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BÁO CÁO 

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

Quốc phòng an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 

 
  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

 

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

PHÒNG – AN NINH NĂM 2021 

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 245 hộ; trong đó: 05 hộ bỏ kinh doanh, 30 

hộ tạm nghỉ kinh doanh.  

- Tổng số phương tiện đánh bắt hải sản hiện có trên địa bàn là 58 phương tiện; 

trong đó, có 15 tàu có chiều dài nhỏ hơn 12m, 10 tàu trên 12m và 03 tàu đánh bắt xa 

bờ; có 30 thúng chai gắn máy. Tổng sản lượng đến tháng 10 năm 2021: 407/600 tấn 

hải sản các loại đạt 67,8% kế hoạch năm 2021. 

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 chịu tác động của dịch COVID-19 nên công tác thu ngân 

sách đạt kết quả thấp, tổng thu ngân sách (tính đến 19/11/2021) đạt: 

3.441.832.000đ/3.945.000.000đ = 87,2%
1
;

 

Thu các loại quỹ vận động:  417.680.000đ/385.000.000đ =  108,5%
2
. 

                                                 

1
 Trong đó:  Thuế ngoài quốc doanh là:  1.740.063.000đ/2.000.000.000đ = 87%. Thuế sử dụng đất PNN: 

618.038.000đ/635.000.000đ = 97,3%.  Phí, lệ phí: 264.753.000đ/270.000.000đ = 98,1%.  Thu khác:  

30.610.000đ/35.000.000đ = 87,5%. Thuế thu nhập cá nhân: 788.368.000đ/1.000.000.000đ = 78,8%. Thu ATGT: 

46.700.000đ/5.000.000đ = 934%.
  

2
 Thu các loại quỹ vận động:  Quỹ ĐƠĐN: 62.900.000đ/60.000.000đ = 104,8%.  Quỹ 

BTTE:32.560.000đ/30.000.000đ = 108,5%. Quỹ VNN:273.970.000đ/250.000.000đ = 109,6%.  Quỹ NCT: 

32.040.000đ/30.000.000đ = 106,8%. Quỹ Khuyến học: 16.210.000đ/15.000.000đ = 108,1%.  Quỹ PCTT: 

28.540.000đ/28.230.000đ = 101,1%. 
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- Hầu như, chi ngân sách tập trung vào công tác phòng chống dịch COVID-19, 

tổng chi ngân sách (ước đến 31/12/2021): 18.647.000.000đ/12.683.000.000đ= 

102,97%. Trong đó, chi từ nguồn bổ sung cấp trên 8.248.000.000đ
3
.
 

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

a) Công tác Địa chính Xây dựng 

- Phối hợp Ban quản lý dự án khảo sát thực tế cống Khe cạn để có phương án 

trình UBND thành phố xem xét hướng đầu tư và rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với 145 

trường hợp có nhà tại Dự án tuyến cống thoát nước Khe cạn (giai đoạn 2). Đồng thời, 

lấy ý kiến nhân dân về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch thoát nước tỷ lệ 1/500 tuyến 

cống thoát nước Khe cạn – đoạn từ tuyến đường sắt đến kênh Phú Lộc.  

- Khởi công xây dựng cống nền đường tại kiệt 760 đường Điện Biên Phủ. 

Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Trung tâm VHTT và HTCĐ tại Khu đất rẻo 

Ngã ba Huế. Bàn giao mốc giới để thực hiện dự án quy hoạch Khu vực phía Nam hồ 

điều tiết 2ha Khu dân cư Thanh Lộc Đán.    

- Tiếp tục hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch tuyến mương thoát nước Khe 

cạn đoạn từ đường sắt đến sông phú lộc. Xác nhận tờ khai thuế đất Phi nông nghiệp 

cho chu kỳ 5 năm. 

- Phối hợp Phòng Quản lý đô thị quận Thanh Khê tổ chức nạo vét các tuyến 

đường trên 10m5 trên địa bàn phường. 

- Về công tác xây dựng: UBND phường đã ban hành Quyết định thành lập Tổ 

quản lý trật tự xây dựng nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa 

bàn phường, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sai phép. Tổ 

KTQTĐT thường xuyên kiểm tra địa bàn, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái 

phép, sai phép. Trong năm, đã phát hiện, tháo dỡ 01 trường hợp xây dựng làm nhà trên 

đất nông nghiệp thuộc Dự án tuyến cống thoát nước Khe Cạn của hộ ông Phan Sỹ 

Công tại tổ 15 TKT,  01 trường hợp xây dựng cơi nới nhà trái phép tại tổ 38 do bà Lê 

Thị Kim Huệ làm chủ. Yêu cầu tự giác tháo dỡ 01 trường hợp tại tổ 26 do ông 

Nguyễn Văn Dũng dựng làm nhà kho tiền chế; 01 trường hợp tại tổ 2 do ông Nguyễn 

Hữu Thực dựng trái phép trên đất công. 

b) Công tác quản lý Trật tự đô thị 

- Đầu năm, UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 07 

tháng 01 năm 2021 về lập lại trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường năm 

2021; 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; 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 

                                                 
3
 Chi nguồn bổ sung cấp trên: Bầu cử: 652.461.000đ, Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19: 

2.548.000.000đ, Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19: 652.000.000đ, Hỗ trợ Ban điều hành KDC: 

470.000.000đ, Hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch: 100.000.000đ, Hỗ trợ công tác phòng chống dịch: 

3.026.000.000đ, Đại hội TDTT: 20.000.000đ, Sữa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng: 32.010.000đ. Màn hình Led: 

400.000.000đ, Hải đội dân quân thường trực: 347.529.000đ 
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theo quy định
4
. Trong các đợt ra quân, UBND phường đã xử lý, lập biên bản làm việc 

đối với một số trường hợp lấn chiếm vỉa hè và thu giữ tang vật (bảng hiệu, dù, cân, 

rau củ các loại,…)
5
. 

 - Trong năm do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tình hình trật tự đô thị tương 

đối ổn định, chủ yếu xử lý 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. Kết quả 

việc chỉ đạo xử lý kiên quyết cũng đã làm hạn chế hành 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. 

 - Đối với tuyến đường văn minh kiểu mẫu Lý Thái Tông và Yên Khê 1:  

+Tuyến đường Lý Thái Tông: 

UBND phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân lập lại trật tự vỉa hè và 

xây dựng tuyến đường văn minh đô thị kiểu mẫu trên tuyến đường Lý Thái Tông, 

trong đó có áp dụng mẫu biển hiệu quảng cáo chung trên tuyến đường này bằng hình 

thức treo lên tường nhà thay cho việc đặt để dưới vỉa hè. Hiện nay đã vận động trên 

tuyến đường Dũng Sỹ Thanh Khê và Lý Thái Tông là 20 cái. Trong thời gian tới, 

UBND phường tiếp tục vận động tuyên truyền, hướng dẫn cho hộ dân trên 03 tuyến 

đường (Điện Biên Phủ, Trần Cao Vân, Nguyễn Tất Thành) đăng ký, tổ chức triển khai 

thực hiện lắp đặt biển hiệu quảng cáo và mái hiên di động (bạt che) thống nhất mẫu. 

+ Tuyến đường Yên Khê 1: 

Nhằm phát động ra quân lập lại trật tự vỉa hè, mĩ quan đô thị và hưởng ứng 

phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch - Đẹp năm 2021, UBND phường đã triển khai 

Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 05/01/2021 về việc tổ chức ra quân lập lại trật tự vỉa 

hè, vệ sinh môi trường, cảnh quan trên tuyến đường Yên Khê 1. Phối hợp với khu dân 

cư gửi thông báo, cam kết đến từng hộ dân trên địa bàn biết và ký cam kết thực hiện; 

ban hành quyết định thành lập Nhóm tự quản tại tuyến đường. Bên cạnh đó, UBND 

phường thường xuyên liên hệ phối hợp với Nhóm tự quản tuyến đường, kịp thời đề 

nghị Đội Môi trường số 01 Thanh Khê thu gom rác hộ dân đúng giờ; giám sát kiểm 

                                                 
4
 
 
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; 

 
5
 - Đường Điện Biên Phủ: Lập 01 biên bản làm việc đối với các hộ ông Huỳnh Chí Thành kinh doanh buôn bán 

lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường này, 

- Đường Nguyễn Tất Thành: lập biên bản làm việc yêu cầu di dời vật dụng lấn chiếm vỉa hè trước công ty 666. 

Tháo dỡ một số cây trồng, thu giữ nhiều bảng hiệu quảng cáo đặt để không đúng nơi quy định. Phối hợp với Đội 

KTQTĐT quận thu giữ nhiều loại hải sản bán trái phép trên vỉa hè. 

- Đường Dũng Sỹ Thanh Khê: Xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp, lập biên bản làm việc một số trường 

hợp lấn chiếm vỉa hè, tạm thu giữ 20 bảng hiệu đặt không đúng nơi quy định. 

Ngoài ra, UBND phường đã thu giữ nhiều vật dụng, hàng hóa, rau củ quả các loại lấn chiếm trái phép vỉa hè 

trên các tuyến đường khác và tại các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn phường. 
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tra, xử lý các hộ đăng ký sử dụng vỉa hè tập kết vật liệu không thực hiện đúng cam 

kết. Đồng thời, đề xuất xử lý các trường hợp gây mất vệ sinh môi trường. Đặc biệt là 

thường xuyên kiểm tra, xử lý các hộ đăng ký sử dụng vỉa hè tập kết vật liệu không 

thực hiện đúng cam kết. 

- Ngoài ra, UBND phường chủ động xây dựng kế hoạch ra quân, phối hợp chặt 

chẽ với các hội đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội 

viên của đơn vị mình quản lý gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về 

đảm bảo trật tự ATGT-TTĐT-VSMT; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi 

kinh doanh buôn bán gắn với tuyên truyền các quy định về nếp sống văn hóa, văn 

minh đô thị ở cộng đồng và nơi công cộng; phát triển thêm nhiều khu phố, tổ dân phố 

văn hóa, tuyến đường thông thoáng, môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. 

       c) Công tác đảm bảo Vệ sinh môi trường  

- Duy trì thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật “Xanh - Sạch - Đẹp” trên các 

tuyến đường, khu dân cư theo tần suất 2 lần/ tháng; trong năm 2021 UBND phường 

đã tổ chức 16 đợt ra quân tổng dọn vệ sinh tại các điểm nóng và khu vực các tổ dân 

phố trên địa bàn phường
6
. 

- Hiện nay, trên địa bàn phường còn một số lô đất trống thường xảy ra ô nhiễm 

môi trường như: lô đất trống đường Trần Anh Tông, lô đất trống nằm cuối đường 

Nguyễn Văn Huề (thuộc Dự án Khe Cạn), lô đất trống cuối đường Yên Khê 2 (sát cầu 

Sắt, giáp ranh phường Hòa Minh), lô đất trống thuộc Dự án Bệnh viện Bưu điện III. 

Từ đầu năm đến nay, UBND phường đã tiến hành 09 lượt xử lý dứt điểm các lô đất 

trống tồn đọng rác thải, xà bần gây ô nhiễm vệ sinh môi trường như: lô đất trống số 

37 Nguyễn Thị Bảy, lô đất trống ngoài đường Nguyễn Tất Thành, điểm tập kết thùng 

tại đường Bàu Trảng 7, khu vực Khe cạn, đường Phan Nhu, dọc tuyến đường Yên 

Khê 1, 2. 

- Trước cơn bão số 05 (ConSon), UBND phường đã chủ động tiến hành nạo 

vét, khơi thông tuyến mương dọc theo tuyến Cống Khe Cạn, dọn rác thải, xà bần tại 

khu vực Khe Cạn với khối lượng hơn 40m3 rác thải, xà bần, bùn đất các loại. Qua đó 

giúp cho người dân khu vực Khe Cạn  giảm bớt phần nào tình trạng ngập úng cục bộ 

khi xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài. 
                                                 

6
 - UBND phường ra quân tổng dọn VSMT tại cơ quan đơn vị, các khu dân cư vào ngày 30, 31/01/2021 và 

ngày 07, 08/02/2021 đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu. 

- Sáng ngày 28/2/2021, UBND phường phối hợp với Đồn BP Phú Lộc ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến Nguyễn 

Tất Thành - Vũ Quỳnh và đồng loạt ra quân trên toàn địa bàn phường. 

- Sáng ngày 14/3/2021, UBND phường phối hợp với Hội Nông dân phường ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến 

đường Điện Biên Phủ và trung tâm văn hóa phường. 

- Ra quân hưởng ứng Ngày nước Thế giới, ngày khí tượng thế giới và Giờ trái đất vào sáng ngày 27/3/2021 trên 

toàn bộ địa bàn phường; và duy trì phong trào Ngày Chủ nhật Xanh -sạch – đẹp vào ngày 28/3/2021. 

- Tiếp tục ra quân dọn vệ sinh duy trì Ngày Chủ Nhật Xanh – Sạch- Đẹp vào các ngày 04/04/2021, ngày 

10&11/04/2021 và ngày 18/04/2021 trên địa bàn phường. 

- Ra quân dọn vệ sinh chào mừng 46 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam và Quốc tế lao động 1/5 vào sáng 

ngày 24/4/2021 trên địa bàn phường. 

- Sáng ngày 16/5/2021 theo Kế hoạch số 80/KH-UBND, UBND phường ra quân dọn vệ sinh chào mừng Cuộc 

bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu 

vực bỏ phiếu. 
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- Đầu tháng 11/2021, UBND phường phối hợp với các trường học trên địa bàn 

phường tổ chức ra quân dọn vệ sinh khu vực vỉa hè trước và xung quanh các trường : 

Tiểu học Lê Văn Tám, THCS Đỗ Đăng Tuyển theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 

04/11/2021. 

4. Lĩnh vực Văn hóa Xã hội 

a) Công tác Giáo dục 

- Hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2020-2021. Để đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, Các trường triển khai công tác tuyển sinh, khai giảng 

năm học 2021-2022 và dạy học bằng hình thức trực tuyến. 

- Tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đối với học sinh tốt nghiệp THCS 

không đủ điều kiện tuyển sinh vào các trường THPT năm học 2021 - 2022: 36 học 

sinh. 

- Triển khai điều tra trình độ học vấn nhân dân, thiết lập hồ sơ phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ năm 2021 trên địa bàn phường. - Công tác quản lý các nhóm trẻ gia đình 

luôn được chú trọng. Phối hợp với trường Mầm non Mẫu Đơn kiểm tra và cấp giấy 

chứng nhận cho 09 nhóm, lớp độc lập tư thục an toàn phòng, chống tai nạn thương 

tích cho trẻ trên địa bàn phường. 

- Phối hợp Hội khuyến học phường tổ chức gặp mặt 137 học sinh đạt thành tích 

cao trong học tập năm học 2020 - 2021 và học sinh trúng tuyển Đại học công lập năm 

2021. 

b) Công tác Văn hóa - Thể thao 

- Thực hiện tốt công tác trang trí, cổ động trực quan chào mừng Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 và mừng xuân 

Tân Sửu 2021. Phối hợp tổ chức ngày Hội Biên phòng toàn dân năm 2021 được nhân 

dân đồng tình tham gia hưởng ứng. Tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Tuyên truyền phổ biến công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp 

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. Tuyên truyền ngày Quốc khánh 2-9; phòng, chống lụt bão trên 

địa bàn phường. 

- Phối hợp BTC Lễ hội cầu ngư quận Thanh Khê thắp hương tại Miếu Thuyền 

và Nhà thờ Chư phái tộc. Tổ chức truyền thông chuyên đề "Yêu thương và chia sẻ" 

nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 tại khu vực dân cư Chi bộ 11. Tổ chức giải 

bóng đá Tứ hùng mở rộng năm 2021 và Đại hội Thể dục thể thao lần thứ V trên địa 

bàn phường. Tham gia các cuộc thi của quận và đạt kết quả như sau: Cổ động trực 

quan mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu: giải nhì toàn đoàn; Liên hoan ca khúc cách 

mạng khát vọng tuổi trẻ: giải nhì toàn đoàn; môn bi sắt: giải ba đơn nữ; Môn cầu lông 

bóng bàn: giải nhì đơn nữ, giải ba đơn nam; Cầu lông giải nhì đơn nữ giải ba đơn 

nam, giải ba đôi nam nữ; Thi xe tuyên truyền bầu cử: giải nhì toàn đoàn. 



6 

 

 

 

- Triển khai bình xét các danh hiệu văn hóa và học tập năm 2021. 

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

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

- 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
7
.  

- Trong năm đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho 09 trường hợp NCC, trong 

đó có 05 nhà xây mới với số tiền 300.000.000đ, 04 nhà sửa chữa với số tiền 

80.000.000đ; cấp phát 08 tivi Led do Quận hỗ trợ cho các gia đình chính sách được 

hỗ trợ sửa chữa năm 2021. Hỗ trợ khó khăn đột xuất 36 trường hợp, với tổng số tiền 

50.000.000đ. 

- Tổ chức trao quà mừng thọ tại khu dân cư cho 115 cụ từ 70 tuổi trở lên, với 

tổng số tiền 85.800.000đ. Thăm và tặng quà cho các cụ ốm đau nhân kỷ niệm 80 năm 

Ngày truyền thống Người cao tuổi, với số tiền 10.000.000đ; Đề xuất thành phố thăm 

01 cụ ốm đau thường xuyên với số tiền 2.000.000đ; Tặng học bổng cho 02 cháu con 

hộ nghèo với số tiền 2.000.000đ. Giải quyết 18 hồ sơ Người cao tuổi đủ 80 tuổi nhận 

tiền chế độ hàng tháng theo quy định. 

- Triển khai và tiếp nhận 669 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,…  

        * Công tác giảm nghèo  

Tổ chức đối thoại với 59 hộ nghèo còn sức lao động dự kiến thoát nghèo trong 

năm 2021, qua đó đã tổng hợp được nhu cầu cần giúp đỡ của từng hộ để có hướng hỗ 

trợ cho các hộ vươn lên thoát nghèo. Tính đến 31/10/2021, UBND phường đã hỗ trợ 

sửa chữa 05 nhà, xây mới 01 nhà với tổng số tiền 170.000.000đ, hỗ trợ 08 phương 

tiện sinh kế với tổng số tiền 47.690.000đ, hỗ trợ vốn làm ăn không hoàn lại cho 6 hộ 

với số tiền 19.000.000đ, giải quyết việc làm cho 375 hộ thông qua việc tín chấp cho 

các hộ vay vốn giải quyết việc làm của NHCSXH, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 10 hộ 

với tổng số tiền 34.000.000đ,… Đến nay, UBND phường chỉ đưa ra thoát 40/40 hộ 

nghèo và 8/8 hộ cận nghèo theo kế hoạch quận giao năm 2021.  

* 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. Ngoài ra UBND phường còn giới thiệu trẻ nhận học bổng, xe 

đạp, áo quần, và phương tiện để học trực tuyến v..v…cho các đơn vị tài trợ. Tính đến 

                                                 
          

7
 Đã đề nghị giải quyết: chế độ mai táng cho 15 đối tượng BTXH; 05 thẻ BHYT BTXH; 05 hồ sơ người cao tuổi; 

18 hồ sơ hưởng BTXH đủ 80 tuổi; 02 hồ sơ NCC chuyển đi nơi khác; 02 hồ sơ ưu đãi giáo dục; 05 hồ sơ chuyển điều 

chỉnh đối tượng trẻ em sang hưởng chế độ người lớn. 
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31/10/2021, tổng nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác chăm sóc trẻ em 193.550.000đ. 

Bên cạnh đó, UBND phường còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong việc tổ 

chức các cuộc tuyên truyền như: Luật trẻ em 2016, Tổng đài bảo vệ trẻ em 111, 

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 thông qua việc phát tờ rơi, pano trực 

quan tại các điểm trường cũng như các nhà sinh hoạt cộng đồng và thông qua nhóm 

zalo tổ dân phố. Phối hợp với phòng LĐTBXH quận trong việc tập huấn cho các công 

tác viên trẻ em của phường. 

- Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, UBND phối hợp Công đoàn cơ sở phường tổ 

chức các hoạt động như: Khen thưởng cho các con em cán bộ công chức có thành tích 

tốt trong năm học 2020-2021; Tặng quà kỷ niệm cho những cặp vợ chồng (CBCC-NV 

phường) nhân kỷ niệm 10,15, 20 năm ngày cưới. Tháng 11/2021, UBND phường tổ 

chức truyền thông Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. 

* Công tác Y tế, VSATTP 

- Trong năm, Trạm Y tế đã khám chữa bệnh cho 3146 lượt người, trong đó có 

596 lượt người khám có BHYT. Công tác kế hoạch hóa gia đình: Khám phụ khoa 947 

trường hợp, triển khai các chiến dịch truyền thông dân số. Thường xuyên tổ chức thực 

hiện có hiệu quả tất cả các chương trình Y tế. 

- UBND phường phối hợp kiểm tra 102 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. 

Phối  hợp Tổ kiểm tra quy tắc triển quét mã QR tại các quán ăn, nhà hàng ăn uống. 

Khảo sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh chả, thịt trên địa bàn phường. 

- Tổ chức tuyên truyền Luật ATTP và các văn bản Nghị định vi phạm pháp luật 

khác bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp đến các hộ kinh doanh và loa xe quy tắc. 

* Công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội 

- Năm 2021, đã tiếp nhận quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú 10 đối tượng; 

loại 03 đối tượng, trong đó 01 đối tượng tái nghiện (Trần Đắc Vinh, 2000, tổ 29); 02 

đối tượng buôn bán ma túy (Phạm Văn Ba, 1993, tổ 46; Phạm Công Chiến,1998, tổ 

3). Cấp giấy chứng nhận 06 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 28/28 thanh niên (QS 22; CA: 06) ; 

xây dựng lực lượng dân quân năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu trên giao 30/30 chiến sĩ (có 
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01 nữ, 01 Đảng viên), tổ chức biên chế năm 2021 đúng qui định; xây dựng 02/03 

đồng chí hoàn thành chương trình đào tạo Hải đội DQTT vào hoạt động trong lực 

lượng DQTT tại địa phương; thường xuyên rà soát nguồn nhân sự tham gia Hải đội 

DQTT theo chỉ tiêu trên giao 08/07 chỉ tiêu. 

 - Đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ theo luật DQTV 

đúng quy định, tổng số công dân trong độ tuổi dân quân 6.342 công dân; thực hiện 

công tác soát xét, xây dựng lực lượng cơ bản đúng quy trình; năm 2021 đã kết nạp 

mới 30 đồng chí (có 01 nữ, 01 đảng viên), luân phiên cho ra 25 đồng chí; tỷ lệ DQTV 

đạt 0,78% so với dân số. Tiến hành đón nhận và gặp mặt tặng quà quân nhân xuất 

ngũ năm 2021 về địa phương (23 thanh niên) và đăng ký vào ngạch dự bị đúng quy 

định. Tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký công dân trong độ tuổi 17 theo quy định, 

đã đăng ký được 108 công dân đạt 100% và đăng ký 1103 thanh niên trong độ tuổi 

NVQS. 

b) Công tác đảm bảo ANCT – TTATXH 

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

Tân Sửu 2021, trên địa bàn không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Trong 

năm, trên địa bàn xảy ra 03 vụ PPHS, làm rõ 02 vụ - 13 đối tượng; xảy ra 03 vụ - 04 

đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, CAP lập hồ sơ xử phạt VPHC 

với số tiền 3.650.000đ. 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
.  

                                                 
           

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

a) Tình hình phạm pháp hình sự 

Trong năm 2021, trên địa bàn xảy ra 03 vụ PPHS, làm rõ 02 vụ - 13 đối tượng (số vụ PPHS không tăng không 

giảm so với năm 2020), trong đó: Trộm cắp tài sản: 02 vụ, làm rõ 01 vụ, 01 đối tượng; Tổ chức đánh bạc: 01 vụ, làm rõ 

01 vụ, 12 đối tượng.  

b) Tình hình vi phạm hành chính về ANTT: trong năm, đã lập hồ sơ 03 vụ - 04 đối tượng vi phạm hành 

chính về ANTT, phạt tiền 3.650.000đ, gồm: Xâm hại sức khỏe người khác: 01 vụ - 01 đ/t, phạt tiền 2.500.000đ; Gây mất 

trật tự tại khu dân cư: 02 vụ - 03 đ/t, phạt tiền 1.150.000 đồng.  

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 36 lượt đối tượng sử dụng trái phép chất ma 

túy (phạt tiền 16 đối tượng - 12.000.000đ, lập hồ sơ áp dụng biện pháp GD tại XPTT 05 đối tượng, lập hồ sơ áp dụng 

biện pháp cai nghiện bắt buộc 11 đ/t và chuyển đơn vị khác xử lý theo thẩm quyền 04 đối tượng).  

- Tiếp nhận và đưa vào diện Quản lý sau cai 09 đối tượng chấp hành xong biện pháp CNBB. Trong năm, có 01 

đối tượng tái nghiện, 01 đối tượng tái phạm, hiện có 11 đối tượng thuộc diện QLSC.  

d) Tình hình cờ bạc, mại dâm  

- Tệ nạn cờ bạc: phát hiện, bắt quả tang 03 vụ - 15 đ/t đánh bạc trái phép, thu giữ 02 bộ bài tây 52 lá, 01 

ĐTDD, 2.615.000đ tiền sòng, phạt tiền 22.500.000đ.  

- Tệ nạn mại dâm: chưa phát hiện.  

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

- Kết quả xử lý vi phạm: phát hiện, lập biên bản 157 t/h, phạt tiền 153 t/h - 133.500.000 đồng, cảnh cáo 04 t/h. 

Trong đó, tham mưu cấp CAQ xử phạt 53 trường hợp (phạt tiền 49 trường hợp – 85.550.000đ, cảnh cáo 04 

t/h), tham mưu UBND phường xử phạt 104 t/h (phạt tiền 47.950.000đ).  
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Triển khai thực hiện đăng ký thường trú và tạm trú theo Luật cư trú 2021. Tổ chức 

tiếp công dân để giải quyết TTHC theo thời gian trong tuần (tạm trú vào thứ 2,4,6; 

thường trú vào thứ 3,5, sáng thứ 7 hàng tuần).  

- Công tác phòng cháy chữa cháy: Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021. Phối hợp với Đoàn Thanh niên 

phường thành lập “Đội dân phòng phòng cháy và chữa cháy tình nguyện” trên địa bàn 

phường. Củng cố lực lượng dân phòng phòng cháy, chữa cháy cơ sở đối với 17 cụm 

dân cư trên địa bàn phường. Tổ chức 05 buổi tuyên truyền Nghị định 136/2020/NĐ-

CP với 338 người tham dự; khảo sát 17 danh mục cơ sở do UBND cấp xã phường 

quản lý để đưa vào diện quản lý theo quy định.  

+ Tính đến ngày 15/11/2021, đã có 3903/4037 hộ đã trang bị bình chữa cháy 

còn sử dụng được, đạt tỷ lệ 96.68%. Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 và để hạn 

chế lây lan dịch bệnh, nên việc thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và 

luyện tập chuẩn bị cho Hội thao PCCC năm 2021 được tạm dừng.  

Trong năm, xảy ra 02 vụ cháy nhỏ, nguyên nhân do chập điện, thiệt hại không 

đáng kể. 

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 2021 đến toàn thể 

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

dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021 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.  

- Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Đà 

Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường được tiến hành thuận lợi, đảm bảo 

                                                                                                                                                                   
Về phương tiện vi phạm: ô tô 19, xe mô tô 138. Về lỗi vi phạm: đậu đỗ xe không đúng quy định: 19 

t/h, Không đội mũ BH: 85 t/h; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông: 01 t/h; vi phạm nồng độ 

cồn: 03 t/h; đi ngược chiều: 01 t/h; không có GPLX: 11 t/h; chở quá số người quy định: 01 trường hợp; không 

đủ tuổi điều khiển phương tiện: 05 trường hợp; lỗi khác: 31 trường hợp. 

- Tình hình TNGT: trên địa bàn không xảy ra TNGT, ngoài ra, xảy ra 12 vụ va quẹt nhẹ làm 21 người bị 

thương.  

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

Qua tuần tra phát hiện 01 đối tượng TCTS, 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 05 đối tượng sử dụng 

trái phép chất ma túy, 01 t/h vi phạm phòng chống dịch; giải quyết 43 vụ gây rối, mâu thuẫn; đẩy đuổi, ngăn chặn 24 

nhóm thanh niên tụ tập gây mất ANTT; tạm giữ phối hợp với Đội CSPCCC dập tắt 01 vụ cháy trụ điện; đưa 01 đối 

tượng có dấu hiệu tự tử bàn giao cho gia đình, đưa 01 đối tượng lang thang xin ăn vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP Đà 

Nẵng; bảo vệ hiện trường 05 vụ va chạm giao thông. Ngoài ra, đã nhắc nhở 57 trường hợp để xe không có người trông 

coi, 20 trường hợp ngủ không đóng cửa cẩn thận; tạm giữ 05 xe máy vắng chủ.   
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dân chủ và đúng luật định. Số cử tri đi bầu 12.273/12.275 cử tri toàn phường, đạt tỷ lệ 

99,98%. 

- Hoàn thành tổng điều tra hộ cá thể đúng thời gian quận giao ngày 20/7/2021. 

Kết quả: đã thu thập được 4600/1509 hộ cá thể, có 49 hộ không còn tại địa phương, 

nghỉ hẳn kinh doanh. 

- Thực hiện Nghị định 34 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô 

hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, 

UBND phường đã: 

+ Tiến hành rà soát và đề nghị số lượng công chức phường từ 14 người thành 

15 người; 

+ Hoàn chỉnh hồ sơ CBCC phường được đề nghị chuyển thành công chức 

thuộc biên chế quận; 

+ Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 

phường khi thực hiện Nghị quyết chính quyền đô thị. 

+ Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức, người hoạt động không 

chuyên trách phường, theo đó tinh giản 01 cán bộ chuyên trách. Hiện nay số lượng 

cán bộ công chức có: 21 người, cán bộ không chuyên trách: 13 người.  

- Từ ngày 01/07/2021, khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, 

UBND phường đã triển khai một số nội dung cụ thể: Xây dựng quy chế làm việc của 

UBND phường; rà soát, bố trí đội ngũ công chức đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh, cơ 

cấu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo mô hình chính quyền đô thị theo hướng 

chuyên nghiệp, hiện đại; nghiêm túc chỉ đạo việc chấp hành Quy chế làm việc, Quy 

chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ... của UBND phường; thực hiện rà soát, lấy ý 

kiến tham gia và chỉnh sửa các nội dung cho phù hợp với điều kiện thực tế của tại địa 

phương; Xây dựng Đề án vị trí việc làm của UBND phường và kèm theo Tờ trình phê 

duyệt Đề án. 

+ Đối với tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với 

Nhân dân: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên UBND phường không tổ 

chức Hội nghị đối thoại mời rộng rãi nhân dân để lấy ý kiến, mà ban hành công văn 

thông báo tình hình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2021 

của phường và phát phiếu lấy ý kiến nhân dân thông qua Bí thư chi bộ khu dân cư, 

Trưởng Ban công tác mặt trận và Ban điều hành tổ dân phố. Kết quả hội nghị đối 

thoại được gửi đến theo đúng thành phần quy định. 

b) Công tác Cải cách hành chính 

- Xây dựng, triển khai kế hoạch CCHC năm 2021. CBCC phường tăng cường 

ứng dụng phần mềm QLVBĐH trong hoạt động hành chính. Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông qua việc đăng ký tài 

khoản công dân điện tử, sử dụng dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 đối với các 
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lĩnh vực, thủ tục đã được xây dựng và một số tiện ích khác có liên quan trong quá 

trình giải quyết thủ tục hồ sơ của tổ chức, công dân tại Bộ phận TN&TKQ phường. 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm một cửa, quản lý văn bản 

điều hành, lập hồ sơ công việc điện tử và kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính năm 

2021. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ 

https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục 

hành chính.  

- Thông qua trang TTĐT, văn bản, tờ rơi, UBND phường tuyền truyền sâu rộng 

đến tổ chức, cá nhân về hình thức khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch 

vụ hành chính công. 

- Công khai kết quả giải quyết thủ tục hình chính từng tháng lên trang TTĐT 

của phường. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 (số liệu từ ngày 

01/01/2021 đến 15/11/2021): UBND phường đã đưa vào tiếp nhận và giải quyết thủ 

tục hành chính tại phường gồm 14 lĩnh vực với 115 thủ tục hành chính (TTHC), trong 

đó có 36 thủ tục liên thông; việc tiếp nhận và giải quyết trên phần mềm một cửa 758 

hồ sơ (không kể hồ sơ chứng thực), đã giải quyết sớm và đúng hạn là 746 hồ sơ, trễ 

hẹn là 12 hồ sơ (nguyên nhân: thực tế hồ sơ trả đúng hẹn nhưng do tại thời điểm tra 

hồ sơ không có mạng nên cán bộ chuyên môn quên thao tác bấm nút trả trên phần 

mềm); đối với việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ DVC trực tuyến mức 3 và 4, UBND 

phường đã tiếp nhận tổng cộng 713/985 hồ sơ tiếp nhận thực tế, đạt tỷ lệ 72%.  

 - Tiếp tục cải tiến, duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. 

- Triển khai thiết lập Zalo hộ gia đình trong Tổ; kết quả có 57/57 Tổ dân phố 

tham gia, đạt 100%.  

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

* Tư pháp - Hộ tịch:  

- Đã tiếp nhận và giải quyết: 350 hs khai sinh, 68 hs khai tử, 71 hs kết hôn, 215 

hs xác nhận tình trạng hôn nhân, 362 tr.hợp cấp bản sao tử sổ hộ tịch, 17 hs thay đổi 

CCHT, 02 hs cha mẹ nhận con. Đã thực hiện trao giấy khai sinh tại nhà 85 tr/hợp,  

trao giấy khai tử tại nhà và thăm viếng chia buồn là 34 tr/hợp với kinh phí 17 triệu 

đồng. 

- Đã tiếp nhận và xử lý: Chứng thực bản sao từ bản chính 10.551 trường hợp 

với 32.454 bản, chứng thực chữ ký 872 trường hợp và chứng thực hợp đồng, giao 

dịch 01 trường hợp.  

- Ngay từ đầu năm, để thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2021 của 

ngành tư pháp thành phố Đà Nẵng và quận Thanh Khê; UBND phường Thanh Khê 
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Tây đã ban hành kế hoạch số 29/KH-UBND về triển khai công tác tư pháp trên địa 

bàn phường năm 2021; các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực 

khác có liên quan và đạt được một số kết quả tích cực
9
. 

* 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 16/16 đơn thư, 

chủ yếu là đơn thư kiến nghị, thỉnh cầu; tổ chức tiếp công dân 44 lượt. 

7. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

* Công tác chỉ đạo điều hành: 

- Ra Quyết định củng cố BCĐ phòng chống dịch Corona trên địa bàn phường. 

Triển khai khai báo y tế, quét mã QRcode tại UBND phường khi công dân liên hệ 

công việc. Triển khai khai báo y tế điện tử đến 57 tổ dân phố trên địa bàn phường.  

- Ngày 11/6/2021, UBND – UBMT và các Hội đoàn thể phường phối hợp với 

Đồn Biên phòng Phú Lộc tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, 

chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” và phát động “Ủng hộ Quỹ tiêm 

phòng Vaccine phòng, chống dịch COVID-19”. 

- Ngày 14/8/2021, thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung và điều chỉnh một số giải pháp cấp bách để phòng, 

chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố 

Đà Nẵng; UBND phường đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 

về việc thành lập 17 Ban điều hành khu dân cư trong thời gian thực hiện Quyết định số 

2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng, với số lượng 488 

thành viên tham gia. Trên cơ sở đó, UBND phường đã triển khai thành lập: 

+ 03 tổ phản ứng nhanh gồm các lực lượng Công an, Dân quân, BVDP, Dân 

phòng với 58 thành viên; (Tổ 1 và Tổ 2 chia làm 6 ca/ngày, mỗi ca 4h; Tổ 3 chia làm 2 

ca/ ngày, mỗi ca 5h) thường xuyên tuần tra khép kín địa bàn. 

                                                 

9
 - Đối với công tác PBGD pháp luật: UBND phường đã ban hành kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 22/01/2021 

về triển khai công tác phối hợp PBGDPL trên địa bàn phường và nhiều kế hoạch khác, đồng thời phối hợp với UBMT 

và các Hội đoàn thể thường xuyên triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kết 

quả đạt được: UBND phối hợp với các Hội đoàn thể, các tổ chức liên quan tổ chức 158 cuộc tuyên truyền, thu hút 

khoảng 16.000 người tham dự; cấp phát 14.120 tài liệu, tờ gấp, tờ rơi.  

- Đối với công tác hòa giải: UBND phường đã ban hành kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 22/01/2021 về triển 

khai thực hiện pháp luật hòa giải cơ sở và kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 13/5/2021 về thực hiện Đề án “Nâng cao 

năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”. Sau khi rà soát, củng cố, đến nay trên địa bàn phường có 

17 tổ hòa giải, với 126 hòa giải viên, 41 hòa giải viên là nữ, 85 hòa giải viên nam; Về trình độ: Cao học: 03 người; Đại 

học: 25 người; Cao đẳng: 03 người; Trung cấp: 13 người; 31 hòa giải viên đã tham gia tập huấn. 

- Công tác bồi thường nhà nước: UBND phường đã ban hành kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 04/3/2021 về 

thực hiện công tác bồi thường nhà nước và triển khai đến các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện. Việc tổ chức tuyên 

truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) được thực hiện định kỳ theo hằng năm bằng nhiều hình 

thức tuyên truyền nhưng chưa thật sự đi vào cuộc sống. Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành có tác dụng 

rất lớn đối với đội ngũ cán bộ nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ, giúp đội ngũ cán bộ nhà nước thật sự cẩn thận, tận tâm 

trong việc giải quyết công vụ. Trong năm, địa phương không để phát sinh trường hợp yêu cầu bồi thường của tổ chức, cá 

nhân đối với chính quyền cũng như người thực thi công vụ trong hoạt động quản lý hành chính. 

 - Ngoài ra, các công tác khác liên quan đều được UBND phường thực hiện đảm bảo. 
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+ Thành lập chốt ra vào phường: có 41 chốt rào cứng không có người gác và 03 

chốt mềm có người gác. Thành lập các chốt ra vào KDC: có 7 chốt vùng xanh KDC 

(trong đó có 13 chốt rào cứng và 7 chốt mềm có người gác) với 90 thành viên ở khu 

dân cư tham gia chia làm 2 ca trực từ 6h sáng đến 22h. 

+ Xây dựng , ban hành Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Trung tâm 

Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục củng cố kiện toàn và ban hành quy 

chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. 

+ Nhằm đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân UBND phường đã liên kết 

với các đơn vị cung cấp Coopmart và Vinmart; đã triển khai thông báo và mẫu phiếu 

đặt hàng gửi về Tổ dân phố phát cho từng hộ dân (kể cả hộ thuê trọ) hướng dẫn phương 

thức đặt hàng. Kết quả: Tổng số đơn đặt hàng trên địa bàn đến hiện nay đã giao cho hộ 

dân là 389 combo (Coopmart: 344 combo, Vinmart: 45 combo) và gần 100 đơn hàng lẻ 

không theo combo tại siêu thị Vinmart. 

+ Mặt trận và các hội đoàn thể, CBCC đã tham gia tập trung tuyên truyền (từ 

19h đến 20h hằng đêm) tại các kiệt, hẽm để người dân thực hiện phòng chống việc lây 

nhiễm chéo trong khu dân cư. Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2021, Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng. 

- Triển khai mô hình “bảo vệ vùng xanh ở các khu dân cư, kiệt, hẽm”. Trong 

đó, chỉ đạo các khu dân cư tự phân công cán bộ, đảng viên và huy động toàn thể nhân 

dân tham gia chốt trực để hạn chế người lạ vào khu dân cư, quyết tâm bảo vệ vùng 

xanh. phường Thanh Khê Tây được công nhận vùng Xanh từ ngày 23/9/2021. 

- Ngày 06/10/2021, UBND phường ban hành Quyết định về thành lập Tổ Giám 

sát, theo dõi người ra, vào thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 nhằm quản lý tốt người ra vào địa bàn phường. 

* Tình hình dịch bệnh (số liệu tính đến ngày 15/11/2021): UBND phường quản 

lý: 74 ca F0; trong đó có 72 người đã khỏi bệnh trở về địa phương (có 71 người hết 

thời gian theo dõi sức khỏe, số hiện còn theo dõi sức khỏe tại nhà là 01 người). Hiện 

nay còn 02 người đang điều trị tại bệnh viện. 

+ Lũy kế F1 đến nay là 189 F1; trong đó số hoàn thành cách ly tập trung là 167 

người, số còn ở khu cách ly là 19 người, 03 cách ly tại nhà. 

+ Lũy kế F2 và F2 nguy cơ đến hiện nay là 573 người; trong đó: đã hoàn thành 

cách ly tại nhà 560 người, đang cách ly 13 người. 

+ Thành lập 16 chốt cách ly y tế tại các Tổ (Tổ 1, Tổ 25, Tổ 38 và Tổ 23-24, Tổ 

3, Tổ 18-19, Tổ 28-29-30, Tổ 37, Tổ 47, Tổ 44, Tổ 41, Tổ 45, Tổ 7, Tổ 4, Tổ 56, Tổ 

39). 

- Tổ chức 11 đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng theo hộ gia đình; trong đó: 07 

đợt 100% hộ gia đình được lấy mẫu, 03 đợt 50% hộ gia đình, 01 đợt 30% hộ gia đình. 

 - Công tác tiêm phòng vaccine covid-19:  
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+ Trẻ em từ 12 đến dưới 18: có 1742 người, trong đó đã tiêm 497, chưa tiêm 

1245. 

 + Người lớn từ 18 tuổi trở lên: có 13829 người, trong đó có 13760 người đã 

tiêm mũi 1, 6518 người đã tiêm mũi 2; chưa tiêm còn 69 người. 

- Công tác xử lý vi phạm hành chính: xử phạt 02 trường hợp vi phạm y tế, với số 

tiền 1.000.000đ/người (trong đó, 01 trường hợp cảnh cáo). Chuyển Công an quận xử 

lý vi phạm theo thẩm quyền: 14 vụ/20 trường hợp, với số tiền 165.500.000đ. 

- Công tác hỗ trợ: được quan tâm và cấp phát kịp thời đến các đối tượng hộ 

nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn, đặc biệt tại khu chốt cách ly y tế
10

. 

8. Công tác phòng chống bão số 5 

                                                 

10
 * Trước khi thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND 

- Vận động hỗ trợ cấp phát 195 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn phường do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19, với số tiền: 97.500.000đ.  

- UBMT phường đã hỗ trợ 05 hộ nghèo, mỗi hộ 01 triệu đồng. 

- UBND phường đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho 21 hộ khó khăn đột xuất trong chốt cách ly, trị giá 

300.000đ/suất với tổng số tiền là 6.300.000đ; hỗ trợ 47 hộ/162 nhân khẩu khó khăn trong chốt cách ly với số tiền 

45.360.000đ. UBND và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã vận động hỗ trợ khó khăn cho hộ bà Phạm Gia Hân – tổ 24 có 

con bị não úng thủy trong chốt cách ly, với số tiền 7.300.000đ;  

-  Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đi thăm động viên Tổ trực chốt cách ly tại đường Mẹ Hiền, với số tiền 

3.000.000đ. 

 

* Sau khi thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND 

- Từ nguồn hỗ trợ đợt 1 của thành phố, UBND phường đã cấp phát: 

+ 346 xuất quà (gồm gạo, mì tôm, mắm cá hộp, dầu, cá cơm) cho 81 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo, 251 hộ khó khăn. 

+ 1.491 đối tượng với số tiền 745.500.000đ, cho 210 Người có công, 107 BTXH, 1.174 hộ khó khăn. 

- Từ nguồn hỗ trợ đợt 2 của thành phố, UBND phường đã cấp phát cho hộ dân gặp khó khăn do dịch Covid, gồm: 

+ 728 xuất quà (gồm 01 thùng mì tôm, 10 quả trứng gà, 10kg gạo, 01 bì cá) trị giá 500.000đ/xuất. Quy ra bằng tiền 

là 364.000.000đ. 

- Từ nguồn hỗ trợ đợt 3: tiền mặt: 1.351 hộ, với số tiền 500.000đ/hộ với tổng số tiền là 675.000.000đ. Gạo: 1985 

khẩu với tổng số gạo là 29.775 kg gạo. 

- Từ nguồn hỗ trợ của Mặt trận cấp trên và các nguồn vận động MTQ khác, UBMT phường đã tiếp nhận và cấp phát 

hỗ trợ đợt đầu tiên cho 710 trường hợp khó khăn trên địa bàn với số lượng quà trị giá 177.500.000đ. Tiếp tục UBMT 

phường cũng đã tiếp nhận: 02 tấn rau của huyện Nam Giang và huyện Duy Xuyên, 150 thùng mỳ Hảo hảo, 01 tấn gạo của 

TTr Nam Phước, 02 tấn gạo của Cty TNHH…Và đã cấp phát hết cho những hộ yếu thế gặp khó khăn trong dịch bệnh 

Covid, đặc biệt chú trọng hỗ trợ đến các hộ thuê trọ. 

- Đã cấp phát hơn 120 tấn rau, củ, quả thành nhiều đợt đến từng hộ dân trên địa bàn phường. 

- Về gói hỗ trợ cho người lao động mất việc: UBND phường đã chi trả cho 181 trường hợp, mỗi người 

1.500.000đ/người. Đã chuyển 31 hồ sơ đến phòng Lao động &TBXH để tiếp tục giải quyết. 

- Hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và kế 

hoạch 135- KH/UBND ngày 19/7/2021 của UBND thành phố: đã cấp phát tiền: 186 trường hợp, với số tiền 

276.500.000đ. Số hồ sơ đã chuyển quận thẩm định chưa được giải quyết: 96 trường hợp. 

- Thực hiện quyết định 9998/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND quận Thanh Khê về việc hỗ trợ đợt 3 cho 

1.889 hộ dân trong bối cảnh thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19, với 

số tiền là 944.500.000đ. 
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- Công tác hỗ trợ và sơ tán dân  

+ Đã sơ tán tập trung 9 hộ với 25 khẩu đến điểm sơ tán tập trung tại Tr.Đỗ 

Đăng Tuyển; sơ tán tại chỗ hiện có 36 hộ với 138 khẩu (tổ 1 có 8 hộ với 42 khẩu, tổ 

20 có 6 hộ với 25 khẩu, tổ 26 có 3 hộ với 14 khẩu, tổ 27 có 18 hộ với 57 khẩu). 

+ UBMT phường đã hỗ trợ mỳ tôm cho 331 hộ bị ngập nước ở khu vực Khe 

Cạn và ở tổ 1, 2, 4, 5 khu vực 1, mỗi hộ 10 gói mỳ tôm.  

- Tình hình thiệt hại sau bão 

+ Đến 1h ngày 13/9/2021 mưa tạnh, mực nước rút nhanh tại tổ 1 của khu vực 1 

và các TDP khu vực Khe Cạn trở lại bình thường. 

+ Thiệt hại về cây xanh: ngã đổ 03 cây xanh (01 ở đường Hồ Quý Ly, 01 

đường Phú Lộc 12 và 01 đường DSTK). 

+ Thiệt hại về tài sản, nhà cửa: không. 

- Công tác triển khai khắc phục sau Bão: Đến 7h ngày 13/9/2021 phường đã 

phát điểm tâm sáng cho các hộ sơ tán tập trung tại Trường Đỗ Đăng Tuyển và chở các 

hộ dân trở về nhà. UBND phường đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng tổng dọn vệ sinh 

điểm sơ tán dân, trả lại mặt bằng cho trường học.  

9. Đánh giá chung 

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, đời sống nhân 

dân hết sức khó khăn, tuy nhiên, trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, 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 2021. Công tác đảm bảo ANCT, 

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

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Công tác an sinh xã hội được chú trọng thực hiện 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 Tân Sửu 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 2021, đã 

được triển khai nhiều kế hoạch, đạt được một số kết quả chuyển biến tích cực.  

- 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. 
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- 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. Kết quả: 57/57 TDP hoàn 

thành các loại quỹ trong quý I, đạt 100%.  

- 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. 

Để đạt được kết quả như trên, có sự đóng góp rất lớn của các tầng lớp nhân 

dân, trong đó có vai trò quan trọng của các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công 

tác Mặt trận, BĐH TDP đã quan tâm tuyên tuyền vận động, tham gia đề xuất giải 

quyết các vấn đề liên quan ở khu dân cư. 

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

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

kinh doanh thương mại, dịch vụ giảm sút, ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách 

trên địa bàn phường. 

- Vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự vỉa hè, lấn chiếm lòng, lề đường để 

kinh doanh buôn bán, mặc dù lực lượng quy tắc đã xử lý nhiều lần (tuyến Dũng Sĩ 

Thanh Khê, Mẹ Nhu, Phan Nhu, Nguyễn Tất Thành,…). 

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn 

minh đô thị còn hạn chế, chưa tạo được cho nhân dân ý thức tự giác trong việc đảm 

bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường; còn tình trạng lén đổ xà bần, rác thải ở các 

tuyến đường, lô đất trống. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

1. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 

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

- Chi NSNN:              …………. đồng  

- Gọi công dân nhập ngũ:     100% chỉ tiêu 

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 2022 

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 
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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 2022 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 2022. 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”. Thực hiện chi 

ngân sách theo dự toán cấp trên giao. 

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. 

- Tổ chức triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn phường. Tiếp tục phối hợp 

giám sát các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng. Phối hợp Ban quản lý 

các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng hoàn thiện hồ sơ lấy ý kiến 

điều chỉnh lại hướng tuyến dự án Khe Cạn. Tổng hợp hợp hồ sơ chuẩn bị công tác 

kiểm kê đất đai hằng năm. 

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt về chủ đề trật tự xã hội, mỹ quan đô thị. Tiếp tục 

triển khai xây dựng tuyến đường Lý Thái Tông là tuyến đường văn minh đô thị kiểu 

mẫu. 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 
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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 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “ngày chủ 

nhật xanh - sạch - đẹp”. Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình “Thành phố 5 

không, 3 có” và đề án “xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” gắn với phong 

trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xã hội hóa mạnh mẽ phong trào 

thể dục thể thao để thực hiện tốt chương trình quốc gia về thể dục - thể thao và nâng 

cao thể lực, thể chất cho các tầng lớp nhân dân. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn 

phường và tham gia các giải thi đấu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do quận, TP tổ 

chức. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi tầng lớp nhân 

dân. Tiếp tục động viên mọi nguồn lực trong nhân dân để đầu tư phát triển các loại 

hình kinh doanh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương, góp phần 

giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống cho nhân dân. 

- Thực hiện tốt các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với các đối tượng 

chính sách, xã hội, trẻ em, người già,… thực hiện tốt công tác giảm nghèo và đảm bảo 

an sinh xã hội. 

b) Công tác Giáo dục 

- Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy và học, vận động 100% học sinh trong 

độ tuổi đến trường. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ - phổ cập 

giáo dục, có biện pháp giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, động viên khuyến khích học sinh giỏi và hạn chế tối đa học sinh bỏ học vì hoàn 

cảnh khó khăn. 

- Tiếp tục quản lý tốt các nhóm, lớp ĐLTT trên địa bàn phường. 

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 
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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 2022. 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.  

- Tập trung điều tra hộ có hoàn cảnh khó khăn làm cơ sở để xác định hộ nghèo, 

hộ cận nghèo giai đoạn mới 2022-2025. 

e) Gia đình & Trẻ em 

Tổ chức các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn. Tiếp tục tuyên truyền Luật Trẻ em 2016. 

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  

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu, Chỉ huy 

trưởng Bộ CHQS thành phố và kế hoạch của Ban CHQS quận về nhiệm vụ SSCĐ; 

phối hợp với các lực lượng theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý 

chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc vùng trời, 

vùng biển và bảo vệ an toàn các mục tiêu địa bàn trọng điểm, nhất là trong các dịp lễ, 

tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố, quận góp phần giữ vững 

ANCT-TTATXH trên địa bàn. 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. Rà soát lực 

lại nguồn nhân sự giới thiệu tham gia vào Hải đội DQTT cấp thành phố, cũng như 

DQTT thường trực cấp quận. Tiếp tục phúc tra, quản lý chặt chẽ QNDB phục vụ cho 

kiểm tra công tác động viên. 

2.6. Công tác đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

- Tổ chức đợt cao điểm ra quân đảm bảo ANTT dịp Lễ giáng sinh 2021, Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022. 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; 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
11

. 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. 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 

                                                 
11

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

- Tiếp tục thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 

119/2020/QH14 và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ. 

- 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
12

.  

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

ương về công tác phòng, chống tham nhũng
13

. Thực hiện nền nếp, đúng quy định về 

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. 

2.8 Công tác Tư pháp 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, hội đoàn thể của phường trong 

công việc chung. Phát huy trách nhiệm của công chức Tư pháp Hộ tịch để hoạt động 

nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả công việc được giao. 

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến từng tổ dân 

phố và mọi tầng lớp nhân dân. Sử dụng mọi hình thức tuyên truyền pháp luật, tiết kiệm 

để chuyển tải được nhiều nội dung pháp luật thiết thực đến từng đối tượng cụ thể; tăng 

cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Tiếp tục kiện toàn về mặt tổ chức 

cũng như hoạt động của các tổ hoà giải. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra giúp đỡ các 

                                                 
12

 (1) Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022; 

(2) Tăng cường công tác An sinh xã hội trên địa bàn phường; (3) Công tác môi trường và quản lý các lô đất trống trên 

địa bàn phường. 
13

 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 

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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tổ hoà giải ở cơ sở hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ đạt hiệu quả. Tiếp tục nâng 

cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. 

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

Quốc phòng an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND 

phường Thanh Khê Tây./. 

[ 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND quận; 
- Đảng ủy  phường; 

- Lưu: VT, VPTK. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

Lê Thị Nhật Diệu 
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