc đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp 

luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về trật tự, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi 

trường, an toàn giao thông; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ở khu 

dân cư. Tăng cường các biện pháp xử lý hành chính, tạo sự chuyển biến thực sự 

trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự, mỹ quan đô thị, môi trường và văn 

hóa, văn minh đô thị.  

Duy trì và tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Đề án 

“Quận Thanh Khê - Quận môi trường” gắn với địa bàn phường đảm bảo các tiêu 

chí về xanh, sạch, đẹp. Phấn đấu xây dựng và duy trì phường đạt tiêu chí 

“phường thân thiện môi trường”.  

c) Phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa đi đôi với phát triển 

kinh tế đến với người dân. Duy trì và phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết 



xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từng bước xây dựng thành công Đề 

án “xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Tiếp tục đẩy mạnh các phong 

trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần 

cho người dân. Khuyến khích thành lập các CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục - 

thể thao, nhằm tạo sân chơi cho các đối tượng có nhu cầu, qua đó phát hiện, bồi 

dưỡng tài năng tham gia các hội thi do cấp trên tổ chức. 

Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường nền 

nếp kỷ cương trong nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 

về trình độ chuyên môn. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động của trung tâm học 

tập cộng đồng, phối hợp cùng các ban, ngành làm tốt công tác PCGD-CMC. 

Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc quản lý, giáo 

dục, giúp đỡ các em học sinh nhất là học sinh cá biệt, các em có hoàn cảnh khó 

khăn để các em không phải bỏ học giữa chừng. Quản lý chặt chẽ các nhóm trẻ 

độc lập, tư thục; không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em tại các nhóm trẻ trên 

địa bàn phường. 

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, Chương 

trình “Thành phố 4 an”; Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ 

thị 20-CT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy. Huy động có hiệu quả các nguồn 

lực để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và chăm lo đến các đối tượng 

chính sách, đối tượng hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, giải quyết kịp thời các 

chế độ ưu đãi đối với đối tượng chính sách, người có công. Thực hiện có hiệu 

quả Chương trình mục tiêu giảm nghèo theo chuẩn mới của thành phố. Chú 

trọng công tác chăm lo, giới thiệu và giải quyết việc làm cho các lao động tại địa 

phương. 

Thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu y tế, nâng cao chất lượng công 

tác khám chữa bệnh và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. UBND phối hợp 

cùng các ban ngành, hội đoàn thể làm tốt công tác truyền thông dân số, kế hoạch 

hóa gia đình, vận động hạn chế thấp nhất tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên. Đẩy mạnh 

công tác xây dựng phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy - mại dâm. 

2/ Về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng và Nhà 

nước; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, tham gia xây dựng 

khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; tổ chức diễn tập chiến 

đấu phòng thủ đạt kết quả tốt. 

Chăm lo xây dựng tổ chức và hoạt động của lực lượng dân quân; thực 

hiện tốt công tác huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị; bảo đảm công tác 

trực sẵn sàng chiến đấu. Quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi NVQS và 

thực hiện đúng quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ, đảm bảo công khai, 

công bằng. Đăng ký quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên, chăm lo chu 

đáo công tác hậu phương quân đội. 



Đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống 

tội phạm và xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác 

phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực trên tất cả 

các lĩnh vực. Thường xuyên củng cố, xây dựng lực lượng dân quân, dân phòng, 

ban bảo vệ dân phố đủ mạnh để thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra theo 

Quyết định 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, nâng cao 

nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Duy trì công tác tiếp 

công dân và giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo đảm đúng 

pháp luật, không để đơn thư vượt cấp và khiếu kiện đông người. Chủ động rà 

soát các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phương án 

phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ. 

Trên đây là báo cáo của UBND phường Thanh Khê Tây về kết quả thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, 

nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ quận (báo cáo);                                                              

- Đảng uỷ, HĐND phường (báo cáo);   

- UBMT, các đoàn thể phường; 

- Các đơn vị, bộ phận liên quan; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Thị Nhật Diệu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

TÌNH HÌNH KHAI THÁC HẢI SẢN 

 

Nă

m 

Tổng 

số 

phươn

g tiện 

Công suất 

Sản 

lượng 

khai thác 

trong 

năm 

Chính sách, giải pháp hỗ trợ 

Trên 

90C

V trở 

lên 

Từ 

20C

V 

đến 

dưới 

90C

V 

Dưới 

20 

CV 

trở 

xuốn

g 

201

5 
34 02 10 22 

232/230 

tấn đạt 

100% 

 

201

6 
38 03 13 22 

365/350 

tấn đạt 

104% 

Quận triển khai xả bản đối với thuyền bè 

dưới 20CV. Do ảnh hưởng cá chết tại 

miền trung, UBND quận đã hỗ trợ các ngư 

dân 35.000.000đồng. UBND quận và đồn 

BP Phú lộc hỗ trợ 100 xuất quà, mỗi xuất 

trị giá 300.000đ 

201

7 
41 03 16 22 

377/350 

tấn đạt 

108% 

Tiếp tục phối hợp với UBMT và các đoàn 

thể tổ chức vận động xả bản theo chủ 

trương thành phố. Có 2 thuyền thúng dưới 

20CV đăng ký xả bản 

201

8 
42 04 16 22 

368/350 

tấn đạt 

105% 

 

201

9 
51 05 24 22 

534/500 

tấn đạt 

107% 

Hỗ trợ xăng dầu cho 05 phương tiện theo 

QĐ 48 CP. Lập danh sách đăng ký hỗ trợ 

máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản 

phẩm, người có thẻ BHYT trên tau đánh 

bắt xa bờ 

 

Phụ lục 2  

TÌNH HÌNH THU – CHI NGÂN SÁCH 

 

Năm 

Thu Chi 

Kế hoạch 

 

Thực hiện 

 

Tỷ lệ 

(%) 
Kế hoạch 

 

Thực hiện 

 

Tỷ lệ 

(%) 

2015 2.456.000.000 2.787.028.000 111 8.860.000.000 9.505.000.000 107 

2016 2.711.000.000 3.132.850.000 116 10.037.000.000 10.335.000.000 103 

2017 3.400.000.000 3.262.729.000 96 12.114.000.000 12.228.000.000 101 

2018 3.275.000.000 3.670.519.000 112 11.615.000.000 9.379.000.000 81 

2019 4.000.000.000 4.711.000.000 118 14.291.000.000 12.239.000.000 86 



 

 

Phụ lục 3 

SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC 

 

Trường 

Tổng số 

HS/Năm 

học 2014 – 

2015/ Tốt 

nghiệp 

Tổng số 

HS/Năm học 

2015 – 2016/ 

Tốt nghiệp 

Tổng số 

HS/Năm học 

2016 – 2017/ 

Tốt nghiệp 

Tổng số 

HS/Năm 

học 2017 – 

2018/ Tốt 

nghiệp 

Tổng số 

HS/Năm học 

2018 – 2019/ 

Tốt nghiệp 

Mẫu Đơn 215 – 

60 cháu 

222 –  

62 cháu 

215 – 

60 cháu 

215 – 

75 cháu 

205 – 

60 cháu 

Lê Văn Tám 386- 

187 HS 

431 – 

168 HS 

887- 

155HS 

941- 

175 HS 

1.017- 

192 HS 

Dũng Sĩ 

Thanh Khê 

781- 

145 HS 

799- 

161 HS 

707- 

141 HS 

718- 

164 HS 

732 – 

168 HS 

Đỗ Đăng 

Tuyển 

512 – 

121 HS 

541- 

118 HS 

613- 

98 HS 

708- 

133 HS 

807- 

132 HS 

 

- Tỷ lệ tốt nghiệp của các trường đạt 100 %. 

- Từ năm 2015 - 2019, đã mở 03 lớp XMC và GDTTSKBC cho 18 học 

viên. 
 

Phụ lục 4  

BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA 

 

Năm 
Số hộ đạt Gia 

đình văn hóa 

Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ đạt gia đình 

văn hóa tiêu biểu 

Số tổ đạt Tổ dân 

phố văn hóa 

Tỷ lệ 

(%) 

2015 3.305/3.695 89,45 149 97/149 65,1 

2016 3.303/3.642 90,7 143 79/149 53 

2017 3.815/3.593 94,2 103 29/57 50,9 

2018 3.502/3.676 95,3 103 44/57 77,2 

2019 3.328/3.542 94 441 37/57 65 

 

Phụ lục 5 

 CÔNG TÁC HỖ TRỢ XÂY MỚI VÀ SỮA CHỮA NHÀ Ở  

CHO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG 

Năm Xây mới Số tiền Sửa chữa Số tiền 

2015   10 260.000.000 

2016 3 180.000.000 8 160.000.000 

2017 3 180.000.000 11 230.000.000 

2018 2 120.000.000 17 370.000.000 

2019 3 180.000.000 11 240.000.000 



Phụ lục 6 

SỐ LIỆU HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2015 – 2019 

 

 

 

 

SỐ LIỆU GIÚP ĐỠ HỘ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 

             

ĐVT: ngàn đồng 

Năm 

Các giải pháp giúp đỡ 

XM &SC nhà ĐĐK Cho vay vốn 
Hỗ trợ  vốn, 

PTSK 

Hỗ trợ  

về giáo dục 

hỗ trợ  

KKĐX 

Hỗ trợ địa  

chỉ nhân đạo 
giới  

thiệu 

học 

nghề,  

việc làm  

Hỗ trợ  

BHYT Xây  

mới 

nhà 

Số tiền 

Sửa  

chữa 

nhà 

Số tiền 
Số  

hộ 
số tiền 

Số  

hộ 
Số tiền 

Số  

hộ 
Số tiền 

số  

hộ 
số tiền 

số  

hộ 
số tiền 

2015     3 45,500 220 3,769,000 7 28,100 50 40,700 3 8,000 10 12,000 34 927 

2016 1 35,000 12 147,000 321 7,216,000 5 20,000 45 38,900 9 22,500 43 50,400 36 1,108 

2017 3 165,000 15 176,000 300 8,312,000 7 35,200 65 45,000 6 7,500 45 64,800 67 938 

2018 2 85,000 6 62,000 400 1,540,000 8 55,000 40 37,500 5 9,000 28 33,600 110 916 

2019 2 110,000 10 225,000 412 18,930,000 9 54,000 79 68,200 6 14,000 50 72,000 78 376 

Tổng 

cộng 8 395,000 46 655,500 1653 39,767,000 36 192,300 279 230,300 29 61,000 176 232,800 325 4,265 

         

Năm 

Hộ nghèo, cận 

nghèo đầu năm 

Hộ thoát  

nghèo, cận nghèo 

Hộ phát sinh  

hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo 

còn lại cuối năm 

Hộ 

nghèo 

cận  

nghèo 

Hộ 

nghèo 

cận  

nghèo 

Hộ 

nghèo 

cận  

nghèo 
Hộ nghèo 

cận  

nghèo 

2015 46 0 46 0 0 0 0 0 

2016 237 94 118 36 2 6 121 64 

2017 121 64 78 41 10 3 53 26 

2018 53 26 20 26 2 2 35 2 

2019 116 41 37 20 12 3 91 24 

Tổng 

cộng 573 225 299 123 26 14 300 116 



Phụ lục 7 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 

NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG 

 

TT Nội dung 
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Công tác giao quân 16/14 19/18 25/24 35/35 27/23 

2 Đăng ký tuổi 17 98/98 102/102 90/90 68/68 88/88 

3 Đào tạo SQDB 

hạng 1 và chuyển 

loại chính trị 

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

4 Huấn luyện, kiểm 

tra SSĐV QNDB 
05 14 10 12 25 

5 Xây dựng lực lượng 

dân quân 
35 30 25 28 27 

6 Cử dân quân năm 

nhất tham gia huấn 

luyện 

35 30 25 28 27 

7 Tổ chức huấn luyện 

các đối tượng dân 

quân từ năm 2 trở 

lên 

Khá Khá Khá Khá Khá 

8 Bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng 

Mở lớp 

đối tương 

4: 97 đ/c 

Cử đối 

tương 3: 

03 đ/c 

Cử đối 

tương 4: 

03 đ/c 

 

 

Cử đối 

tương 3: 

01 đ/c 

Mở lớp đối 

tượng 4: 

155 đ/c 

Cử đối 

tương 3: 

02 đ/c 

Mở lớp đối 

tượng 4: 

53 đ/c 

9 Công tác phối hợp 

với các lực lượng 

tuần tra 

720/720 

lượt 

720/720 

lượt 

720/720 

lượt 

1.440/720 

lượt 

1.440/720 

lượt 

10 Kết quả đánh giá 

cuối năm của cấp 

trên 

Xuất sắc 

2/10 

phường 

Xuất sắc 

2/10 

phường 

Tốt 3/10 

phường 

Tốt 1/10 

phường 

Tốt 1/10 

phường 

11 Các hình thức khen 

thưởng của năm 

Bằng 

khen 

UBND 

thành phố 

Bằng khen 

UBND  

thành phố 

Giấy 

khen 

UBND 

quận 

Giấy khen 

UBND 

quận 

Bằng khen 

UBND 

 thành phố 
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Phụ lục 8 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ANCT - TTATXH 

 

TT Nội dung 
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Phạm pháp hình sự 

 

43 vụ, điều 

tra làm rõ 

20 vụ, 24 

đ/t,  

42 vụ, đã 

làm rõ 21 

vụ - 26đ/t, 

số vụ còn 

lại chuyển 

CAQ thụ 

lý 

17 vụ, đã 

làm ró 12 

vụ - 12 đ/t, 

số vụ còn 

lại chuyển 

CAQ thụ 

lý 

Điều tra 

làm rõ 08 

vụ - 09đ/t 

2 Vi phạm về ANTT 03 vụ - 

08đ/t, xử 

phạt 12 

triệu 

đồng 

 

15 vụ, xử 

phạt 

36.350.000

đ 

08 vụ - 13 

đ/t, xử phạt 

11.350.000

đ 

10 vụ - 

15đ/t, xử 

phạt 

79,050 

triệu đồng 

3 Vi phạm tệ nạn ma 

túy 
09đ/t 

dương 

tính ma 

túy, xử 

phạt 

5,625 

triệu 

đồng 

Thử test 

67đ/t phát 

hiện  60đ/t 

dương tính 

mt, xử phạt 

31đ/t với 

số tiền 

24 triệu 

đồng 

Thử test 

phát hiện  

60đ/t 

dương tính 

mt, xử phạt 

40đ/t với 

số tiền 

26.625.000

đ 

61đ/t 

dương tính 

mt, xử phạt 

38đ/t với 

số tiền 

28,5 triệu 

đồng 

Thử test 

phát hiện  

72đ/t 

dương tính 

mt, xử phạt 

44đ/t với  

số tiền 

33 triệu 

đồng 

4 Vi phạm tệ nạn cờ 

bạc, mại dâm 

08 vụ-

8đ/t 

Xử phạt 

12 triệu 

đồng 

04 vụ - 

28đ/t, xử 

phạt 28,5 

triệu đồng 

06 vụ- 

24đ/t xử 

phạt 53 

triệu đồng 

10 vụ - 

41đ/t, xử 

phạt 66 

triệu đồng 

10 vụ - 

46đ/t, xử 

phạt 69 

triệu đồng 

Mại dâm 

01 vụ-

02đ/t,  

xử phạt 

900.000đ 

5 Vi phạm Trật tự 

ATGT, Tai nạn 

giao thông 451 tr/h 

xe máy vi 

phạm, xử 

phạt 

111,8 

triệu 

đồng 

 

390tr/h xe 

máy vi 

phạm, xử 

phạt 149 

triệu đồng, 

TNGT 21 

vụ va quẹt 

nhẹ  

 

Xử phạt 

79tr/h xe 

máy = 

13.630 

triệu đồng, 

Ô tô 

03tr/h, xử 

phạt 2,1 

triệu đồng. 

TNGT 19 

vụ va quẹt 
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nhẹ làm 30 

người bị 

thương  

6 Công tác tuyên 

truyền 

22 buổi 

với 4.250 

lượt 

người dự 

17 buổi với 

2.576 lượt 

người dự 

06 buổi với 

1080 lượt 

người dự 

17 buổi với 

9.400 lượt 

người dự 

14 buổi với 

3.702 lượt 

người dự 

7 Kết quả đánh giá 

cuối năm của cấp 

trên 

Đơn vị 

tiên tiến 

Đơn vị 

Quyết 

thắng 

Đơn vị 

tiên tiến 

Đơn vị 

Quyết 

thắng 

Đơn vị 

Quyết 

thắng 

 

 

Phụ lục 9 

MỘT SỐ KẾT QUẢ DÂN VẬN, VẬN ĐỘNG 

Đơn vị Nội dung thực hiện 

Đơn 

vị 

tính 

Thực hiện giai đoạn 

2015 2016 2017 2018 2019 

Mặt 

trận 

Vận động quỹ Vì người 

nghèo 

Triệu 

đồng 

130.120.000/ 
130.000.000, 

đạt 100,1% 

163.980.000/ 

160.000.000, 

đạt 102,5 

 

250.257.000/ 

200.000.000, 

đạt 125 

 

265.155.000/ 

200.000.000, 

đạt 132% 

250.220.000/ 

200.000.000, 

đạt 125 % 

 

Hỗ trợ vốn, phương tiện 

sinh kế, khám chữa bệnh 
t/hợp 

27 

Số tiền: 

21.500.000 

09 

Số tiền: 

29.500.000 

14 

Số tiền: 

20.600.000 

07 

Số tiền: 

41.000.000 

12 

Số tiền 

31.000.000 

Hỗ trợ học sinh, sinh viên t/hợp 

30 

Số tiền: 

8.000.000 

36 

Số tiền: 

18.100.000 

25 

Số tiền: 

7.000.000 

13 

Số tiền: 

12.500.000 

42 

Số tiền: 

32.500.000 

Hỗ trợ khác t/hợp 

59 

Số tiền: 

29.500.000 

52 

Số tiền: 

26.000.000 

53 

Số tiền: 

15.900.000 

28 

Số tiền: 

14.000.000 

50 

Số tiền: 

25.000.000 

Phụ nữ 

Vận động từ các mô hình 

của Hội 

Triệu 

đồng 
48,351 66,540 36,336 31,366 35,566 

Hỗ trợ, giúp đỡ các đối 

tượng khó khăn 
t/hợp 104 148 98 131 190 

Cảm hóa, giáo dục tiến bộ t/hợp 5 5 3 3 3 

CCB 

Xây dựng Quỹ nghĩa tình 

đồng đội 

Triệu 

đồng 
43,4 44,586 44,2 53 52,1 

Hỗ trợ cho hội viên khó 

khăn vay vốn phát triển 

kinh tế gia đình 

t/hợp 35 32 30 28 25 

Cảm hóa, giáo dục tiến bộ       

Nông 

dân 

Giới thiệu việc làm cho 

con em hội viên 
t/hợp 17 20 18 35 77 

Vận động hội viên đóng 

góp Quỹ hỗ trợ Nông dân 

cho HV vay vốn không 

tính lãi 

Triệu 

đồng 
9 9 9 9 9 

Vận động địa chỉ nhân đạo 
Triệu 

đồng 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Cảm hóa giáo dục tiến bộ t/hợp    3 2 

Đoàn 

Vận động từ các mô hình 

của Đoàn phường 

Triệu 

đồng 
10 13 30 30,5 34 

Hỗ trợ, giúp đỡ t/hợp 16 20 37 39 41 

Cảm hóa, giáo dục tiến bộ t/hợp 3 2 2 2 2 
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Hiến máu nhân đạo 

Đơn 

vị 

máu 

69 70 73 73 74 

Hội 

Chữ 

Thập 

đỏ 

Vận động các nhà hảo tâm 
Triệu 

đồng 

146,2 287,760 268,100 265,500 313,660 

Hỗ trợ các đối tượng khó 

khăn 

t/hợp 337 634 865 632 1098 

Địa chỉ nhân đạo 
Triệu 

đồng 

74,100 51,700 64,800 67,700 96,600 

Hỗ trợ học bổng Xuất 8 9 10 12 15 

Hiến máu nhân đạo 

Đơn 

vị 

máu 

61 120 124 121 140 

Hội 

khuyến 

học 

Kinh phí từ phường và vận 

động các nhà hảo tâm 

Triệu 

đồng 
17,5 15,23 13,6 18,5 21,49 

Khen thưởng, hỗ trợ 

trong học tập 
t/hợp 102 127 107 115 141 
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