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ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  PHƯỜNG AN KHÊ         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 Số:       /BC-UBND                An Khê, ngày     tháng 12  năm 2019  

           
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

 

Trong bối cảnh năm 2019 còn nhiều khó khăn thách thức, mục tiêu kế hoạch 

đặt ra khá cao, với chỉ đạo, định hướng cụ thể của Đảng ủy, HĐND cùng với sự đổi 

mới, nổ lực, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của các ban ngành, hội 

đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh (KTXH – QPAN) trên địa bàn đạt được những kết quả 

sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-VH-XH-QP-AN NĂM 2019 

1. Lĩnh vực kinh tế 

Tình hình thu ngân sách có nhiều tích cực. Tập trung triển khai có hiệu quả 

Đề án “ Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu toàn diện thuế trên địa 

bàn”, từ đầu năm đến nay, ước tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 9.259/8.600 

triệu đồng, đạt 108% dự toán giảm 14% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: thu 

thuế ngoài quốc doanh ước đạt 5.021/4.950 triệu đồng, đạt 101% dự toán; thu thuế 

sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 905/875 triệu đồng đạt 103% dự toán
1
. 

Công tác chi ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách, chi tiết 

kiệm, chặt chẽ, hiệu quả. Ước chi ngân sách năm 2019 đạt 19.2624/18.887 triệu 

đồng đạt 102% dự toán, việc chi đảm bảo phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, 

hoạt động thường xuyên và đột xuất của địa phương. 

2. Công tác văn hóa xã hội 

- Về Văn hóa - Thể thao, UBND phường đã tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan mừng 

Đảng mừng Xuân, các ngày lễ lớn và tuyên truyền tổng điều tra dân số trên địa bàn 

tại cơ quan UBND phường và ở các khu vực dân cư với hơn 300 băng rôn và pa nô. 

Ở khu dân cư đều thực hiện treo cờ Tổ quốc, trang trí cổng chào…góp phần tô điểm 

thêm cảnh quan đô thị. 

Hoạt động thể dục thể thao quần chúng đã được tổ chức rộng khắp, với nhiều 

hoạt động mừng các sự kiện, ngày lễ trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay đã phối hợp 

cùng Đoàn thanh niên tổ chức giải bóng đá mini nam, nữ nhân dịp kỷ niệm thành 

lập Đoàn và giải phóng thành phố Đà Nẵng; tham gia các thi đấu các môn thể thao 

tại Lễ hội Cầu Ngư…Tổ chức 20 đợt ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trên các tuyến 
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đường, gỡ bỏ hơn 4.200 tờ quảng cáo, rao vặt. Tiến hành bình xét danh hiệu gia 

đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa kết quả: 5.901/6.282 hộ đạt gia đình văn hóa, 

40/90 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. 

- Về Giáo dục và Đào tạo: Các trường h c trên địa bàn phường đã hoàn thành 

tốt nhiệm vụ và tổ chức tổng kết năm h c 2018-2019
2
.Làm tốt công tác tuyển sinh 

đầu cấp năm h c 2019-2020
3
. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho năm h c 

mới. Tổ chức tốt lễ khai giảng và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. 

- Về Y tế: Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức 

huy động nhân dân thường xuyên ra quân tổng d n vệ sinh môi trường, diệt lăng 

quăng, b  gậy; tiến hành nạo vét cống rãnh định kỳ. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh 

môi trường, mật độ muỗi ở khu dân cư. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt 

xuất huyết cho các hộ dân trên toàn địa bàn. Tiến hành truyền thông dân số đợt 2 có 

hơn 300 lượt khám, tư vấn và đặt vòng 183/183 ca đạt 100% kế hoạch năm. Vận 

động đình sản được 1/3 ca. Việc tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân, sơ cấp 

cứu ban đầu được duy trì thường xuyên tại Trạm y tế. Duy trì và đảm bảo công tác 

tiêm chủng định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi.  

Tiếp tục thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn phường; Triển 

khai các biện pháp kiểm tra, giám sát dịch bệnh, tổ chức kiểm tra VSATTP, đề 

phòng ngộ độc thực phẩm. Tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và 

các quy định liên quan đến Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cho hơn 300 hộ kinh doanh thức 

ăn đường phố, các hộ buôn bán tại các chợ trên địa bàn. Tiến hành kiểm tra 110/110 

cơ sở sản xuất, kinh doanh đều đạt tiêu chuẩn VSATTP.  

- Về Lao động - Thương binh - Xã hội: từ đầu năm đến nay, đã tiến hành hỗ 

trợ giúp đỡ, giải quyết việc làm cho 502/500
4
 lao động đạt 100,4% kế hoạch năm, 

trong đó, giải quyết việc làm có địa chỉ cho 151/150 lao động đạt tỷ lệ 100,67%.  

Thực hiện tốt công công tác chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công. 

Triển khai Đề án sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công năm 2019, đến nay có 

30/30 nhà đã khởi công xây dựng và sữa chữa( tổng kinh phí hỗ trợ 967 triệu đồng, 

trong đó phường hỗ trợ 8 nhà tổng kinh phí 147 triệu đồng. Tổ chức khảo sát nhà ở 

cho người có công cách mạng giai đoạn 2020-2021 có 26 trường hợp cần xây mới, 

sữa chữa. Tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ( 

27/7/1947-27/7/2019), Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ cùng các hội đoàn thể 

phường đã trao tặng 50 xuất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn 

với tổng giá trị 30 triệu đồng. 

 Nhân dịp Tết nguyên đán, UBND đã hỗ trợ 6 tấn gạo cho 400 hộ gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tiến hành đối thoại trực tiếp 141 hộ nghèo trên 
                                                           
2
 Kết quả năm h c 2018-2019 : Trường Nguyễn Đình Chiểu tỷ lệ h c sinh lên lớp 93%; Bế Văn Đàn : 97%; Nguyễn 

Bỉnh Khiêm: 99,7%; An Khê: 99%. 
3
 Tổng số tuyển sinh đầu cấp: 991/1060 h c sinh( đạt 93%) trong đó trường; Nguyễn Bỉnh Khiêm: 208/210 hs; An 
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toàn địa bàn ở từng khu dân cư, qua đối thoại nắm bắt được nhu cầu thực tế của 

từng hộ, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực giúp các hộ thoát nghèo bền 

vững. Hỗ trợ cấp 412 
5
bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ cho 

360 người thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 5 trường hợp với 

tổng số tiền 31 triệu đồng; Năm 2019, đã tiến hành hỗ trợ xây mới cho 5 nhà, sữa 

chữa 7 nhà tình nghĩa với số tiền 564 triệu đồng, trong đó kinh phí từ quỹ Vì người 

nghèo phường là: 234 triệu đồng.  

  Bằng nhiều giải pháp đến nay đã cho thoát 50/45/141 hộ nghèo( 111%), 

90/54/212 (166%) hộ cận nghèo, đồng thời khảo sát bổ sung hộ nghèo, cận nghèo 

theo quy định. 

 Công tác chăm lo, đảm bảo quyền lợi cho trẻ em: luôn được quan tâm và 

thực hiện thường xuyên. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, giúp đỡ bằng 

nhiều hình thức; Nhân dịp tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi, tết 

trung thu UBND phường đã tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn phường với 330 phần quà với tổng trị giá 43 triệu đồng. Nhân dịp vào đầu năm 

h c mới, phối hợp cùng UBMTTQ phường đo may, trao 171 bộ quần áo và hỗ trợ 

kinh phí cho con em hộ nghèo, trẻ em khuyết tật trên địa bàn tổng kinh phí 

47.800.000 đồng). Tiến hành làm các thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 

tuổi được 518
6
 trường hợp. Tăng cường công tác kiểm tra các nhóm trẻ gia đình trên 

địa bàn. Tổ chức buổi tư vấn xây dựng ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn, 

thương tích cho trẻ em thuộc các đối tượng khuyết tật, mồ côi, con hộ nghèo trên địa 

bàn. Phối hợp cùng Đoàn thanh niên phường tổ chức sinh hoạt kỹ năng phòng chống 

xâm hại trẻ em tại các trường tiểu h c trên địa bàn. 

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm đẩy mạnh, lập hồ sơ đưa 10 

đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đưa vào quản lý giáo dục tại xã phường theo 

Nghị định 111/CP và gia đình cộng đồng có 12 đối tượng ( trong đó có 6 đối tượng tái 

phạm). Hiện có 12 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng, trong đó có 5 đối tượng tái 

nghiện đã đưa vào cơ sở Bàu Bàng; có 09 trường hợp quản lý sau cai, trong đó có việc 

làm 4 đối tượng và 01 đối tượng chưa tiến bộ, đang tiếp tục được các hội đoàn thể theo 

dõi, giúp đỡ. 

 Năm 2019, là lần thứ 5 nước ta tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở. Đây là 

cuộc điều tra có quy mô lớn, được thực hiện theo quy trình 10 năm 1 lần trên phạm vi 

toàn quốc. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự phối hợp tích cực của cac 

ban ngành, hội đoàn thể, khu dân cư và đặc biệt là đội ngũ điều tra viên, địa phương đã 

hoàn thành tốt công tác tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn phường. Kết quả 

tổng số hộ dân trên địa bàn hiện nay có 7.459 hộ với  29.126 nhân khẩu. Những thông 

tin về dân số và nhà ở thu thập được từ tổng điều tra có ý nghĩa rất quan tr ng, vừa 

phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai 
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đoạn 2011-2020, vừa là cơ sở để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh 

tế, xã hội giai đoạn 2020-2030. 

3. Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường 

- Đối với công tác xây dựng cơ bản từ nguồn vốn kiến thiết thị chính, giao 

thông công chính năm 2019, từ đầu năm đến nay
7
 đã tiến hành sữa chữa, sơn vôi 

nhà sinh hoạt khu dân cư Tân An; nhà sinh hoạt khu dân cư An Xuân, An Xuân 1, 

Đông Xuân, Tân Hòa, nhà kho khu dân cư Phần Lăng, thay thế đan cống bị hư 

hỏng, mua bóng đèn chiếu sáng thay thế ở khu dân cư, thi công lắp đặt điện chiếu 

sáng, nạo vét bùn cống với tổng kinh phí: 351.834.000 đồng. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 3 nhiệm vụ tr ng tâm, kế hoạch 

thực hiện năm chủ đề: “ Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị”. Chỉ đạo các bộ phận 

chuyên môn triển khai phối hợp cùng các hội đoàn thể tổ chức thực hiện tốt các nội 

dung theo kế hoạch. Chỉ đạo tổ kiểm tra quy tắc phối hợp cùng các lực lượng chức 

năng, tăng cường kiểm tra TTATGT, trật tự vĩa hè, lòng đường, đặc biệt vĩa hè các 

tuyến đường chính và các chợ trên địa bàn. Xử phạt nghiêm các trường hợp vi 

phạm
8
.  Triển khai xây dựng kế hoạch tuyến đường văn minh đô thị Điện Biên Phủ 

và Hà Huy Tập. Tổ chức ra quân vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy 

định về sử dụng vĩa hè. Kịp thời giải quyết những kiến nghị của người dân liên quan 

đến môi trường, TTĐT.  

- Huy động các tổ chức đoàn thể và nhân dân, tổ chức nhiều đợt ra quân tổng 

d n vệ sinh môi trường nhiều khu vực trên địa bàn. Phối hợp cùng Hội Nông dân, 

Đoàn thanh niên phường, tổ chức phát động thực hiện “ Tết trồng cây” đời đời nhớ 

ơn Bác Hồ tại khu dân cư Phần Lăng, tại buổi phát động đã tiến hành trông 04 cây 

sấu tại nhà sinh hoạt khu dân cư Phần Lăng. Tiến hành xử phạt 01 trường hợp đổ rác 

không đúng nơi quy định, phạt tiền: 1.500.000 đồng. Phối hợp cùng các hội đoàn thể 

tổ chức thực hiện chương trình “ Nhặt rác yêu thương” từ đoạn đường Trường 

Chinh đến Điện Biên Phủ; phối hợp cùng chư tăng, phật tử chùa Pháp Vân ra quân 

tổng d n vệ sinh trên tuyến đường Hà Huy Tập; Tổ chức buổi tuyên truyền cho cán 

bộ chủ chốt khu dân cư hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn. Tiếp tục vận động 

tiểu thương tại các chợ trên địa bàn sử dụng túi nylon thân thiện với môi trường 

(hiện đã tiêu thụ được 3600kg bao ny lon). 

- Trên lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, tính đến ngày 20/11/2019, 

UBND phường đã tiếp nhận và tiến hành cấp giấy phép sử dụng vĩa hè và nộp vào 

ngân sách 300.000.000 đồng. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra trên lĩnh vực 

trật tự xây dựng, vận động các hộ nộp thuế xây dựng theo quy định, tính đến ngày 

20/11/2019 đã vận động thu nộp được 3.150.000.000 đồng. 

- Đối với công tác vận động giải tỏa đền bù các dự án trên địa bàn: Hiện nay đã 

thông tuyến, trải nhựa đường quy hoạch 19,5m đoạn từ Nguyễn Công Hãng đến 

                                                           
7
 Số liệu tính đến ngày 02/12/2019 

8
 Xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm liên quan đến TTĐT: 51 trường hợp nộp vào ngân sách nhà 

nước 8.900.000 đồng 
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Nguyễn Phước Nguyên và đã công bố quy hoạch giải tỏa tiếp tuyến đường 19,5m 

đoạn từ Nguyễn Phước Nguyên ra đường Trường Chinh, các ngành chức năng của 

thành phố và quận đang triển khai phóng tuyến và thu thập thông tin. 

Đối với dự án Tây hồ điều tiết có 07 hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất, có 03 hộ đã 

bàn giao mặt bằng, còn 04 hộ chưa bàn giao. Thực hiện Công văn số 548/VQH-

QHKT ngày 27/8/2019 về việc lấy ý kiến và nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

TL1:500 khu phía tây hồ điều tiết thuộc dự án KDC Phần Lăng 2. Tiếp tục điều 

chỉnh để bố trí chợ Thuận An, mở rộng ranh giới, trong đó có 4 hộ dân bị ảnh hưởng 

và nhà thờ Tộc Nguyễn tiếp tục bị ảnh hưởng. Liên quan đến dự án 223 Trường 

Chinh hiện nay UBND phường vẫn đang tiếp tục vận động và nắm tình hình các 

giáo dân tại khu vực này. 

4. Quốc phòng – An ninh 

- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được chú tr ng. Thực 

hiện tốt công tác động viên tuyển quân theo đúng quy trình, kết quả hoàn thành 

100% chỉ tiêu, đảm bảo số lượng, chất lượng
9
. Duy trì công tác phối hợp lực lượng 

tuần tra, phòng chống tội phạm theo Quyết định 8394/QĐ-UBND của UBND thành 

phố. Xây dựng dân quân đạt chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng( 28/28đ/c). Tổ chức đang 

ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 122/122 thanh niên đạt 100%. Thành lập đoàn đi 

thăm chiến sĩ mới tại Sư đoàn 2, tỉnh Gia Lai và các đơn vị trên địa bàn thành phố. 

Tiếp tục làm tốt công tác vận động thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự, chuẩn 

bị cho công tác giao quân năm 2020. 

Từ đầu năm đến nay tình hình chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, 

trật tự an toàn xã hội được kiểm soát. Tuy nhiên tình hình tội phạm còn diễn biến 

phức tạp. 

Theo thống kê, trên địa bàn từ đầu năm đến nay xảy ra 15 vụ phạm pháp 

hình sự. Tiếp nhận 19 tin báo từ nhân dân tố giác tội phạm. Xử phạt hành chính 25 

vụ/74 đối tượng đối tượng bằng hình thức phạt tiền nộp vào ngân sách nhà nước 

87.150.000 đồng
10

 

Tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Tổ 

chức tuyên truyền pháp luật, viết cam kết đảm bảo ANTT với các chủ nhà tr , căn 

hộ cho thuê tr  trên địa bàn. Duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình phong trào “ 

Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “ Mô hình 5 tốt” tại chùa Pháp Vân; Mô hình “ 

Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, không có con em vi phạm pháp luật” 

trong các tộc h  thuộc Đình làng An Khê; “ Mô hình tiếng còi vây bắt tội phạm”; “ 

Mô hình 3 xây, 3 quản” ở giáo xứ An Hòa. Làm tốt công tác phối hợp tuần tra 

phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT theo Quyết định 8394/QĐ-UBND, kết quả 

đã bắt giữu 02 đối tượng bị truy nã; giải quyết, hòa giải 62 vụ mâu thuẫn nội bộ 

trong nhân dân, nhắc nhở nhiều trường hợp nhân dân ngủ quên không đóng cửa, đẩy 

đuổi nhiều trường hợp thanh niên tụ tập và gái mại dâm trên tuyến đường Trường 

                                                           
9
 30/30 thanh  niên nhập ngũ. Tham gia nghĩa vụ công an 01 thanh niên 

10
 Số liệu tính đến ngày 10/11/2019. 
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Chinh. Tổ chức diễn tập PCCC tại khu dân cư Tân An và chợ Tân An, kết quả được 

cấp trên đánh giá tốt, tuyên truyền PCCC tại khu dân cư Tân Hòa. Tổ chức kiểm tra 

hệ thống camera an ninh tại các khu dân cư trên địa bàn và có kế hoạch hỗ trợ tiền 

điện cho các khu dân cư. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn phường đã lắp đặt được 

193 camera, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Thực hiện Thông tư 

23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thi trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “ An toàn về ANTT”. Kết quả xét duyệt 

có 80/90 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “ An ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông”. 
 

5. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại 

và công tác dân vận của chính quyền 

a) Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền 

- UBND phường đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2019, tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, công 

chức, chấn chỉnh những sai sót xảy ra  cũng như giải quyết kịp thời những phản ảnh, 

kiến nghị của công dân. Tiếp tục thực hiện tốt liên thông các thủ tục hành chính 

thuộc nhóm lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, quản lý cư trú.  

 - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về 

5 xây, 3 chống trong đội ngũ cán bộ, công chức phường. Ban hành Quyết định kỷ 

luật, cho nghĩ việc 01 cán bộ không chuyên trách vi phạm các quy định về nội quy, 

quy định của cơ quan. Tiến hành chuẩn bị xây dựng kế hoạch sắp xếp lại đội ngũ 

cán bộ, công chức theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

b) Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công 

dân luôn được quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Tổng số lượt tiếp công dân trên địa 

bàn: 64 lượt11, tiếp nhận và đã giải quyết 7 đơn thư. Nội dung tiếp dân và đơn thu 

chủ yếu liên quan đến lĩnh vực xây dựng, kiến nghị giải quyết ô nhiễm môi trường, 

tranh chấp dân sự đất đai. Ngoài các hình thức tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn 

thư như trên, định kỳ thông qua cuộc h p giao ban giữa UBND phường với dân 

quân chính Đảng khu dân cư; các kiến nghị, phản ánh do hệ thống thông tin chính 

quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, UBND quận Thanh Khê và HĐND phường 

chuyển cho UBND phường, Chủ tịch UBND phường đã tiếp nhận và chuyển các 

ban ngành tham mưu xử lý kịp thời 79 ý kiến, kiến nghị phản ánh trong nhân dân. 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Năm 2019, UBND phường đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tích cực 

trong quản lý, điều hành từ đó chỉ tiêu giao thu ngân sách đạt kết quả khả quan, điều 

hành chi ngân sách chặt chẽ, thực hiện theo dự toán. An sinh xã hội được chăm lo 

                                                           
11

 Số liệu tính đến ngày 02/12/2019 
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chu đáo, đời sống của nhân dân được quan tâm kịp thời, trong đó đặc biệt chú tr ng 

đến các nguồn lực hỗ trợ hộ gia đình chính sách và hộ nghèo; Kịp thời triển khai và 

thực hiện chương trình năm chủ đề 2019 của quận “ Năm trật tự xã hội và mỹ quan 

đô thị”; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; tuyên 

truyền phòng chống, tố giác tội phạm, tiếp tục giữ vững, ổn định tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường; công tác cải cách hành chính có 

nhiều chuyển biến rõ nét, tạo được sự đồng tình của nhân dân. 

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, đó là: công tác kiểm tra, 

quản lý trật tự đô thị lực lượng phối hợp không đồng bộ, thiếu kiên quyết và quyết 

liệt trong việc xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị; tình hình dịch bệnh còn 

diễn biến phức tạp; an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là tội phạm trộm 

cắp tài sản, lực lượng công an khu vực chưa bám sát địa bàn, thiếu sự phối hợp hỗ 

trợ lẫn nhau trong công tác nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn, còn để ra nhiều phản 

ảnh ở khu dân cư.  

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 

1. Triển khai và làm tốt công tác thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, 

phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách UBND quận giao. 

2. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trật tự 

đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh thực 

hiện Đề án “Phường thân thiện với môi trường”. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai 

thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại khu dân cư. 

3. Tập trung làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; triển khai hiệu 

quả các giải pháp hỗ trợ thoát nghèo một cách bền vững, phong trào “Dạy tốt, h c 

tốt” đạt chất lượng. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động trong 

công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.  Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt 

Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về năm văn hóa văn minh đô thị, 

chương trình “ Thành phố 4 an”. 

4. Thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác hậu 

phương quân đội. Làm tốt công tác tuyển quân năm 2020  đúng quy trình, quy định. 

5. Tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn phường. Bảo vệ an toàn các ngày Lễ, Tết và các dịp tổ chức các sự kiện chính 

trị của đất nước và thành phố 

6. Hoàn thành tốt 03 nhiệm vụ tr ng tâm do UBND quận giao 

7. Tiếp tục tăng cường công tác thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy Đà 

Nẵng và Chỉ thị số 03/CT- UBND của UBND thành phố Đà Nẵng trong đội ngũ cán 

bộ, công chức phường; tiếp tục phát huy hiệu quả Cuộc vận động ba hơn. Tiếp tục 

phát động cuộc vận động “ Đẩy mạnh h c tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm an ninh- quốc phòng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ tr ng tâm năm 

2020. Kính báo cáo HĐND được biết./. 

Nơi nhận:             CHỦ TỊCH 
- UBND quận Thanh Khê; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND;       
- Lưu: VT, VPTK. 

 

 

 

 

                       Phan Văn Thái     
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