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BÁO CÁO 

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết  

Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần thứ III  

 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ 3 NĂM THỰC HIỆN  

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ III 

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần 

thứ III (nhiệm kỳ 2016-2018), mặt dù gặp một số khó khăn nhất định do những 

nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau, nhưng được sự chỉ đạo kịp thời của 

thành phố, sự lãnh đạo thường xuyên của Quận ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND 

quận, sự phối hợp tích cực của UBMTTQVN quận và các đoàn thể quận nên tình 

hình kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh (QP, AN) của quận những năm 

qua đã đạt được một số kết quả quan trọng. 

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH hai năm 2016, 2017 và khả 

năng thực hiện năm 2018, có thể đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

Nghị quyết Đại hội lần thứ III giai đoạn 2016-2018 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHỮNG CHỈ TIÊU KT-XH CHỦ YẾU GIAI 

ĐOẠN 2016-2018 

1. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân:11,58% (NQ đề ra tăng bình quân 

11% - 12%); 

2. Giá trị ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân: 11,5% (NQ đề ra 

tăng bình quân 10,5% - 11,5%). Trong đó, công nghiệp dân doanh tăng 13,28%/năm 

(NQ đề ra tăng bình quân 11% - 12%/năm); 

3. Giá trị ngành dịch vụ tăng bình quân: 12%/năm (NQ đề ra tăng bình quân 

14% - 15%/năm); 

4. Giá trị ngành nông nghiệp ở mức: 0,3%-0,4%/năm trong cơ cấu giá trị sản 

xuất (NQ đề ra ở mức dưới 1%); 

5. Tăng thu ngân sách nhà nước bình quân tăng 15%-20% (NQ đề ra tăng 

10%); 

6. Hỗ trợ giải quyết việc làm 2.300 lao động/năm. (tổng 3 năm 6.981 người); 

7. Tỷ suất sinh: giảm 0,44 ‰; 

8. Giảm 2.765 hộ nghèo; 

9. Giao quân hàng năm đạt chất lượng và đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC LĨNH VỰC 

1. Về kinh tế: Giai đoạn 2016-2018, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 

11,8%/năm (năm 2018 ước đạt 17.264 tỷ đồng) (giá cố định năm 2010), tăng 1,4 lần 

so với năm 2015. Trong đó, giá trị ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 

12,7%/năm, (năm 2018 ước đạt  12.745,4 tỷ đồng). 

Cơ cấu kinh tế ước đến năm 2018 (Công nghiệp - Xây dựng 54,33%, Thương 

mại - Dịch vụ 45,12%, Nông nghiệp 0,55%).  

a) Việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển thương mại-dịch vụ giai  

đoạn 2016-2020”: 

UBND quận đã ban hành Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 về 

thực hiện Đề án. Hàng năm, UBND quận rà soát, ban hành Kế hoạch thực hiện cụ 

thể, phân công nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị, đồng thời tập trung giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp phù hợp. Qua đó, đã đạt được một số kết 

quả quan trọng: 

- Tuyên truyền, hướng dẫn:  

Lập danh mục công bố các dự án quy hoạch, dự án phát triển kinh tế được phê 

duyệt, nhằm kêu gọi thu hút đầu tư phát triển dịch vụ trên địa bàn quận; hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức Chương trình đối thoại doanh nghiệp định kỳ và đột xuất; 

phối hợp Sở Công thương tổ chức tập huấn “Nâng cao kỹ năng bán hàng và chăm sóc 

khách hàng hiệu quả - Chìa khóa thành công trong kinh doanh”, nhằm nâng cao nhận 

thức, bồi dưỡng kỹ năng về văn minh thương mại cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

cá thể, đồng thời phối hợp với VCCI Đà Nẵng tổ chức buổi tọa đàm “Thúc đẩy hộ 

kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp”, nhằm nâng cao nhận thức về những lợi ích 

khi chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cho hộ kinh doanh cá thể trên 

địa bàn quận. 

- Phát triển hạ tầng đô thị, giao thông: 

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị; phối 

hợp các Sở, ban ngành thành phố hoàn thành các tuyến giao thông quan trọng: Đường 

gom dân sinh dọc đường sắt đoạn từ ngã Ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm, đường đi 

CK55, đường Tôn Đản (nối dài), tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các Khu Đô thị, 

đường giao thông tại phường Hòa Xuân, Hòa An; mở rộng và nâng cấp một số tuyến 

giao thông kiệt hẻm tại phường Hòa Thọ Đông và phường Khuê Trung; quy hoạch nâng 

cấp mạng lưới các chợ trên địa bàn quận... Xây dựng và ban hành thực hiện các Đề án 

phát triển KT-XH... , góp phần làm cơ sở phát triển thương mại, dịch vụ 

- Kết quả hoạt động thu hút đầu tư  

Ban hành Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 về việc kiện toàn Tổ 

thu hút đầu tư quận và Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 về việc ban 

hành Quy chế hoạt động Tổ thu hút đầu tư quận; phối hợp với các Sở, ban ngành liên 

quan của thành phố rà soát quỹ đất phát triển thương mại - dịch vụ, hỗ trợ tư vấn 

hướng dẫn các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại quận. Đến nay, ngoài 06 dự 

án đã được thành phố Quyết định phê duyệt đưa vào danh mục dự án trọng điểm 

thành phố thu hút vào địa bàn quận, Tổ thu hút đầu tư quận đã tiếp 25 lượt nhà đầu 
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tư. Qua đó, đã có văn bản đề nghị thành phố 07 dự án, hiện nay các Sở, ngành thành 

phố đang xem xét. Đối với một số dự án còn lại, UBND quận đã giao ngành liên 

quan làm việc các Sở, ngành thành phố. Riêng trong năm 2018, Tổ thu hút đầu tư đã 

xây dựng và phát hành sổ tay Thu hút đầu tư với chủ đề “Cẩm Lệ - Tiềm năng và Cơ 

hội đầu tư”, kết hợp báo cáo Thường trực Quận ủy tổ chức thành công Chương trình 

hưởng ứng “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” theo chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng.  

- Thực hiện một số đề án, nhiệm vụ Thường trực Quận ủy:  

+ Xây dựng Phố ẩm thực trên tuyến đường Thăng Long: Ban hành Quyết định 

4817/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

“Phố ẩm thực” trên tuyến đường Thăng Long, giao Phòng Kinh tế phối hợp các 

ngành liên quan, UBND phường Khuê Trung và đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch 

thiết kế tuyến đường Thăng Long phục, trong đó, tập trung một số nội dung như: xác 

định không gian tuyến phố, xây dựng kế hoạch trang trí cảnh quan tạo điểm nhấn, 

tiến hành khảo sát số hộ kinh doanh và tuyên truyền chủ trương của quận. Hiện nay, 

đã hoàn thành thiết kế và đang lấy ý kiến về phương án thiết kế cảnh quan và các 

hạng mục trang trí… để trình Thường trực Quận ủy. 

+ Xây dựng Đề án phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn quận gắn 

với tuyến du lịch sinh thái đường sông Cẩm Lệ - Túy Loan: Triển khai sản xuất theo 

Đề án phát triển sản xuất kết hợp du lịch sinh thái tại vùng rau La Hường, đồng thời 

tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại khẳng định thương hiệu vùng rau La 

Hường trên thị trường. Phối hợp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực để làm tốt công 

tác quản lý, điều hành sản xuất, tiếp cận thị trường tiêu thụ và hướng dẫn tập huấn kỹ 

năng phục vụ du lịch sinh thái cho nông dân tại vùng rau
(1)

. 

+ Một số Đề án dịch vụ khác:  

Triển khai xây dựng Đề án phát triển du lịch quận, trọng tâm của Đề án tập 

trung phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái ven sông, trải nghiệm vùng rau La 

Hường gắn với các di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh trên địa bàn quận và Dự án 

“Làng ẩm thực quốc tế” tại phường Hòa Thọ Đông, với diện tích 20.000 m
2
 được 

UBND thành phố đưa vào diện các dự án trọng điểm thành phố thu hút.   

+ Tình hình thực hiện Đề án phát triển các chợ trên địa bàn quận:  

Công tác quản lý phát triển các chợ trong giai đoạn 2015-2018 đạt những kết 

quả tích cực, hoạt động kinh doanh buôn bán ngày càng khởi sắc; hàng hóa, dịch vụ 

phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu người dân và khách hàng tại chợ, nhất là hàng 

hóa thực phẩm. Đã quy hoạch, sắp xếp, bố trí ngành hàng kinh doanh hợp lý; đầu tư 

xây dựng, cải tạo, sửa chữa nâng cấp tại các chợ được thực hiện đồng bộ. Chợ Cẩm 

Lệ cơ bản đạt các nội dung tiêu chí chợ văn minh thương mại và đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm năm 2017; chợ Hòa An, Hòa Cầm, Hòa Xuân được kiểm soát về an 

toàn thực phẩm. Đã tổ chức khánh thành và đưa chợ Hòa Phát vào hoạt động cuối 

năm 2017.  

b) Kết quả thu hút đầu tư và thực hiện Đề án về tăng cường vai trò quản 

lý Nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020: Thực hiện Quyết định 

số 4993/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND thành phố về hỗ trợ và phát triển 
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doanh nghiệp đến năm 2020, UBND quận đã xây dựng Kế hoạch thực hiện số 

1132/KH-UBND ngày 18/10/2016 và đạt được một số kết quả tích cực
(2)

. 

Đã xây dựng ấn phẩm “Cẩm Lệ - Tiềm năng và Cơ hội đầu tư” và tổ chức 

thành công Chương trình hưởng ứng “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018” trên địa 

bàn quận. Thực hiện củng cố, kiện toàn Tổ thu hút đầu tư quận; phối hợp hỗ trợ, tư 

vấn, hướng dẫn các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại quận; Tổ Thu hút đầu tư 

đã làm việc với 15 doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ sở Bánh khô mè Bà Liễu, giới 

thiệu, hướng dẫn các thủ tục hành chính đối với một số doanh nghiệp, nhà đầu tư.  

c) Kết quả triển khai xây dựng đối với Cụm Công nghiệp quận Cẩm Lệ: 

UBND thành phố đã Quyết định phê duyệt quy hoạch với diện tích 290.928 m
2
 thuộc 

phường Hòa Thọ Tây, bao gồm các hạng mục: đất công nghiệp, đất cây xanh cách ly, 

đất trạm xử lý nước thải, đất cây xanh cảnh quan, đất giao thông, đất sân bãi. UBND 

quận đã lập Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 01/3/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

Hiện nay, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã có văn bản gửi Thường trực Thành 

ủy xem xét, cho ý kiến. 

d) Phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị: Giá trị ngành nông nghiệp 

tăng trưởng bình quân từ 2016-2018 đạt 7,3 %/năm (năm 2018 ước đạt 59,4 tỷ đồng, 

tăng 1,3 tỷ đồng so với năm 2015).  

Tốc độ đô thị hoá diễn ra khá nhanh, tính đến nay tổng số dự án được quy 

hoạch trên địa bàn quận trên 100 dự án, với diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất trên 870 ha.  

e) Triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch ven sông gắn với vùng rau 

La Hường và các di tích lịch sử văn hóa, tâm linh: UBND quận đã ban hành 

Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND quận về xây dựng Đề án 

phát triển du lịch ven sông gắn với vùng rau La Hường và các di tích lịch sử văn hóa, 

tâm linh. Hiện nay, đang triển khai thực hiện. 

g) Công nghiệp - xây dựng tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc , 

ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng 12,7%; doanh nghiệp đầu tư 

vào Khu Công nghiệp Hòa Cầm đến nay là 64 doanh nghiệp (trong đó: có 7 doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), với vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Nhiều doanh 

nghiệp công nghiệp - xây dựng ký kết được nhiều hợp đồng lớn; các ngành công 

nghiệp dệt may, giày da tiếp tục duy trì sản xuất hiệu quả, có nguồn hàng ổn định; tốc 

độ tăng trưởng của công nghiệp dân doanh năm 2018 đạt 11,9%/năm kế hoạch (năm 

2018 ước đạt 2.324,7 tỷ đồng).  

- Đối với chủ trương xây dựng Khu Công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2): Căn 

cứ Quyết định số 6250/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND thành phố phê duyệt 

Sơ đồ ranh giới sử dụng đất Khu Công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2) là 120 ha, đang 

đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng bản vẽ và chỉ đạo UBND phường Hòa Thọ Tây tổ 

chức lấy ý kiến nhân dân tại khu vực quy hoạch và tiến hành chọn nhà đầu tư để sớm 

triển khai dự án.  
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- Đối với Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ: UBND thành phố đã Quyết định phê 

duyệt quy hoạch với diện tích 290.928 m
2
 thuộc phường Hòa Thọ Tây, bao gồm các 

hạng mục: đất công nghiệp, đất cây xanh cách ly, đất trạm xử lý nước thải, đất cây 

xanh cảnh quan, đất giao thông, đất sân bãi. UBND quận đã lập Tờ trình số 34/TTr-

UBND ngày 01/3/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Hiện nay, Ban Cán sự Đảng 

UBND thành phố đã có văn bản gửi Thường trực Thành ủy xem xét, cho ý kiến. 

h) Giá trị xuất khẩu: Giai đoạn 2016-2018 tình hình xuất khẩu bình quân ước 

đạt 9 triệu USD, đạt 100% kế hoạch. Nhờ các chính sách vĩ mô của Chính phủ và 

thành phố, sự quan tâm động viên của quận đã tác động tích cực đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó một số doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư 

đổi mới công nghệ, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc phát triển kinh tế của 

quận vẫn còn một số tồn tại, khó khăn: hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp quận còn khó khăn do quy mô nhỏ, siêu nhỏ, thiếu vốn, kỹ năng kinh doanh 

còn hạn chế, sức cạnh tranh thấp; một số chính sách hỗ trợ khuyến công còn hạn 

chế, do không thuộc đối tượng thụ hưởng từ ngân sách khuyến công địa phương, 

trong khi không thuộc nhiệm vụ chi từ ngân sách quận; công tác hỗ trợ đổi mới sáng 

tạo và phát triển khởi nghiệp còn thiếu cán bộ, cơ quan chuyên trách và nguồn kinh 

phí đảm bảo cho hoạt động khởi nghiệp; hệ thống các chợ đã được đầu tư, nhưng 

chưa đồng bộ, hộ kinh doanh chủ yếu tập trung vào hộ gia đình, cửa hàng mặt phố; 

còn quá ít những doanh nghiệp và những hệ thống phân phối đủ mạnh, có khả năng 

tài chính, mạng lưới kinh doanh, nguồn nhân lực, công nghệ, quản lý hiện đại chuyên 

sâu. 

Các hoạt động thương mại và dịch vụ còn nhỏ lẻ, số lượng doanh nghiệp giải 

thể còn diễn ra; nông nghiệp chưa có nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao để tạo 

sức lan tỏa; do phân cấp thẩm quyền nên việc thu hút đầu tư phát triển dịch vụ - 

thương mại quận còn thiếu tính chủ động, nhất là giải quyết các vấn đề liên quan đến 

thủ tục đầu tư, quy hoạch, giao đất, do đó, một số nhà đầu tư còn do dự, chưa mạnh 

dạn quyết định đầu tư vào quận; các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh trái 

phép, gian lận thương mại, trốn thuế, kinh doanh hàng giả, những mặt hàng không 

đúng với Giấy phép đăng ký kinh doanh,…vẫn diễn ra; công tác kiểm tra của các cơ 

quan có thẩm quyền có lúc chưa chặt chẽ, triệt để. 

2. Công tác điều hành thu, chi ngân sách  

a) Công tác điều hành thu ngân sách giai đoạn 2016-2018: Nhiệm vụ thu 

ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá; số lượng 

doanh nghiệp thành lập mới tăng cao qua các năm, với tốc độ tăng bình quân giai 

đoạn 2016-2018 là 30,9% (số doanh nghiệp thành lập mới tăng năm 2016: 615 doanh 

nghiệp; năm 2017: 720 doanh nghiệp, tính đến ngày 31/5/2018: 368 doanh nghiệp); 

thu ngân sách trên địa bàn quận luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán giao (Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ đề ra tăng trên 10%)
(3) 

và tốc độ tăng thu bình quân giai đoạn 

2016-2018 là 30,9% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra cả nhiệm kỳ từ 10%-11%). 
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Ngoài ra, một số khoản thu ngoài dự toán thu trên địa bàn đạt kết quả khả quan: thu 

tiền sử dụng đất của các cá nhân có chuyển mục đích sử dụng đất, tiền thuê đất với số 

thu: năm 2016 thu 27.848 triệu, năm 2017: 20.792 triệu và năm 2018 (lũy kế đến 

31/5/2018) thu 18.788 triệu. 

Bên cạnh nhiệm vụ chống thất thu thì công tác quản lý hộ, khai thác các nguồn 

thu ngoài bộ về thuế xây dựng tư nhân, xây dựng ngoại tỉnh, cho thuê nhà, mặt bằng 

để kinh doanh... luôn được tăng cường chỉ đạo, nhờ vậy kết quả thu hàng năm luôn 

đạt khá và tăng dần (năm 2016 thu 5.938 triệu; năm 2017 thu 7.701 triệu; năm 2018 

(đến tháng 5/2018) thu 5.183 triệu đồng, ước đến ngày 31/12/2018 thu 11.000 triệu) 

(đính kèm Phụ lục 1). 

Nhìn chung, từ năm 2016 đến năm 2018 công tác điều hành thu ngân sách có 

những chuyển biến tích cực, quản lý thuế ngày càng đi vào nề nếp, kết quả thu ngân 

sách ngày càng tăng, góp phần đảm bảo yêu cầu cân đối thu - chi và phát triển KT-

XH trên địa bàn quận thời gian qua.  

Tuy nhiên, nguồn thu từ thuế xây dựng tư nhân chưa được khai thác tương 

xứng với sự phát triển về xây dựng công trình, nhà ở của người dân trên địa bàn 

quận; tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn lớn, nhiều trường hợp nợ dây dưa kéo dài, chậm 

được khắc phục và có dấu hiệu ngày càng tăng, nhất là đối với khoản nợ đọng thuế do 

tự nghỉ, bỏ kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh…  

b) Công tác điều hành chi ngân sách giai đoạn 2016-2018: Ngày càng chặt 

chẽ, nhất là sau khi tái lập HĐND quận, phường. Hàng năm công tác lập, giao, quyết 

toán và công khai dự toán, quyết toán được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, 

tiêu chuẩn, chế độ, định mức.  

Tổng chi ngân sách quận giai đoạn 2016-2018 ước đạt: 1.821.102 triệu đồng, 

trong đó, quận đã dành khoản tăng thu để bổ sung cho chi đầu tư xây dựng cơ bản 

ước 17 tỷ; bổ sung nguồn chi kiến thiết thị chính, nạo vét mương, chống ngập úng, 

xử lý môi trường theo kiến nghị cử tri ước 4,0 tỷ đồng; ưu tiên chi cho các chương 

trình lớn của quận như: Chương trình “Năm văn hóa văn minh đô thị”, Chương trình 

thành phố “4 an”, “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, chi an sinh xã hội, đồng thời hạn 

chế chi thường xuyên, các nội dung chi bám sát chương trình, tiêu chuẩn, chế độ, 

định mức.  

Ngoài ra, đã phân cấp chi kiến thị thị chính, vệ sinh môi trường cho các 

phường, nhằm tạo tính chủ động và nâng cao trách nhiệm địa phương trong quản lý 

kết cấu hạ tầng và giải quyết những bức xúc ở địa phương. 

3. Quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và tài nguyên - môi trường  

a) Việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hạ tầng đô thị quận giai 

đoạn 2016-2020”: 

 - Tiếp tục triển khai sâu rộng Nghị quyết 13-NQ/TW (Khoá XI) của Trung 

ương và các chủ trương của Thành phố về đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật đồng bộ trên địa bàn. Phối hợp với các ngành chức năng rà soát, 

đề xuất điều chỉnh các bất cập trong các đồ án quy hoạch cũng như qui hoạch 
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chi tiết không gian đô thị hai phường Hòa Thọ Tây, Hòa Phát phù hợp với qui 

hoạch chung của thành phố. Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn chỉnh hạ tầng các 

khu dân cư, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước giữa các 

khu quy hoạch với các khu chỉnh trang; tiếp tục phát triển hạ tầng kinh tế-xã 

hội tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ. 

Qua quá trình thực hiện, đến nay đã đạt được một số kết quả như sau: 

+ Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 06 tháng đầu năm 2018, tranh thủ từ các 

nguồn vốn của Trung ương, thành phố, trên địa bàn quận đã huy động được hơn 450 

tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng và các công trình khác, góp phần tạo diện mạo đô thị 

tương đối đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu phát triển KT-XH và dân sinh của quận.  

+ Đã kiến nghị thành phố và phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến 

độ dự án Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân, Khu Liên hợp thể thao Hòa Xuân, Khu tái 

định cư Phước Lý 2, Khu vực dọc Mương Khe Cạn, Cống hộp toàn tuyến kênh Yên 

Thế-Bắc Sơn
(4)

. 

+ Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương, Thành phố đầu tư một số tuyến 

đường trọng điểm, tạo động lực cho phường Hòa Phát, Hòa Thọ Tây phát triển như: 

tuyến nối đường Tôn Đản-Lê Trọng Tấn đi Quốc lộ 14B (giai đoạn 2) và quy hoạch 

khớp nối khu vực dọc hai bên tuyến đường này với các dự án phía Tây đường 

Trường Chinh, đường gom dân sinh dọc đường sắt từ Ngã Ba Huế đến Hòa Cầm; các 

tuyến đường ngang nối từ đường gom dân sinh với đường Tôn Đản; đường từ Quốc 

lộ 1A đến kho CK55; quy hoạch khớp nối khu vực dọc hai bên tuyến đường Tôn 

Đản-Lê Trọng Tân đi QL14B với các dự án phía Tây đường Trường Chinh
(5)

.  

+ Sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách quận, nguồn kiến thiết thị chính đầu tư các 

tuyến đường giao thông, kiệt hẻm, điện chiếu sáng, cống thoát nước theo phương 

châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và một số công trình phúc lợi công cộng
(6)

. 

- Tổng kết Nghị quyết 02 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công 

tác quản lý đô thị”, đồng thời xây dựng Đề án về phát triển hạ tầng đô thị giai 

đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận 

UBND quận đã ban hành Đề án phát triển hạ tầng đô thị quận Cẩm Lệ giai 

đoạn 2016-2020 và được HĐND quận thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2016. Trên cơ sở đó, UBND quận đã ban hành Kế hoạch thực hiện số 

266/KH-UBND ngày 21/3/2017 và Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 13/3/2018. 

Chỉ đạo xây dựng nội dung và hình thức tờ rơi tuyên truyền trong lĩnh vực 

quản lý trật tự xây dựng nhà ở tư nhân, theo đó in ấn 30 ngàn tờ rơi gửi các phường 

và tổ chức, công dân. 

- Triển khai thực hiện phân cấp một số lĩnh vực liên quan đến hạ tầng đô 

thị. 

Trên cơ sở Nghị Quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND quận về 

nhiệm vụ năm 2018, UBND quận dự kiến phân cấp cho các phường thực hiện nhiệm 
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vụ: cấp Giấy Chứng nhận biển số nhà và Giấy phép cho thuê vỉa hè sử dụng ngoài 

mục đích giao thông; cắt tỉa, chèn chống và xử lý cây xanh trong mùa mưa bão. 

Ngày 19/12/2017, UBND quận đã có Công văn số 1834/UBND-QLĐT đề nghị 

UBND thành phố và các Sở, ngành liên quan cho ý kiến về vấn đề phân cấp một số 

lĩnh vực quản lý đô thị (lần 1) và ngày 26/3/2018 UBND quận đã có Công văn số 

406/UBND-QLĐT đề nghị UBND thành phố cho chủ trương phân cấp một số lĩnh 

vực quản lý đô thị (lần 2). Trên cơ sở đó, UBND thành phố có Công văn số 

3306/UBND-QLĐTh ngày 08/5/2018, theo đó giao UBND quận rà soát nguồn lực, 

điều kiện khác của UBND các phường và phòng chuyên môn của UBND quận trong 

việc thực hiện nhiệm vụ phân cấp, đảm bảo phù hợp với tình thực tế địa phương gửi 

Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan lấy ý kiến làm cơ sở tổng hợp báo cáo UBND 

thành phố xem xét.  

Ngày 18/5/2018, UBND quận có văn bản số 728/UBND-QLĐT gửi UBND 

các phường đề nghị báo cáo tình hình bố trí nhân sự để thực hiện việc tiếp nhận, theo 

đó các phường đã có báo cáo và thống nhất nhân sự để tiếp nhận việc phân cấp. 

Trên cơ sở đó, UBND quận đã hoàn thiện phương án và có Công văn đề nghị 

các Sở, ngành liên quan của thành phố góp ý theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành 

phố tại Công văn số 3306/UBND-QLĐTh ngày 08/5/2018, làm cơ sở báo cáo UBND 

thành phố. 

b) Công tác quản lý quy hoạch:  

Đến giữa năm 2018, trên địa bàn quận đã và đang triển khai 99 dự án quy 

hoạch xây dựng khu dân cư và kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

Đã cấp 9.100 Giấy phép xây dựng. Kiểm tra 4.863 trường hợp xây dựng mới, 

trong đó có 95 trường hợp vi phạm xây dựng không có giấy phép và 83 trường hợp 

xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng đã cấp, hiện nay đã tiến hành 

lập biên bản ngừng thi công và đề nghị UBND phường ban hành Quyết định đình chỉ 

thi công, đồng thời buộc chủ công trình thực hiện bổ sung giấy phép đúng theo quy 

định hoặc thực hiện đúng nội dung giấy phép xây dựng đã cấp. Qua đó, đã ban hành 

125 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự xây dựng, với số tiền 

947.990.000 đồng. 

c) Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Thành ủy: 

- Công tác tuyên truyền:  

UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 29/01/20 để thực 

hiện.  

Tham mưu Quận ủy tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 

01/11/2017 của BTV Thành ủy, Kế hoạch số 157/KH-UBND của UBND quận.  

Ban hành Thông báo số 42A/TB-UBND ngày 09/4/2018 chỉ đạo các ngành 

chuyên môn và UBND các phường triển khai Kế hoạch số 157/KH-UBND của 

UBND quận  
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Chỉ đạo xây dựng chuyên mục tuyên truyền và phổ biến các văn bản có liên 

quan trên Trang thông tin điện tử quận; lập đường dây nóng (tại Đội Kiểm tra quy tắc 

đô thị) tiếp nhận thông tin, phản ánh về tình hình trật tự đô thị, xây dựng trên địa bàn.  

UBND quận đã chỉ đạo xây dựng tờ rơi tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TU. 

Hiện nay, đã hoàn thành dự thảo và đang lấy ý kiến của các ngành có liên quan trước 

khi ban hành.  

Đối với UBND các phường : đa ̃tuyên truyền cho hơn 8.000 lươṭ người trên điạ 

bàn phường .  

- Công tác thanh, kiểm tra, giám sát và phát hiện và xử lý khi phát hiện 

sai phạm: 

 + Về công tác cấp phép: Số lượng giấy phép xây dựng đã cấp từ đầu năm đến 

nay: 1.825, trong đó: phường Hòa Xuân: 949, phường Hòa An: 303, phường Khuê 

Trung: 167, Hòa Thọ Đông: 184, Hòa Phát: 162, Hòa Thọ Tây: 60. 

Qua đó, đã phát hiện 18 trường hợp xây nhà trước khi được cấp giấy phép xây 

dựng, yêu cầu Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị xử lý theo quy định. 

+ Về công tác kiểm tra hậu cấp phép: UBND quận đã ban hành Quyết định số 

4473/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 về thành lập Tổ liên ngành kiểm tra công tác hậu 

cấp phép xây dựng trên địa bàn quận, định kỳ báo cáo kết quả tại buổi họp ủy viên 

UBND quận hàng tháng.  

Từ đầu năm đến nay, tổng số công trình được kiểm tra: 621 công trình, trong 

đó
(7)

. 

- Công tác rà soát đảm bảo thủ tục đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng: 

Trong năm 2017, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị ban hành văn 

bản số 893/QLĐT ngày 26/12/2017 về việc hướng dẫn các chủ đầu tư về trình tự, thủ 

tục trong công tác thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán. 

Hiện nay, thủ tục cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theo Thông tư 

15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng và Quyết định 

số 5202/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành bộ 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, huyện. 

- Công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường; kiện toàn bộ 

máy tổ chức và xây dựng lực lượng đáp ứng công tác quản lý trật tự xây dựng; 

công tác cấp phép; công tác thẩm định; phối hợp, kiểm tra và xử lý đối với các 

công trình do Trung ương hoặc thành phố cấp phép trên địa bàn luôn được chỉ 

đạo thực hiện nghiêm túc 

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 21 của Thành ủy, tinh thần trách nhiệm, 

tiến độ thực hiện các công việc của các ngành, đơn vị liên quan, các phường bước 

đầu đã chặt chẽ, kỷ cương hơn; các trường hợp vi phạm được phát hiện kịp thời, giải 

quyết đúng quy định, quy trình, thủ tục, đa số cá nhân, tổ chức đã chấp hành xin giấy 
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phép xây dựng trước khi xây dựng cũng như chấp hành đúng theo giấy phép (được 

thể hiện qua việc hồ sơ đề nghị cấp phép tăng đều qua các năm).  

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng gặp không ít khó khăn: Thời gian giải quyết hồ sơ 

cấp phép theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định của Chính phủ, Thông tư 

hướng dẫn của Bộ Xây dựng là 15 ngày làm việc. Trong khi đó, thời gian giải quyết 

cấp phép xây dựng được quy định trong bộ thủ tục hành chính, chỉ có 10 ngày. Hiện 

nay, hồ sơ cấp phép qua các năm tăng lên rất nhiều (năm 2016: 3.300 hồ sơ, năm 

2017: 3.851 hồ sơ, Quý 1/2018: 1.825 hồ sơ, trong khi đó Sở Xây dựng vẫn thực hiện 

theo quy trình là 15 ngày.  

Mật độ xây dựng nhiều, nhưng lực lượng kiểm tra, xử lý còn ít so với một số 

quận trên địa bàn thành phố. Một số phường chưa chú trọng kiểm tra trật tự xây 

dựng, an toàn lao động. Mức xử phạt theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 

27/11/2017 của Chính phủ cao, nên dân đến khó khăn trong việc chấp hành các 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính; một số hộ dân khi xây dựng không xin giấy 

phép hoặc nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng, chưa được cấp phép đã tiến hành xây 

dựng… 

d) Tài nguyên và môi trường: 

- Công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư: Từ năm 2016-2018, UBND 

quận đã ban hành 1.774 Quyết định thu hồi đất, thu hồi hơn 18ha với hơn 1.500 hộ 

giải tỏa. Trong đó, có hơn 149 hộ phải di chuyển chỗ ở được bố trí tái định cư, góp 

phần hình thành các khu đô thị mới với các điều kiện về kết cấu hạ tầng để đảm bảo 

đời sống của nhân dân. 

- Tiến độ giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư các dự án trên địa bàn quận: 

Hiện nay, trên địa bàn quận có 34 dự án đang được triển khai (đính kèm Phụ lục 2). 

- Kiến nghị thành phố và phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh 

tiến độ dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Khu liên hợp thể thao Hòa Xuân, 

Khu tái định cư Phước Lý 2, khu vực dọc Mương Khe Cạn, cống hộp toàn tuyến 

kênh Yên Thế-Bắc Sơn:  

Đối với dự án Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân, hiện nay UBND thành phố chỉ 

đạo các đơn vị, ngành rà soát hồ sơ để xử lý hành chính theo quy định. 

Đối với dự án Khu tái định cư Phước lý 2, UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị 

liên quan tiếp tục vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng, đồng thời chỉ đạo phòng 

Tài nguyên và Môi trường rà soát hồ sơ, tham mưu UBND quận xử lý thu hồi đất đối 

với các hộ không chấp hành bàn giao mặt bằng. 

Dự án Khu vực dọc mương thoát nước Khe cạn: giải tỏa (giai đoạn 1) cơ bản 

hoàn thành phần cống thoát nước; giải tỏa (giai đoạn 2), UBND quận đã chỉ đạo đơn 

vị thi công khẩn trương triển khai thi công, đồng thời Hội đồng BTTH& GPMB đang 

tiếp tục vận động các hộ bàn giao mặt bằng. 

Đối với cống hộp toàn tuyến kênh Yên Thế - Bắc Sơn: đã hoàn thành thi công, 

đồng thời tạo cảnh quan cây xanh và một số dụng cụ thể thao. 
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- Quản lý đất đai: Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất được thực hiện đúng trình tự và quy định của pháp luật. Trong 3 năm, đã 

kiểm tra và xử phạt 58 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, với số 

tiền 96 triệu đồng, chủ yếu là sử dụng đất không đúng mục đích
(8)

. 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Được thực hiện theo quy hoạch sử dụng 

đất giai đoạn 2008-2020 đã được phê duyệt. Hàng năm, UBND quận lập Kế hoạch sử 

dụng đất trình UBND thành phố phê duyệt đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định 

của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

- Đo đạc, lập bản đồ địa chính theo hệ tọa độ Nhà nước: Được thực hiện tại 

6 phường, đồng thời hoàn thành cơ bản việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa  

bàn quận từ khi thành lập quận đến nay. Hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

đang được rà soát, đồng bộ hóa trên dữ liệu không gian (bản đồ).   

- Quản lý và bảo vệ môi trường:  

Xây dựng quận đạt tiêu chí “Quận môi trường”: Trong thời gian qua, đã chú 

trọng triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường đến năm 2020 làm cơ sở xây 

dựng quận Cẩm Lệ trở thành “Quận môi trường” vào cuối nhiệm kỳ. Đồng thời, đã 

xây dựng và ban hành bộ tiêu chí “Phường thân thiện môi trường”, triển khai xây 

dựng phường Khuê Trung và Hòa Xuân trở thành “Phường thân thiện môi trường”.  

Triển khai xét chọn, công nhận “Trường học xanh” cho các trường Tiểu học trên 

địa bàn quận. Đến nay, đã có 04 trường tiểu học đạt danh hiệu trường học xanh. 

 Công tác thẩm định và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ 

môi trường được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định
(9)

. 

Việc xử lý các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường được chỉ đạo thường 

xuyên; xử lý kịp thời các đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân trên lĩnh vực môi 

trường
(10)

.  

Thu gom rác thải được chú trọng, (đạt tỉ lệ 96% thu gom rác sinh hoạt và tỉ lệ 

thu phí rác thải sinh hoạt đạt 84,17%). Việc thu gom rác thải theo giờ tại các phường 

từng bước được đảm bảo và đi vào ổn định. Hàng năm, phương án thu gom rác thải 

được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH và quy mô dân số 

trên địa bàn quận. Tổng khối lượng rác được thu gom và xử lý hằng ngày bình quân 

110 - 120 tấn/ngày. 

Xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân bước 

đầu đạt kết quả: tổ chức nạo vét khơi thông dòng chảy tuyến mương Khe Cạn; tuyến 

mương hở tổ 40, 40C - phường Hòa Xuân; Kênh hở 16 mét dọc đường Nguyễn Nhàn 

- phường Hòa Thọ Đông; tuyến mương hở tổ 16 - phường Hòa phát; nạo vét, vớt bèo 

và dọn vệ sinh hồ điều tiết E1, E2 - phường Hòa Xuân, Hồ Nguyễn Phước Tần - 

Phường Hòa Thọ Đông; nạo vét và dọn vệ sinh tại tuyến đường sắt Bắc - Nam; thi 

công tuyến mương thoát nước tổ 32 - 33 - phường Hòa Phát,…  

Nhìn chung, công tác quản lý tài nguyên và môi trường đã được quan tâm. 

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 
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2017-2020 trên địa bàn quận; thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bảng giá đất, kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm đạt chất lượng và đảm bảo yêu cầu về tiến độ; phối hợp 

chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác giải tỏa đền bù các dự án 

trọng điểm, giải phóng mặt bằng để thi công các công trình đang và chuẩn bị triển 

khai trên địa bàn quận; việc triển khai Đề án bảo vệ môi trường, Đề án thu gom rác 

thải theo giờ, phong trào ngày Chủ nhật  “Xanh - Sạch - Đẹp” đạt kết quả tích cực; 

thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường được tăng 

cường thực hiện. 

Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình, dự án theo kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm còn khó khăn nên tính khả thi trong phương án quy hoạch bị 

hạn chế, dẫn đến các chỉ tiêu sử dụng đất không đạt theo kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm được phê duyệt. Trên địa bàn quận hiện có nhiều dự án đang triển khai, các dự 

án quy hoạch khớp nối chưa kịp thời, dẫn đến dễ phát sinh các điểm ô nhiễm môi 

trường; số lượng các lô đất trống chưa sử dụng trên địa bàn quận còn lớn, nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường cao; việc thu gom rác thải còn nhiều hạn chế, bất cập; trên 

địa bàn quận hiện có nhiều các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm xen lẫn 

trong khu dân cư chưa có địa điểm để di dời 

5. Văn hóa - Xã hội 

a) Phát triển văn hóa, thông tin, nghệ thuật, thể dục thể thao: 

- Triển khai Đề án phát triển văn hóa trên địa bàn quận giai đoạn 2016-

2020:  

UBND quận Cẩm Lệ đã ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 

27/3/2017 về ban hành Đề án “Phát triển văn hóa quận Cẩm Lệ giai đoạn 2016-

2020”, đồng thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện
(11)

. 

+ Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa: 

Đến nay, toàn quận có 03 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia, 07 di tích 

cấp thành phố và 10 di tích cấp quận. Công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo
(12) 

và phát 

huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn quận được quan tâm.  

Lập hồ sơ đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đầu tư, nâng cấp Nghĩa 

Trủng Hòa Vang trong năm 2017 để tổ chức Lễ Tế Nghĩa sỹ vào tháng 8/2018 nhân 

kỷ niệm 160 năm Đà Nẵng mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược
(13)

.  

Tổ chức thành công Lễ Tưởng niệm 110 năm ngày Chí sỹ yêu nước Ông Ích 

Đường hy sinh (1908-2018) và các hoạt động khác
(14)

. 

Đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp Quốc 

gia và di tích cấp thành phố
(15)

.  

Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống: Việc bảo tồn và phát huy các giá trị 

văn hóa, giáo dục truyền thống yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cũng được quan 

tâm thực hiện
(16)

, thường xuyên chỉ đạo các trường tổ chức cho các em học sinh viếng 
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thăm, chăm sóc, làm đẹp di tích đã có địa chỉ giao cho từng trường…qua đó, giáo dục 

truyền thống lịch sử và truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.  

Hàng năm, ban hành các văn bản hướng dẫn, giám sát, tổ chức các hoạt động 

diễn ra tại Lễ hội Truyền thống Bửu đản Thánh Mẫu Thoải cung
(17)

. 

+ Công tác Thông tin - Tuyên truyền: Triển khai, kiểm tra giám sát công tác 

tuyên truyền Chương trình “Thành phố 4 an” của Thành ủy lồng ghép tuyên truyền 

năm văn hóa, văn minh đô thị, đồng thời vận động UBND các phường xã hội hóa 

mỗi Khu dân cư thực hiện từ 03 đến 05 pano tuyên truyền (0,8mx1m) về Chương 

trình “Thành phố 4 an”
(18)

; thực hiện quy hoạch cổ động, tuyên truyền trên các trục 

đường chính, các tuyến đường giáp ranh với các quận, huyện
(19)

; tăng cường công tác 

quản lý tuyên truyền cổ động trực quan. 

+ Thiết chế văn hóa: Toàn quận có 52 Nhà sinh hoạt cộng đồng; 04 Khu vui 

chơi giải trí - khu vườn dạo
(20) 

đã được đưa vào hoạt động hiệu quả, cơ bản đáp ứng 

được nhu cầu tập luyện thể dục thể thao - vui chơi giải trí của nhân dân; 03 Trung 

tâm Văn hóa thể thao cấp phường được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để hoạt 

động
(21)

; 6/6 phường đã có Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao.  

+ Công tác Gia đình: Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 49-CT/TW ngày 

21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng gia đình thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Chỉ thị số 23-CT/TW của Thành ủy Đà Nẵng; 

tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo 

lực gia đình, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên 

quan đến lĩnh vực gia đình; phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể xây dựng chuẩn 

mực gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững gắn với 

phong trào “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; phòng chống các tệ nạn 

xã hội, bạo lực gia đình thâm nhập vào hệ thống gia đình. 

Hàng năm, UBND quận xây dựng Kế hoạch về nhân rộng và duy trì mô hình 

phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quận nhằm tiếp tục củng cố các câu lạc bộ 

phòng chống bạo lực gia đình. Triển khai tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế 

hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 từ quận đến phường, bằng nhiều hình 

thức tuyên truyền, cổ động trực quan, gặp mặt các gia đình, trao đổi, tọa đàm. 

+ Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Nếp sống văn hóa - Văn minh đô thị” 

Được triển khai thực hiện đồng bộ, hàng năm đăng ký với Sở Văn hóa và Thể 

thao về xây dựng mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị” cấp thành phố; Ban Chỉ 

đạo phong trào các phường tổ chức đăng ký với Ban Chỉ đạo quận xây dựng các mô 

hình “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Tổ dân phố không rác”, “Tuyến đường 

văn minh đô thị” cấp quận
(22)

.  

+ Phát triển các hoạt động văn học nghệ thuật: Tổ chức nhiều hoạt động sự 

kiện văn hóa, nghệ thuật
(23) 

trên địa bàn quận nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính 

trọng đại của quận được tổ chức tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Phong trào 

văn hóa văn nghệ phát triển rộng khắp ở cơ sở, chất lượng các hội thi, hội diễn, liên 

hoan được nâng lên thu hút đông đảo lực lượng công chúng tham gia, đáp ứng tốt 

nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp dân cư.  
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Hoạt động của các CLB Văn học nghệ thuật, CLB văn nghệ xung kích, các 

hội, nhóm CLB nghệ thuật được thành lập và hoạt động có hiệu quả
(24)

. 

Công tác Thư viện: Được duy trì thường xuyên việc trưng bày và giới thiệu 

sách tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao, tại các phòng đọc sách các phường. Chỉ đạo 

các ngành có liên quan thường xuyên củng cố các phòng đọc sách cơ sở, hỗ trợ luân 

chuyển sách cho các phòng đọc sách…Đến nay, 6/6 phường có phòng đọc sách cơ sở 

cơ bản phục vụ nhu cầu đọc sách của nhân dân. 

+ Quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và thông tin:  

Quản lý Quảng cáo: Tổ chức cho 50 cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện 

đúng các quy định về việc treo, đặt biển hiệu theo Luật Quảng cáo (tiến hành thống 

kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn quận để theo dõi, quản lý). 

Thường xuyên kiểm tra công tác quảng cáo, qua đó đã buộc tháo dỡ 01 

trường hợp quảng cáo sai quy định tại số 03 - Phạm Hùng (Công ty Trách nhiệm 

Hữu hạn Thương mại Việt May), đồng thời ban hành Quyết định xử phạt với số tiền 

1.500.000đ.  

Quản lý các điểm cung cấp dịch vụ truy cập internet và điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử: Chỉ đạo các ngành, đơn vị kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch 

vụ internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại hai phường Hòa 

An và Khuê Trung. Qua kiểm tra, đã lập biên bản nhắc nhở hơn 40 trường hợp và 

ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp với số tiền 

7.500.000đ. 

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản Quản lý nhà nước về kinh doanh 

dịch vụ Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho 93 cơ sở 

kinh doanh dịch vụ Interner và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận. 

Tiếp nhận, giải quyết 32 bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều hoạt động 

kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

 Theo dõi hoạt động Karaoke: Thực hiện Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND thành phố về phân cấp thẩm quyền cấp Giấy 

phép kinh doanh Karaoke trên địa bàn thành phố cho UBND các quận, huyện từ 

tháng 6/2017. Qua đó, đã tiếp nhận và cấp 05 bộ hồ sơ đăng ký Giấy phép kinh 

doanh Karaoke.  

Thông tin truyền thông, phát thanh, báo chí, xuất bản: Tiếp nhận, giải quyết 

03 đơn khiếu kiện về không đồng ý lắp đặt trạm BTS của các hộ dân tại tổ 35A, lô 

B1.99 phường Hòa Xuân và tổ 33 phường Hòa An.  

- Hoạt động sự kiện văn hóa, văn nghệ:  

Hoạt động sự kiện văn hóa, văn nghệ: Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động sự 

kiện văn hóa, nghệ thuật
(25) 

trên địa bàn quận nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị - 

xã hội quan trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Phong trào văn hóa, văn nghệ 

phát triển rộng khắp ở cơ sở, chất lượng các hội thi, hội diễn, liên hoan được nâng 

lên, qua đó thu hút đông đảo công chúng tham gia, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ 

văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp dân cư.  
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- Công tác Quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh một số ngành 

nghề có điều kiện: Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra phát hiện, nhắc nhở và xử lý kịp 

thời các trường hợp vi phạm
(26)

.  

Qua gần 02 năm triển khai, thực hiện Đề án, nhìn chung trên mọi lĩnh vực đã 

có một số chuyển biến rõ nét, như: công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn 

hóa được chú trọng; việc đầu tư xây dựng, sữa chữa các thiết chế văn hóa được 

quan tâm triển khai, thực hiện; các hoạt động phong trào hưởng ứng các ngày lễ 

lớn được tổ chức thường xuyên góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người 

dân trên địa bàn quận; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin 

được triển khai thường xuyên, hạn chế được các sai phạm trong kinh doanh dịch vụ 

văn hóa. 

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án 

cũng gặp những khó khăn nhất định: việc triển khai giải phóng mặt bằng đối với 

Khu di tích Chăm - Phong Lệ vẫn còn chậm, do vậy công tác hoàn thiện hồ sơ công 

nhận di tích cấp thành phố đối với di tích này chưa được thuận lợi; công tác Quản 

lý quảng cáo được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên các hoạt động quảng cáo rao 

vặt với nhiều hình thức diễn ra phức tạp, dẫn đến rất khó khăn trong công tác xử lý 

vi phạm; số lượng đầu sách của Thư viện quận còn hạn chế, sách phần lớn đã cũ và 

chủ yếu là sách tài trợ nên nội dung không phong phú, chưa thực sự thu hút bạn 

đọc. 

b) Giáo dục và Đào tạo: 

- Phát triển mạng lưới trường lớp: Hiện nay, toàn quận có 38 trường, trong 

đó có 22 trường công lập và 16 trường ngoài công lập, so với đầu nhiệm kỳ tăng 5 

trường
(27)

. 

Mạng lưới trường lớp không ngừng phát triển về quy mô và số lượng. Số học 

sinh trên địa bàn quận tăng nhanh. Đến nay, quận có 21.960 học sinh (so với đầu 

nhiệm kì tăng 5.564 học sinh). Phần lớn các trường phổ thông đều có quy mô từ 20 lớp 

trở lên. Hệ thống trường lớp được tổ chức phù hợp ở các phường, khu trung tâm, tạo 

điều kiện đi lại thuận tiện cho học sinh. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: 100% các trường học được xây dựng 

cao tầng, kiên cố, cơ bản có đủ hệ thống chiếu sáng, quạt mát, bàn ghế, bảng đen theo 

qui định. Đảm bảo 100% các trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học 

sinh.  

+ Các trường đều có thư viện, sân chơi, bãi tập phục vụ các hoạt động học tập 

trong nhà trường. Toàn quận có 14/16 trường có thư viện đạt chuẩn trong đó có 9 thư 

viện đạt thư viện tiên tiến. Một số trường có đủ các phòng chức năng, nhà đa năng để 

tổ chức các hoạt động khi thời tiết không thuận lợi. 

+ Đối với khối THCS đến nay quận có 38 phòng học bộ môn, trong đó có 31 

phòng bộ môn đạt chuẩn, so với đầu nhiệm kỳ tăng 4 phòng (Nguyễn Thiện Thuật: 2 

phòng; Đăng Thai Mai: 2 phòng). 
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- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên: Tổng số cán bộ, giáo viên, 

nhân viên toàn ngành giáo dục có 1.056 người
(28)

. Đa số cán bộ, giáo viên có trình độ 

chuyên môn, khả năng quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động dạy học trong nhà 

trường. 

- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục: 

Đến nay, quận có 11/22 trường được công nhận chuẩn quốc gia, bậc Mầm non có 5/6 

trường; Tiểu học có 1/10 trường; Trung học cơ sở có 5/6 trường
(29)

.  

- Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (PCGD-XMC): quận đã làm tốt 

công tác huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, trong nửa nhiệm kì qua không có học sinh 

bỏ học. Quận đã được công nhận PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi (đạt 100%); Tiểu 

học và Trung học cơ sở đạt mức độ 3; công tác xóa mù chữ đạt mức độ 2. 

Thực hiện tốt các Chỉ thị số 24, 25 của Thành ủy và Kế hoạch số 997/KH-

UBND ngày 15/9/2016 của UBND quận về việc thực hiện mục tiêu không có học 

sinh bỏ học đến năm 2020. Phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá 

nhân hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh khó khăn, học sinh khuyết tật. 

 c) Công tác Y tế - Dân số: 

- Công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ: Số lần khám bệnh, 

công suất sử dụng giường bệnh và các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt chỉ tiêu được 

giao; 100% phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 100% Trạm Y tế phường có bác 

sỹ làm việc; phối hợp đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế, góp 

phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch và chương trình mục 

tiêu y tế Quốc gia
(30)

 (đính kèm Phụ lục 3). 

- Công tác vận động nhân dân tham gia BHYT: tính đến nay, tỷ lệ BHYT 

toàn dân trên địa bàn ước quận đạt 92%
(31)

.   

- Công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm: Đã tổ chức 

kiểm tra 545 cơ sở, qua đó lập biên bản, ban hành Quyết định xử phạt với số tiền 

60.350.000 đồng. Đồng thời, thẩm định và cấp 151 Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Công tác quản lý hành nghề Y tế 

tư nhân được chú trọng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn: Phần 

mềm quản lý bệnh viện của các đơn vị khám chữa bệnh chưa đồng bộ hóa, quá tải 

trong công tác khám chữa bệnh đặc biệt sau khi thông tuyến khám chữa bệnh, Công 

tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về ATTP trong nhân dân mặc dù được 

triển khai thường xuyên, nhưng hiệu quả chưa cao; công chức thiếu, kiêm nhiệm 

nhiều việc; tập quán ăn uống, sử dụng thực phẩm, không đảm bảo ATTP còn khá phổ 

biến; kinh doanh thức ăn đường phố thường, theo thời vụ, nên việc quản lý gặp khó 

khăn; trong quá trình kiểm tra, một số cơ sở không hợp tác (đóng cửa, từ chối tiếp 

đoàn, không có chủ); lĩnh vực quản lý hành nghề Y tế tư nhân chưa được phân cấp 

quản lý nên gặp nhiều khó khăn... 

- Thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về dân số-KHHGĐ: đã 

đạt được những kết quả quan trọng (đính kèm Phụ lục 4). 
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Tỷ suất sinh từng năm tăng, giảm không đồng đều, do năm 2016 giảm quá 

nhiều so với năm 2015(giảm đến 1,42%o), ngược lại năm 2017 tăng 0,4%o so với 

năm 2016, nhưng dự kiến bình quân hằng năm giảm tỷ suất sinh hằng năm là 

0,31%o (cả nhiệm kỳ dự kiến giảm 1,57%o) theo Nghị quyết đề ra là (giảm 0,5%o) 

đạt kế hoạch quận xây dựng, nhưng trong nhiệm kỳ 2015-2020 có những năm sẽ đạt 

kế hoạch và có năm sẽ không đạt kế hoạch thành phố giao. Đây cũng là kết quả 

chung trên địa bàn thành phố; nhiều địa phương nằm trong diện  giải toả, tái định 

cư, số dân tạm trú đông như công nhân, sinh viên... những đối tượng này khó tiếp 

cận để quản lý và tuyên truyền vận động; số phụ nữ bước vào tuổi sinh đẻ cao, đồng 

thời quan niệm của người dân là chọn những năm tốt để sinh con, vì vậy số sinh năm 

2017 tăng so với năm 2016 là 0,4%o. 

d) Công tác an sinh xã hội: 

- Việc triển khai thực hiện Đề án “Giảm nghèo trên địa bàn quận giai 

đoạn 2016 - 2020”:  

UBND quận đã ban hành Quyết định 533/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 về ban 

hành Đề án “Giảm nghèo trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020”, đồng thời ban 

hành các văn bản triển khai thực hiện
(32)

.  

Từ khi triển khai thực hiện Đề án đến nay, quận đã thoát được 1.973 hộ 

nghèo
(33)

.  

+ Hỗ trợ ưu đãi về tín dụng: Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội quận, 

các Hội, đoàn thể triển khai kịp thời chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ 

mới thoát nghèo, vốn giải quyết việc làm, cho vay hộ cận nghèo, qua đó đã giải quyết 

cho vay 1.932 trường hợp, với số tiền 71.958.000.000 đồng
(34)

. 

+ Dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế: Chỉ đạo UBND các phường 

phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, các cơ sở kinh doanh, đào tạo dạy nghề tổ 

chức, mở các lớp dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách làm và từ nguồn hỗ 

trợ cho vay vốn từ Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm. Đồng thời, chỉ đạo phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thường 

xuyên giới thiệu về các phiên chợ việc làm, thông tin nhu cầu tuyển dụng của các doanh 

nghiệp trong và ngoài thành phố để người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm, kết hợp 

thông báo các chương trình hỗ trợ đưa lao động đi làm vệc tại nước ngoài
(35)

. 

+ Chính sách hỗ trợ về y tế: 

- Tổ chức mua cấp 26.535 thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ thoát nghèo và 1.997 

thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, vận động các tổ chức thực hiện các dự án để chăm sóc 

sức khỏe y tế cho các đối tượng hưởng lợi, các nhà hảo tâm hỗ trợ khám, cấp phát 

thuốc miễn phí cho hộ nghèo… 

- Triển khai đến các phường vận động hộ cận nghèo mua thẻ BHYT (ngân 

sách nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí), đến nay đã vận động mua và cấp cho 1.997 đối 

tượng hộ cận nghèo. 

+ Chính sách hỗ trợ về giáo dục: Phối hợp triển khai thực hiện kịp thời các 

chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, như: miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, vận 

động trao tặng học bổng, trao tặng phương tiện, dụng cụ học tập, trao tặng quà
(36)

. 
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+ Hỗ trợ về nhà ở: Vận động từ các nguồn đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 

cho271 nhà hộ nghèo, với số tiền 4.265,1 triệu đồng
(37)

. 

+ Chính sách bảo trợ xã hội, hỗ trợ tiền điện: Thực hiện Quyết định số 

1480/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 và Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 

của UBND thành phố. Đến nay UBND quận đã thực hiện trợ cấp theo Quyết định số 

1480 là 55 đối tượng (mức 500.000 đồng/tháng) và theo Quyết định số 1465 là 262 

đối tượng (97 đối tượng mức 500.000 đồng/tháng và 165 đối tượng mức 300.000 

đồng/tháng). Ngoài ra, đang thực hiện trợ cấp xã hội cho phụ nữ đơn thân thuộc hộ 

nghèo: 251 trường hợp với số tiền chi trả 1.227.960.000 đồng. 

- Bên cạnh đó, triển khai giải pháp hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho 4.841 lượt hộ 

nghèo trong 3 năm với mức hỗ trợ 49.000đ/hộ/tháng, kinh phí thực hiện 

2.846.508.000 đồng.  

+ Chính sách trợ giúp pháp lý: Đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

thành phố trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo tại 6 phường trên các lĩnh vực, như: đất đai, 

về các dịch vụ y tế, giáo dục, học nghề, các chính sách Bảo trợ xã hội, tiền điện, vốn 

vay, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên, tiếp cận các dịch vụ được thuận lợi.  

+ Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Tạo điều kiện thuận lợi để 

cán bộ giảm nghèo các phường, quận tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng nhằm 

nâng cao năng lực cán bộ giảm nghèo và hộ nghèo, nhất là thông qua các chương 

trình dự án để hỗ trợ, tìm giải pháp tích cực nhất để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo 

bền vững, đồng thời tập huấn thu thập và cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận 

nghèo vào hệ thống MIS POSASoft toàn quốc. 

+ Các giải pháp khác: Cùng với các giải pháp chủ yếu, trong những năm qua 

các ngành, đơn vị, UBND các phường và các đoàn thể đã tổ chức vận động các 

nguồn lực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo cải thiện đời sống, như: tặng quà nhân các 

dịp lễ, tết, hỗ trợ khó khăn đột xuất, hỗ trợ vật dụng gia đình…, qua đó đã có trên 

3.000 lượt hộ được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. 

+ Huy động nguồn lực: Tổng nguồn lực huy động 89.634.129.600 đồng, 

trong đó: Ngân sách: 82.379.022.925 đồng (tỷ lệ 91,92%); Vận động: 7.245.106.675 

đồng (chiếm 8,08%). 

- Công tác chăm sóc người có công, gia đình chính sách: Thực hiện chính 

sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà, hỗ trợ vật dụng gia đình, tặng sổ tiết kiệm, tủ thờ 

và nhiều chính sách hỗ trợ khác; đầu tư nâng cấp các Nghĩa trang Liệt sĩ khang trang, 

sạch đẹp. Tổ chức các hoạt động nhân ngày Thương binh liệt sĩ, Tết Nguyên Đán… 

nhằm nâng cao mức sống của các đối tượng chính sách. Trong 3 năm, đã hoàn thành 

xây mới 45 nhà ở và hoàn thành sửa chữa 227 nhà ở cho hộ người có công
(38)

. 

- Huy động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng Bảo trợ xã hội: 

Hiện nay, có 3.236 đối tượng hưởng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 

18.259.000.000/năm
(39)

. Qua đó, trong 3 năm đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho các 

đối tượng thuộc diện ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 490.400.000 đồng. 

- Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Phối hợp với các Hội đoàn 

thể, Ngân hàng chính sách quận cho vay từ các dự án giải quyết việc làm, Trung tâm 
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Hướng nghiệp Dạy nghề Đà Nẵng, Sàn giao dịch việc làm thành phố, tuyển dụng lao 

động từ các doanh nghiệp. Trong 2 năm 2016, 2017 đã đào tạo và giải quyết việc làm 

cho 4.781 lao động
(40)

 (dự kiến năm 2018 sẽ đào tạo và giải quyết việc làm cho 2.200 

lao động). 

- Lĩnh vực trẻ em: Đến nay, quận có 27.924 trẻ em (chiếm tỷ lệ 24,6%) so với 

dân số; trẻ em dưới 6 tuổi 11.136 trẻ, trong đó có 444 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 

có 1.092 là con hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trong 3 năm, đã vận 

động các Hội, Tổ chức Phi Chính phủ kết hợp sự hỗ trợ của các ngành của thành phố 

và Quỹ bảo trợ trẻ em quận hỗ trợ cho trẻ em, như: học bổng, dụng cụ học tập, xe 

đạp, phẫu thuật tim, sửa chữa nhà ở
(41)

… 

Nhìn chung, với những giải pháp được triển khai đồng bộ, công tác giảm 

nghèo trên địa bàn quận đã đạt được những kết quả đáng kể, trong 2 năm thực hiện 

Đề án toàn quận có 1.973 hộ thoát nghèo, giảm 788 hộ cận nghèo, góp phần giúp 

nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hoạt động tình nghĩa “Đền ơn 

đáp nghĩa” góp phần giáo dục truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, động 

viên về vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, công tác 

tuyên truyền quyền trẻ em được đẩy mạnh, các mô hình, câu lạc bộ được duy trì hoạt 

động, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với công tác bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo, khó khăn. Từ việc kết hợp 3 nguồn lực 

“Nhà nước - cộng đồng - và gia đình”, các đối tượng xã hội ngày càng có cuộc sống 

ổn định về mặt vật chất, vui vẻ về tinh thần, qua đó góp phần làm tốt công tác an sinh 

xã hội trên địa bàn quận. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện vẫn còn một 

số khó khăn: việc triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo có lúc, có nơi chưa chủ 

động, các mô hình giảm nghèo tuy có được đầu tư, nhưng chưa nhiều, phạm vi còn 

nhỏ; những khó khăn về kinh tế ảnh hưởng không nhỏ đến việc huy động nguồn lực 

hỗ trợ cho công tác giảm nghèo; công chức phụ trách công tác giảm nghèo tại các 

phường hiện nay kiêm nhiệm nhiều việc do đó ảnh hưởng đến việc triển khai giảm 

nghèo và chương trình an sinh xã hội; việc khảo sát nắm tình hình sửa chữa nhà ở 

người có công cách mạng của các phường có lúc, có nơi còn phải bổ sung, sửa đổi; 

công tác chống trùng thẻ BHYT do chưa có phần mềm, còn thực hiện thủ công, dẫn 

đến việc một người được đề nghị cấp nhiều thẻ; công tác chỉ đạo, khảo sát lao động 

có nhu cầu học nghề và giải quyết việc làm ở các địa phương chưa được quan tâm 

đúng mức; cán bộ phụ trách lĩnh vực ngành lao động - thương binh và xã hội thường 

xuyên thay đổi, dẫn đến việc quản lý, thực hiện các chính sách chưa kịp thời. 

6. Công tác quốc phòng, an ninh 

a) Công tác quốc phòng: Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt và 

vượt chỉ tiêu hàng năm giao về số lượng, chất lượng
(42)

. Tổ chức đăng ký, quản lý 

chặt chẽ Quân nhân dự bị theo quy định
(43)

. Quản lý tốt đất Quốc phòng, công trình 

Quốc phòng không để xuống cấp, lấn chiếm và xâm hại. Chỉ đạo 4/6 phường Diễn 

tập chiến đấu phòng thủ. Năm 2017, quận tổ chức Diễn tập Khu vực phòng thủ được 

thành phố nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện có 6/6 phường vững mạnh về quốc 

phòng - an ninh.  
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Trong những năm qua, công tác QP-QSĐP đạt hiệu quả chất lượng. Hội đồng 

NVQS, GDQP-AN các cấp đi vào hoạt động chất lượng có hiệu quả. Ý thức, trách 

nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác QP-AN từng bước nâng cao. 

Chính sách hậu phương quân đội luôn được quan tâm và triển khai đồng bộ... 

b) Công tác an ninh: 

- Lĩnh vực an ninh khiếu kiện: Từ 2015 đến 2017, số đối tượng lợi dụng khiếu 

kiện thuộc dự án giải tỏa tại Hòa Xuân, Hòa An, Hòa Phát tiếp tục có các hoạt động 

phức tạp với việc tập trung tại các trụ sở Đảng, Nhà nước tại Hà Nội và thành phố để 

gửi đơn khiếu kiện
(44)

. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, đã có 18 lần (06 lượt Đoàn Cồn 

Dầu, 12 lượt Đoàn Trung Lương) với 258 lượt người (139 lượt khu vực Cồn Dầu, 

119 lượt khu vực Trung Lương) tập trung khiếu kiện. 

- Phạm pháp hình sự: Tính từ 16/5/2015 đến 15/5/2018, trên địa bàn quận đã 

xảy ra 136 vụ (tăng 04 vụ so cùng kỳ); đã điều tra, làm rõ 118 vụ - 208 đối tượng (tỷ 

lệ 86,8%), trong đó điều tra, làm rõ 18/18 vụ trọng án (tỷ lệ 100%); khởi tố điều tra 

103 vụ - 188 bị can, thu hồi tài sản 833 triệu đồng. 

Công tác quản lý người nhập cư, tệ nạn ma túy và tệ nạn cờ bạc luôn được tăng 

cường, chủ động xử lý hiệu quả
(45)

. 

- Về tai nạn giao thông: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2017, trên địa 

bàn quận đã xảy ra 35 vụ (trong đó 01 vụ TNGT đường sắt), làm chết 28 người, bị 

thương 19 người (so với cùng kỳ giảm 16 vụ, giảm 21 người chết, giảm 24 người bị 

thương). 

- Riêng trong 06 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn quận đã xảy ra 04 vụ TNGT 

đường bộ, làm chết 03 người, bị thương 02 người. Qua điều tra, đã khởi tố 04 vụ - 03 

bị can. 

Nhìn chung, những năm qua đã chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên công tác đảm 

bảo an ninh trật tự, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra khám 

phá án đạt yêu cầu đề ra, đối với trọng án tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%, tổ chức 

nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm; tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều 

kiện, thực hiện các kế hoạch chuyên đề đấu tranh với đối tượng, hình sự, ma túy, tích 

cực điều tra, truy xét, mở rộng các vụ án nên đã bắt giữ kịp thời các đối tượng cướp 

giật, trộm cắp và khai thác làm rõ nhiều vụ việc liên quan; tai nạn giao thông giảm 

trên cả 3 tiêu chí, công tác tuần tra, kiểm soát được đẩy mạnh với các hoạt động 

kiểm tra chuyên đề, kết hợp khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông; hoạt 

động tuyên truyền đã có chuyển biến tích cực; công tác phối hợp tuần tra thực hiện 

Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố tại các 

phường đã có nhiều chuyển biến và đạt hiệu quả. 

Tuy nhiên, tình hình một số đối tượng lợi dụng khiếu kiện kéo dài vẫn tiếp tục 

diễn ra và có chiều hướng lôi kéo các đối tượng khác, nhằm gia tăng áp lực và hình 

thành nhóm "dân oan" tại địa phương; công tác đấu tranh, phòng ngừa hoạt động tội 

phạm hình sự mặt dù có nhiều cố gắng, nhưng chưa thật sự chuyển biến mạnh mẽ, 

nhất là tình trạng trộm đột nhập, các hành vi bạo lực, như: cố ý gây thương tích, hủy 
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hoại tài sản; công tác phối hợp phòng ngừa, quản lý đối tượng liên quan đến ma túy 

tại cộng đồng chưa thật sự hiệu quả bền vững, một số mô hình hoạt động chưa tạo 

dấu ấn rõ nét, đột phá, chưa thu hút nhiều đối tượng tham gia. 

c) Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: Giai đoạn 2016-2018, 

trên địa bàn quận đã xảy ra 16 vụ cháy, gây thiệt hại tài sản ước tính hơn 873.503.000 

đồng, không thiệt hại về người.  

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, kiểm tra xử lý các trường hợp 

vi phạm
(46)

.   

- Chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan phối hợp với UBMTTQVN quận, các 

đoàn thể quận xây dựng phong trào toàn dân PCCC, gắn kết chặt chẽ với xây dựng, 

củng cố lực lượng PCCC ở cơ sở và xây dựng, nhân rộng các mô hình và vận động 

nhân dân trang bị bình chữa cháy
(47)

.  

7. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; Thanh tra; Tư pháp:  

a) Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:  

- Công tác xây dựng chính quyền:  

+ Tổ chức hoạt động HĐND các cấp sau khi được tái lập: 

Triển khai kịp thời Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn 

bản, hướng dẫn của cấp trên, quận về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và 

HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021), trong đó có bầu cử Đại biểu HĐND quận và 

phường sau 7 năm triển khai thí điểm không tổ chức HĐND quận và phường theo 

Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội Khóa XII.  

Công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình theo quy 

định. Kết thúc cuộc bầu cử, quận bầu 32 đại biểu HĐND quận và 161 đại biểu 

HĐND phường
(48)

. Cơ cấu về giới tính, thành phần đại biểu đảm bảo đúng quy định. 

Trong quá trình hoạt động từ năm 2016 đến nay, do yêu cầu công tác, 04 Đại biểu 

HĐND quận, 03 đại biểu HĐND phường xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu và được 

HĐND quận và phường chấp thuận. 

+ Về hoạt động, quản lý, điều hành của UBND quận và phường: cơ cấu, số 

lượng thành viên UBND quận thay đổi so với trước khi tái lập HĐND quận
(49)

.  

Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành của UBND quận và các phường thời 

gian qua thực hiện thông suốt, đồng bộ và hiệu quả. Các chỉ tiêu KT-XH, QP, AN 

hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu cấp trên giao. Trong đó, nổi bật là công tác 

thu ngân sách, hàng năm đều vượt trên 10% so với chỉ tiêu thành phố giao. Các 

nhiệm vụ chính trị quan trong được thành phố, Quận ủy, HĐND quận giao cơ bản 

hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. 

+ Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên 

chức được đẩy mạnh và thực hiện thường xuyên: Hàng năm, UBND quận đều rà 

soát, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi các vị trí công tác theo Nghị định số 

158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Quyết định số 3217/QĐ-UBND 
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ngày 01/6/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng. Từ năm 2016 đến nay, UBND quận 

thực hiện Chuyển đổi vị trí công tác 32 lượt cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường
(50)

. 

Nhìn chung, việc chuyển đổi vị trí công tác được UBND quận thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy trình, đối tượng, chuyển đổi một số vị trí công tác nhạy cảm, 

góp phần thiết thực trong việc xây dựng bộ máy hành chính minh bạch, phòng ngừa 

nguy cơ tham nhũng.  

+ Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế; rà soát 

soát chức năng, nhiệm vụ, phân bổ biên chế cho từng cơ quan, đơn vị: hướng dẫn 

của Trung ương và thành phố. Từ năm 2016 đến nay, UBND quận thực hiện tinh 

giản 18 người, trong đó có 04 công chức hành chính, 14 viên chức sự nghiệp giáo 

dục. Tất cả các trường hợp tinh giản được thực hiện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Việc tinh giản và tuyển dụng mới trong các cơ 

quan hành chính đảm bảo đúng quy định Nhà nước.  

+ Công tác phân công, phân cấp quản lý hành chính giữa quận và 

phường: Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn UBND quận và phường được xác định 

trên cơ sở quy định của Pháp luật, các văn bản hướng dẫn dưới luật của Trung ương 

và quy định của UBND thành phố. Trong đó chức năng, thẩm quyền quản lý của mỗi 

cấp hành chính ở từng lĩnh vực được quy định cụ thể, rõ ràng.  

Trong những năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận 

căn cứ theo quy định hiện hành của Nhà nước. UBND quận chưa thực hiện nhiều nội 

dung phân cấp quản lý thuộc thẩm quyền cho UBND phường do ít phát sinh nhu cầu 

bức thiết phải phân cấp. 

Tuy nhiên, xuất phát yêu cầu thực tế, trong thời gian qua, UBND quận cũng đã 

chủ động phân cấp UBND phường thẩm quyền thực hiện một số nội dung nhất định. 

Cụ thể, trong năm 2016, căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 

của UBND thành phố về ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế 

độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã 

trên địa bàn thành phố", UBND quận đã chủ động phân cấp cho UBND các phường 

tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách tại các phường. Ngoài ra, trong năm 

2017 và đầu năm 2018, UBND quận đã thực hiện thí điểm và trình phương án xin ý 

kiến thành phố để UBND quận phân cấp UBND các phường thẩm quyền “cấp giấy 

phép thuê vỉa hè sử dụng ngoài mục đích giao thông”, “cấp giấy chứng nhận biển số 

nhà”, thẩm quyền cắt tỉa, chèn chống và xử lý cây xanh trong mùa mưa bão. Hiện 

nay, đã lấy ý kiến của các Sở, ban ngành liên quan thành phố và đã chỉ đạo các ngành 

liên quan tổng hợp báo cáo Quận ủy, HĐND quận, UBND quận. 

- Công tác cải cách hành chính:  

+ Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác cải cách hành 

chính giai đoạn 2017-2020: 
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UBND quận đã ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 về Kế 

hoạch triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính 

giai đoạn 2018-2020. Qua đó, đã tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ theo Kế 

hoạch
(51)

. Trên cơ sở các nội dung, tiêu chí cải cách hành chính, hàng năm, UBND 

quận đã ban hành các kế hoạch, làm cơ sở để các ngành, đơn vị, các phường thực 

hiện. 

+ Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 26/11/2013 của Ban Thường vụ 

Thành ủy: Các nội dung “5 xây, 3 chống” luôn được UBND quận thực hiện đầy đủ 

nghiêm túc. Hàng năm, căn cứ các nội dung triển khai của UBND thành phố, UBND 

quận đã xây dựng Kế hoạch, ban hành cụ thể tiêu chí thực hiện từng nội dung “5 xây, 

3 chống” đối với tập thể và cá nhân. Các tiêu chí thực hiện “5 xây, 3 chống” thường 

được kết hợp với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh.  

+ UBND quận đã ban hành Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 

về việc kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ 

điện tử. Ban hành các Kế hoạch, các các văn bản đôn đốc việc triển khai thực hiện 

công tác ứng dụng công nghệ thông tin ở các ngành, đơn vị hàng năm. 

UBND quận đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông đối với 163 thủ tục hành chính, trong đó 11 thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội, 18 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Chính sách 

người có công đang thực theo cơ chế một cửa liên thông từ phường lên quận. Đồng 

thời, đã triển khai 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 01 dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 trên Hệ Thống thông tin chính quyền điện tử thành phố và Trang Thông tin 

điện tử quận, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nộp hồ sơ qua môi trường mạng 

trực tuyến. Qua 02 năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, tình hình tiếp nhận và 

giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông nhìn chung được thực hiện tốt
(52)

. 

Từ năm 2016 đến nay, chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND quận và 

phường được nâng lên đáng kể. UBND quận và các phường tiếp tục chỉ đạo, trang bị 

phương tiện làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đảm bảo hiện đại, góp 

phần phục vụ chu đáo cho nhân dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Thái độ tiếp 

xúc tổ chức, công dân của cán bộ, công chức được cải thiện, việc giải quyết thủ tục 

hành chính cho công dân được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, trả kết quả 

đúng thời hạn, ít phát sinh hồ sơ trễ hạn, góp phần xây dựng môi trường công sở thân 

thiện, nâng cao mức độ hài lòng tổ chức, công dân đối với dịch vụ công tại UBND 

quận.  

- Về ứng dụng công nghệ thông tin: Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2017 của UBND thành phố về ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng 

ứng dụng CNTT của các cơ quan, địa phương thuộc thành phố (năm 2016 quận Cẩm 

Lệ xếp vị trí 7/7 quận, huyện), UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 1014/KH-

UBND ngày 21/7/2017 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế công tác ứng dụng Công 

nghệ thông tin năm 2016, đến nay đã khắc phục 24 tiêu chí, còn 04 tiêu chí đang 

khắc phục
(53)

. 
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Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng chính quyền, cải cách 

hành chính trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định: việc triển khai xây 

dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND quận chưa đáp ứng yêu cầu thực tế tại UBND quận; bố trí công chức, 

viên chức chưa đúng với vị trí việc làm được phê duyệt; công tác phân cấp quản lý 

giữa quận và phường vì một số nguyên nhân chưa được triển khai ở nhiều lĩnh vực; 

kết quả thực hiện cải cách hành chính không đồng đều qua các năm, thứ hạng cải 

cách hành chính trong khối các quận, huyện còn thấp
(54)

; các nội dung về hiện đại 

hóa nền hành chính, xây dựng dịch vụ công trực tuyến và nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến so với tổng số hồ sơ tiếp nhận chưa được thực hiện hiệu quả; 

UBND quận chưa xây dựng nhiều mô hình liên thông, các phương án đột phá trong 

cải cách thủ tục hành chính. 

 Đối với ứng dụng công nghệ thông tin, một số tiêu chí mặc dù được cải thiện và 

có chuyển biến rõ nét: Tỉ lệ sử dụng email công vụ tốt (năm 2017 đạt tỷ lệ 100%), 

việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành để lưu trữ và gửi liên thông văn 

bản được quan tâm nhiều hơn (tỉ lệ lưu trữ văn bản điện tử đến và đi trên hệ thống 

quản lý văn bản điều hành đạt 100%). Đã áp dụng chữ ký số của lãnh đạo và đơn vị 

để phát hành văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản điều hành. Ứng dụng 

hiệu quả các phần mềm chuyên môn để phục vụ công việc, đã đầu tư xây dựng mới 

các phần mềm (quản lý cấp phép xây dựng, cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp 

cam kết môi trường). Có giải pháp tuyên truyền, khuyến khích công dân, tổ chức sử 

dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Website quận bằng tờ rơi và chuyên mục, 

video hướng dẫn trên Website quận. Tỷ lệ hồ sơ một cửa và một cửa liên thông tiếp 

nhận, xử lý trên phần mềm một cửa điện tử đạt trên 98%. Hoạt động quản lý, vận 

hành Website quận được UBND thành phố đánh giá xuất sắc trong năm 2017, số 

lượng tin, bài cao, nội dung phong phú và có nhiều chuyên mục tuyên truyền về các 

sự kiện diễn ra hằng năm. Công tác đào tạo, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin 

vào công việc được quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn 

một số tồn tại: Một số trang thiết bị phục vụ việc ứng dụng CNTT vẫn còn thiếu, đã 

qua thời gian sử dụng nhiều năm, hiện nay đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng, vì 

vậy ảnh hưởng nhất định đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin; nhu cầu của tổ 

chức, công dân chưa cao nên việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 

còn chưa đạt hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến còn thấp; công tác kiểm tra, báo 

cáo, đánh giá về các hoạt động ứng dụng CNTT tại các ngành, đơn vị, UBND các 

phường chưa thường xuyên, kịp thời; hệ thống thông tin chính quyền điện tử dùng 

chung trên toàn thành phố phục vụ tiếp nhận giải quyết hồ sơ một cửa liên thông 

đang trong quá trình hoàn thiện nên đôi khi còn chậm trong việc luân chuyển, xử lý 

hồ sơ ở một số cơ quan ở quận, phường và quá trình liên thông hồ sơ từ phường lên 

quận; công tác chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin ở một số ngành, đơn vị đối với 

một số công việc chưa quyết liệt, còn nhắc nhở, đôn đốc nhiều lần. 

b) Thanh tra:  

- Nâng cao chất lượng thanh tra, tập trung thanh tra quản lý Nhà nước 

trên lĩnh vực tài chính, đất đai, quản lý dự án, xây dựng; chú trọng thanh tra 
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trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên 

quan ở quận 

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, phương hướng, nhiệm 

vụ và những giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ quận, các kế hoạch 

triển khai thực hiện. UBND quận đã tiến hành 29 cuộc thanh tra
(55)

. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị thanh tra, tăng cường 

xử lý kết luận sau thanh tra đảm bảo đúng quy định pháp luật 

+ Đối với các kiến nghị khắc phục hạn chế, khuyết điểm, sai phạm tại các đơn 

vị được thanh tra: Các đơn vị đã chấp hành thực hiện nghiêm túc, khắc phục các hạn 

chế, khuyết điểm theo các nội dung kiến nghị. 

+ Đối với các kiến nghị xử lý đối với tập thể và cá nhân là cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động có sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 

được giao: Tổng số kiến nghị kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với 02 tập thể và 

27 cá nhân
(56)

.  

- Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập 

trung chỉ đạo xử lý đúng, kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát 

sinh; không để xảy ra “điểm nóng”, các vụ việc khiếu kiện kéo dài, đông 

người
(57)

. 

- Thực hiện tốt việc kê khai, minh bạch tài sản đối với cán bộ, công chức 

theo quy định. Xử lý nghiêm, kịp thời, chính xác những vi phạm đối với những 

người cố tình làm trái quy định pháp luật, cán bộ thoái hóa, biến chất 

Định kỳ hàng năm, UBND quận đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc 

kê khai, minh bạch tài sản đối với cán bộ, công chức; tổ chức Hội nghị tập huấn kê 

khai tài sản, thu nhập cho các đối tượng thuộc diện phải kê khai theo quy định; 

hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người được kê khai thực hiện kê khai đầy 

đủ, đảm bảo đúng nội dung. Việc công khai đã được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, theo 

hình thức niêm yết ngày càng được chú trọng, đảm bảo phát huy tác dụng, nâng cao 

hiệu quả phòng ngừa
(58)

.  

Trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trong phòng, chống 

tham nhũng, chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

cố tình làm trái quy định pháp luật phải xử lý kỷ luật. 

Qua công tác thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường và trưởng 

các ngành (chiếm 38% tổng số cuộc thanh tra), chất lượng các cuộc thanh tra trong 

lĩnh vực tài chính, ngân sách và đất đai được nâng cao; thông qua thanh tra đã phát 

hiện sai phạm của các cá nhân, tổ chức cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra, 

qua đó kịp thời chấn chỉnh; việc thực hiện các kết luận thanh tra được chú trọng, 

phát huy được tính răn đe trong chấp hành thực hiện nghiêm các quy định của pháp 

luật; kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập được chú trọng thực hiện, đạt tỷ lệ 100%.  
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Tuy nhiên, việc thanh tra trên lĩnh vực quản lý dự án, xây dựng chưa được 

thực hiện, nguyên nhân là do lĩnh vực quản lý dự án, xây dựng là lĩnh vực phức tạp, 

đòi hỏi chuyên môn sâu, nguồn nhân lực của Cơ quan Thanh tra quận chưa thực sự 

đảm bảo cho việc thanh tra đạt hiệu quả; việc thực hiện trưng dụng cán bộ, công 

chức tham gia các Đoàn thanh tra còn khó khăn; kê khai tài sản vẫn còn một số hạn 

chế: Mặc dù các đối tượng thuộc diện phải kê khai đã thực hiện kê khai, nhưng do 

chưa nghiên cứu kỹ các hướng dẫn nên kê khai còn một số thiếu sót, nhất là ở phần 

giải trình biến động tài sản giữa năm kê khai so với năm trước đó, việc công khai các 

Bản kê khai bằng hình thức niêm yết ở một số cơ quan còn hạn chế. 

c) Tư pháp:    

- Công tác văn bản: Đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch kiểm tra, rà 

soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật
(59)

; đã kiểm tra, góp ý 307 dự thảo Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính, gồm: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh môi trường, an ninh trật tự, xây dựng, đất đai, an toàn giao thông...  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Đã ban hành Kế 

hoạch thực hiện và tổ chức tuyên truyền, tập huấn với 11 đợt
(60)

; tham gia các hội thi 

đạt kết quả cao
(61)

; mở lớp bồi dưỡng pháp luật hè cho 1.274 cán bộ, giáo viên, nhân 

viên các trường mần non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận. Biên soạn đề 

cương, tờ rơi, tờ gấp pháp luật cung cấp cho các ngành, đoàn thể, UBND các 

phường
(62)

.  

- Công tác hoà giải: Các Tổ hoà giải được củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải. Đến nay, trên địa bàn quận có 139 tổ hòa giải 

với 885 hòa giải viên.  

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành 

chính: Đã ban hành Quyết định về Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật và 

Kế hoạch quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận định kỳ hàng năm
(63)

. 

Qua 3 năm, đã tham gia góp ý hơn 245 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 

các lĩnh vực; kiểm tra tính pháp lý cho 112 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

02 hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng. 

- Công tác trợ giúp pháp lý: Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà 

nước thành phố tổ chức 03 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các phường, chủ yếu tại 

các phường có dự án đền bù, giải toả như: Hoà Xuân, Hoà An, Hoà Phát... .Trong 3 

năm, đã tiếp nhận và trực tiếp trợ giúp pháp lý cho gần 300 trường hợp thuộc nhiều 

lĩnh vực: chính sách xã hội, đất đai, nhà ở, hộ khẩu, hộ tịch, dân sự, lao động việc 

làm và BHXH, thừa kế… 

- Công tác bồi thường Nhà nước: Đã ban hành Kế hoạch công tác bồi thường 

nhà nước hàng năm; triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến bồi thường Nhà 

nước. Trong các năm qua, trên địa bàn quận chưa có trường hợp yêu cầu bồi thường  

Nhà nước theo quy định. 
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- Công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Từ tháng 

7/2017, thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy định về xây dựng phường, xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm 

số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp 

cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật, UBND quận ban hành Kế hoạch về xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận, Kế 

hoạch rà soát, đánh giá tiếp cận pháp luật tại các phường, tổ chức tập huấn xây dựng 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, cuối năm đánh giá xếp loại phường 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong năm 2017, 6/6 phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Công tác hành chính tư pháp: Bảo đảm giải quyết các thủ tục hành chính 

về lĩnh vực chứng thực và hộ tịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của quận; 

công tác đăng ký và quản lý hộ tịch được thực hiện chặt chẽ, đúng hẹn, không gây 

phiền hà cho tổ chức và công dân, trong 3 năm đã thực hiện cho 19.110 trường hợp
(64)

. 

Nhìn chung, công tác ngành tư pháp đã được triển khai kịp thời, sát với thực 

tế, đúng với quy định của pháp luật, đạt hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực. 

Đảm bảo giải quyết công việc của tổ chức, công dân sớm hẹn, đúng hẹn, không gây 

phiền hà cho tổ chức và công dân. 

Tuy nhiên, về một số nghiệp vụ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra trong 

tình hình hiện nay; có lúc còn lúng túng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; công tác 

tham mưu chưa đạt kết quả như mong muốn; chưa thường xuyên, chưa mang tính 

chiều sâu...  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, đảm 

bảo QP, AN nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đã đạt 

được một số kết quả quan trọng cơ bản, đó là: Các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đều có 

mức tăng trưởng so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra, trong đó nổi bật là 

thu ngân sách trên địa bàn quận luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán giao; điều 

hành chi ngân sách ngày càng chặt chẽ, đúng quy trình, tiêu chuẩn, chế độ, định mức, 

hạn chế chi thường xuyên; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, 

giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; đã ban hành 

các Đề án phát triển KT-XH quan trọng, hoạt động thu hút đầu tư được quan tâm chỉ 

đạo, bước đầu đạt đã kêu gọi được một số doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội, lập dự 

án đầu tư; đã khởi công, hoàn thành nhiều dự án, công trình trọng điểm, quan trọng 

theo Nghị quyết của Đảng bộ quận, góp phần tạo diện mạo đô thị ngày càng văn 

minh, hiện đại, làm cơ sở để phát triển KT-XH ở một số địa phương. 

Các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo tiếp tục được đầu tư, có 

bước đổi mới, phát triển; công tác an sinh xã hội, chăm lo, thực hiện các chính sách 

xã hội với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân 

dân luôn được quan tâm, chú trọng; nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công 
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nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường chỉ đạo, đã ban hành Đề án, đầu tư kinh phí 

thực hiện, đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi đến liên hệ giải quyết 

công việc; công tác tư pháp, thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an 

ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo ổn định... 

 2. Tồn tại, hạn chế 

 Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP, AN, nhưng 

bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được như ở trên, vẫn còn một số vấn đề 

cần tiếp tục chỉ đạo giải quyết: 

 Hoạt động thu hút đầu tư tuy đã được kiện toàn, nhưng do một số nguyên nhân 

khác nhau nên vẫn chưa triển khai được trên thực tế đối với một số dự án về thương 

mại, dịch vụ của các doanh nghiệp; công tác thu ngân sách khả quan, nhưng về lâu 

dài chưa thật sự bền vững, khi nguồn thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất giảm, 

trong khi số lượng doanh nghiệp có quy mô hoạt động và nộp thuế lớn trên địa bàn 

chưa nhiều; tiến độ thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm, quan trọng còn 

chậm, kéo dài; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin mặc dù 

được quan tâm chỉ đạo, đầu tư, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu, kết quả thực hiện cải 

cách hành chính không đồng đều qua các năm, thứ hạng cải cách hành chính so với 

các quận, huyện còn thấp; công tác quản lý Nhà nước về đất đai vẫn còn thiếu sót 

trên một số công việc; tình trạng xây dựng nhà trái phép, trong đó xây dựng trái phép 

trên đất nông nghiệp vẫn xảy ra; đấu tranh, phòng ngừa hoạt động tội phạm hình sự 

mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng chưa thật sự chuyển biến mạnh mẽ, công tác phối 

hợp phòng ngừa, quản lý đối tượng liên quan ma túy tại cộng đồng chưa thật sự hiệu 

quả, bền vững; tình hình tai nạn giao thông tuy được kiềm chế, nhưng số vụ, số người 

chết, số người bị thương chưa được giảm mạnh... 

3. Nguyên nhân 

Ngoài những nguyên nhân khách quan, những tồn tại trên còn có nguyên nhân 

chủ quan, như: việc triển khai một số nghị quyết, chương trình, Đề án của Quận ủy, 

HĐND quận còn chậm, chỉ đạo chưa quyết liệt, tham mưu thiếu thường xuyên, đột 

phá, trọng tâm, trọng điểm; công tác đôn đốc, kiểm tra, phối hợp giữa một số ngành, 

đơn vị liên quan chưa tốt; một số ngành, đơn vị chưa bám sát tiến độ giải quyết đối 

với các văn bản báo cáo đề xuất của UBND quận đối với UBND thành phố, các Sở, 

ban ngành thành phố, dẫn đến một số công việc còn chậm, kéo dài; trách nhiệm của 

người đứng đầu ở một số ngành, đơn vị chưa cao, chưa chủ động trong báo cáo đề 

xuất; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số công việc chưa nghiêm, nhất là chế độ 

thông tin, báo cáo; trình độ cán bộ, công chức tham mưu ở một số đơn vị chưa đảm 

bảo yêu cầu công việc, nhất là trong tình hình thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp 

bộ máy hiện nay. 

4. Một số bài học kinh nghiệm 

- Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, phải quán triệt sâu sắc và tổ chức thực 

hiện nghiêm túc, chủ động, trách nhiệm các văn bản chỉ đạo của cấp trên; các Nghị 

quyết và sự lãnh đạo của Quận ủy, sự giám sát của HĐND quận.  
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- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công, phân nhiệm cụ 

thể, rõ ràng, phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể, đề cao trách nhiệm của Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch UBND quận và từng thành viên UBND quận trong thực hiện nhiệm 

vụ được giao. 

- Thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN quận, 

các đoàn thể quận, xem trọng công tác vận động, tuyên truyền, góp phần phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong ý chí, hành động 

và sử dụng các nguồn lực để phát triển KT-XH, đảm bảo QP, AN trên địa bàn quận. 

 - Chú trọng xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh tại các cơ 

quan, đơn vị thuộc UBND quận; nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần phục vụ tốt nhất cho nhân dân khi đến giải 

quyết công việc tại UBND quận. 

- Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, nhắc 

nhở, khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm.  

Thường xuyên kiểm tra thực tế, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để kéo dài, góp phần 

ngăn chặn và giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, không để hình 

thành điểm nóng trên địa bàn quận.  

 

Phần thứ hai: 

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ 2015-2020 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020 

Kinh tế thế giới trong các năm 2018 - 2020 được dự báo tăng trưởng tốt hơn 

cùng với xu hướng hội nhập, hợp tác đa phương tiếp tục diễn ra sâu rộng và là xu 

hướng chủ đạo, Cách mạng công nghệ 4.0 có những tác động mạnh mẽ đến kinh tế 

toàn cầu Xu hướng hòa hợp đối thoại vẫn chủ đạo. Song sẽ có những căng thẳng 

chính trị giữa các nước lớn đến các chính sách kinh tế, thương mại, các biện pháp bảo 

hộ mậu dịch…. diễn biến khó lường. 

Tình hình chính trị trong nước tiếp tục được giữ vững, kinh tế vĩ mô ổn định, 

môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được chính phủ, thành phố quan tâm cải thiện, 

tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển; quá trình cổ phần hóa 

doanh nghiệp Nhà nước sẽ được đẩy mạnh hơn, nhất là về chất lượng; đầu tư nước 

ngoài FDI tăng và các Hiệp định mới ký kết hoặc kết thúc đàm phán sẽ có hiệu lực từ 

2019 sẽ là những động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. 

Trong điều kiện đó, thành phố Đà Nẵng và quận Cẩm Lệ tiếp tục có những 

thời cơ để phát triển, nhất là quận Cẩm Lệ sẽ tiếp tục được thành phố đầu tư đồng bộ 

về kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian đô thị về phía Tây, Tây Nam, trong đó nổi 
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bật là đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2), Cụm Công nghiệp 

Cẩm Lệ, các dự án giải tỏa đền bù quan trọng tại phường Hòa Xuân, Hòa Phát, Hòa 

An … tuy nhiên thời gian đến sẽ gặp một số khó khăn, đó là: thu ngân sách trên địa 

bàn quận về lâu dài sẽ gặp khó khăn, nhất là nguồn thu thuế thu nhập cá nhân và lệ 

phí trước bạ từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn (năm 

2016: 31,38%; năm 2017: 31,1%) những năm đến sẽ giảm, do dư địa phát triển 

không còn nhiều, yêu cầu về sự phát triển bền vững các hoạt động thương mại, dịch 

vụ, thu hút các doanh nghiệp lớn có kê khai thuế trên địa bàn quận ngày càng cấp 

thiết; sự gia tăng cơ học về dân số, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, dẫn đến áp lực về 

hạ tầng kỹ thuật, y tế, giáo dục, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật 

tự; yêu cầu ngày càng cao về công tác quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, giải 

quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân… 

II. TÌNH HÌNH KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ 

NHIỆM KỲ 2015-2020 

1. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân (trong 5 năm): 11,26%/năm (NQ đề ra 

tăng 11-12%/năm);  

2. Giá trị ngành công nghiệp-xây dựng tăng bình quân: 11,2%/năm (NQ đề ra 

tăng 10,5-11%/năm). Trong đó, công nghiệp dân doanh tăng 12%/năm (NQ đề ra 

tăng 11-12%/năm); 

3. Giá trị ngành thương mại-dịch vụ tăng bình quân: 11,7%/năm (NQ đề ra 

tăng 14-15%/năm); 

4. Giá trị ngành nông nghiệp-thuỷ sản 0,35%  trong cơ cấu tổng giá trị (NQ đề 

ra ở mức dưới 1%); 

5. Tăng thu ngân sách nhà nước bình quân:10%/năm so với dự toán giao (NQ 

đề ra tăng 10%/năm); 

6. Giải quyết việc làm 2.000-2.100 lao động/năm. 

7. Giảm tỷ suất sinh 1,57%0.  

8. Giảm 700 - 800 hộ nghèo/năm.  

9. Giao quân hàng năm có chất lượng và đạt 100% số lượng. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Lĩnh vực kinh tế 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh Đề án quy hoạch tổng thể phát triển KT-

XH điều chỉnh đến 2020, tầm nhìn 2030 và các đề án chuyên ngành. 

- Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các Đề án phát triển kinh tế, thương mại - dịch 

vụ trên địa bàn quận
(65)

. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành thành phố triển khai thực 

hiện đầu tư Cụm Công nghiệp Hòa Cầm khi chủ trương đầu tư được Thành ủy đồng 

ý và UBND thành phố phê duyệt. 
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- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Thu hút đầu tư. Phối hợp chặt chẽ với 

các Sở, ban ngành của thành phố để sớm triển khai một số dự án đầu tư về thương 

mại - dịch vụ của các doanh nghiệp, trong đó tập trung kêu gọi các doanh nghiệp có 

quy mô hoạt động và số nộp thuế lớn về đặt trụ sở chính tại quận. 

- Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng phục vụ đô thị, chú trọng tăng 

năng suất, chất lượng, hiệu quả, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, 

công nghệ cao. 

2. Điều hành thu, chi ngân sách  

- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tài chính - ngân 

sách, bảo đảm cân đối thu chi. Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước vượt trên 10% so 

với dự toán giao; quản lý chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; tăng cường các biện pháp 

quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, nhất là đối với 

các doanh nghiệp nợ thuế lớn, kéo dài.  

- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế . Tiếp tục triển khai 

mạnh mẽ công tác tuyên truyền , hướng dâñ doanh nghiêp̣ đăng ký nôp̣ thuế điêṇ tử 

và thực hiện nộp thuế điện tử đạt chỉ tiêu, phấn đấu của ngành thuế giao về số lượng 

doanh nghiệp và số thuế nộp ngân sách bằng điện tử. 

- Phân bổ chi ngân sách hợp lý, nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, đảm 

bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, an sinh xã hội, cải cách hành chính, tạo 

động lực thu hút thêm các nguồn lực khác. Điều hành chi ngân sách đảm bảo đúng 

chế độ, dự toán, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc quyết định 

các khoản chi. 

 - Tiếp tục phân cấp cho các địa phương trên các nhiệm vụ chi kiến thiết thị 

chính, sửa chữa nhỏ, tăng cường kiểm tra giám sát và thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí và công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công, giám sát chặt chẽ đầu tư 

công, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. 

3. Quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị  

- Tiếp tục thực hiện Đề án "Phát triển hạ tầng đô thị giai đoạn 2016 - 2020". 

Rà soát, đề nghị thành phố điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển không gian đô thị 

quận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.  

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TU ngày 

01/11/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về chấn chỉnh, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản 

lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố. 

- Thực hiện phân cấp trên lĩnh vực quản lý đô thị cho các phường khi đảm bảo 

điều kiện về cơ sở pháp lý, nguồn lực.  

- Quản lý chặt chẽ quy hoạch tại các dự án đã công bố; xử lý kiên quyết, kịp 

thời các trường hợp xây dựng nhà, công trình không phép, sai phép, nhất là trên đất 

nông nghiệp. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành của tổ chức, cá nhân sử dụng 

tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông, kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm 

lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.  
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- Tiếp tục đề xuất, kiến nghị UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối 

với các dự án trọng điểm, các dự án quy hoạch đã công bố, nhưng chưa được thực 

hiện trên địa bàn quận. 

Chủ động phối hợp với Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công 

đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hoàn chỉnh ở các khu dân cư. 

Tiếp tục đề nghị thành phố chỉ đạo thi công thảm nhựa, lát gạch vỉa hè, đặt tên đường 

ở các tuyến đường đảm bảo điều kiện; rà soát, đề xuất thành phố điều chỉnh, bổ sung 

các biển báo, tín hiệu giao thông phù hợp với thực tế các tuyến đường trên địa bàn 

quận (nhất là tại phường Hòa Xuân). 

- Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan của thành phố, Ban Quản lý Nghĩa 

trang thành phố thực hiện di dời các ngôi mộ nằm xen lẫn trong các dự án quy hoạch, 

khu dân cư trên địa bàn quận theo chủ trương của thành phố.  

- Phấn đấu đến năm 2020, có 100% tuyến đường đã đặt tên được đánh gắn biển 

số nhà, 100% kiệt hẻm cắm mốc lộ giới, trên 90% kiệt hẻm có điện chiếu sáng, có 

60%-70% kiệt hẻm có hệ thống thoát nước tốt, diện tích cây xanh đô thị đạt trên 

6,5m
2
/người, 100% dân cư sử dụng nước máy. 

4. Tài nguyên và môi trường 

- Tiếp tục theo dõi, phối hợp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm theo 

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố (dự án: xử lý 

ngập úng khu vực Tổ 17, 18, 19 - phường Khuê Trung; trạm xử lý nước thải Khu 

Công nghiệp Hòa Cầm - phường Hòa Thọ Tây; khu đất dự trữ ven sông phía Bắc 

Khu E - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, khu Liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân). 

Tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng trong năm 2018 đối với các dự án 

trọng điểm trên địa bàn phường Hòa Xuân; khu tái định cư Phước Lý 2; mương Khe 

Cạn; đường Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc; đường giao thông nội thị... 

- Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất quận Cẩm Lệ giai đoạn từ 

năm 2021 - 2030 và thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm được 

phê duyệt,  đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thành phố, đồng thời phân 

bổ đất đai cho các ngành, lĩnh vực một cách hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, lồng ghép với 

các yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu.  

- Tập trung cập nhật, hoàn thiện hệ thống dữ liệu về quản lý đất đai trên địa 

bàn quận. Đến cuối năm 2020, đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu có thể khai thác, sử 

dụng hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu quản lý Nhà nước về đất đai. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân 

về bảo vệ môi trường; duy trì thường xuyên phong trào ngày Chủ nhật “Xanh - Sạch 

- Đẹp”, chú trọng phát huy và nhân rộng các mô hình, tổ chức tự quản bảo vệ môi 

trường. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn quận đến 

năm 2020. Tập trung xây dựng Phường thân thiện môi trường, phấn đấu đến năm 

2020 có 3 phường trên địa bàn quận được công nhận là Phường thân thiện môi 

trường, 100% chất thải sinh hoạt được thu gom xử lý; quận đạt tiêu chí “Quận môi 

trường” vào cuối nhiệm kỳ. 
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- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi 

phạm pháp luật về tài nguyên và  môi trường.  

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ để từng bước di dời 

các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư vào tập 

trung tại Cụm Công nghiệp.  

5. Văn hóa - Xã hội: 

a) Văn hóa - Thông tin: 

 - Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ 

thống cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa, gắn kết chặt chẽ với sử dụng hiệu quả 

các công trình được đầu tư, đáp ứng yêu cầu nhu cầu hoạt động văn hóa ngày càng 

cao của nhân dân, nhất là trong quá trình đô thị hóa hiện nay. 

 - Phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố tiếp tục thực hiện bảo tồn, tôn 

tạo, phát huy các giá trị di sản văn hóa, trong đó tiếp tục báo cáo thành phố quan 

tâm đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, bảo tồn khu khảo cổ phế tích tháp Chăm-Phong 

Lệ (phường Hòa Thọ Đông), phục vụ nhu cầu nghiên cứu và phát triển du lịch trên 

địa bàn quận. 

- Tiếp tục thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa", nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn 

quận
(66)

. 

- Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa-thông tin. Xây dựng đội ngũ làm 

công tác văn hóa có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 

b) Giáo dục và Đào tạo: 

- Tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục-đào tạo, thực hiện tốt Chỉ thị số 

24, Chỉ thị số 37 của Thành ủy, không để tệ nạn ma tuý xâm nhập học đường, không 

có học sinh con hộ nghèo bỏ học; chấn chỉnh lạm thu, dạy thêm, học thêm tại các 

phường. 

- Đến năm 2020, tất cả giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn và trên chuẩn; 

100% trường cao tầng, kiên cố; học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày; 100% trường 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập đạt chuẩn quốc gia (trừ các trường mới 

thành lập) và có từ 1-2 trường ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia; duy trì kết quả 

100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ ngày.  

- Huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; xã 

hội hóa một số trường ở bậc mầm non sau khi có chủ trương của thành phố. 

- Tăng cường tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp bạo lực học đường, bạo hành trẻ em tại các trường học. 

c) Y tế: 

- Chú trọng phát triển mạng lưới y tế đồng bộ từ quận đến phường, đẩy mạnh 

xã hội hoá y tế. Phối hợp đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng khám 
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chữa bệnh tại Trung tâm Y tế quận, Trạm y tế phường; nâng cao chất lượng y tế dự 

phòng, chủ động phòng ngừa, khống chế kịp thời các loại dịch bệnh trên địa bàn. 

- Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, bảo hiểm y tế 

toàn dân, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế; duy trì 100% phường 

đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 100% trạm y tế phường có bác sỹ làm việc, trên 90% 

dân số có thẻ bảo hiểm y tế. 

- Tăng cường quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân, kiểm tra và 

quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
(50)

. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức 

khỏe bà mẹ và trẻ em. Tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương, chính 

sách, pháp luật về dân số, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên và mất cân bằng giới tính; 

giữ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi không quá 3,6%, giảm tỷ suất sinh dưới 

0,5‰. 

d) An sinh xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm: 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện an sinh xã hội, chăm sóc người có 

công, gia đình chính sách (nhất là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 

gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo); huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ giúp đỡ 

các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo thoát nghèo bền vững, tiếp tục thực hiện tốt 

Đề án giảm nghèo, hằng năm hỗ trợ thoát nghèo cho 700 đến 800 hộ, phấn đấu đến 

cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố giai đoạn 2016-2020. 

- Tăng cường các nguồn lực để đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo phù 

hợp nhu cầu xã hội và tuyển dụng của doanh nghiệp, nhằm đào tạo nghề cho 2.100-

2.200 lao động/năm đến cuối nhiệm kỳ. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, góp phần nâng cao 

chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động trong Khu Công 

nghiệp Hòa Cầm. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới và tiến 

bộ phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, ngăn chặn tình 

trạng bạo lực gia đình. Phối hợp tuyên truyền, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các 

trường hợp xâm hại tình dục trẻ em. 

6. Quốc phòng, an ninh, PCCC 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 08-NQ/BCT của Bộ Chính trị về bảo 

vệ an ninh quốc gia. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an 

ninh nhân dân vững mạnh . Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh cho các đối tươṇg . 

- Xây dựng 100% phường vững mạnh về quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực 

lượng vũ trang địa phương và thực hiện động viên, tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ đạt 100 % chỉ tiêu giao; tiến hành đăng ký, quản lý, tổ chức phúc tra, sắp xếp 

biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu đạt 98,9% trở 

lên. 
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- Xây dựng và nâng cao hiệu quả của phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc, gắn kết chặt chẽ với phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung điều tra, 

mở rộng khám phá các vụ án hình sự, phấn đấu tỷ lệ khám phá án đạt từ 85% trở lên, 

trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên. Chú trọng xử 

phạt vi phạm hành chính và xử lý hành chính theo quy định, phối hợp chặt chẽ trong 

lập hồ sơ đưa đối tượng vi phạm pháp luật vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ 

sở cai nghiện để giảm cơ bản nguồn phát sinh tội phạm. 

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong các ngày lễ, sự kiện 

chính trị - xã hội quan trọng; không để xảy ra "điểm nóng" về an ninh, trật tự; thực 

hiện quyết liệt các biện pháp giảm dần tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số 

người chết, số người bị thương. 

- Thường xuyên kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, tập trung tại các cơ sở kinh 

doanh, buôn bán tạp hóa, phế liệu, hàn gò, nhất là tại các khu vực đông dân cư, các 

khu chung cư và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

7. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; Thanh tra; Tư pháp 

a) Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:  

- Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về Một số vấn đề về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và các Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 7 về công tác cán bộ. 

- Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng cải cách hành chính giai 

đoạn 2016-2020" và triển khai hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường đủ năng lực, 

trình độ, tâm huyết đáp ứng tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Tham mưu và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Quận ủy 

về công tác cải cách hành chính, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, 

thứ hạng thi đua so với các quận, huyện trên địa bàn thành phố. 

- Chủ động rà soát, chủ động đề xuất UBND thành phố để UBND quận thí 

điểm thực hiện việc phân cấp quản lý ở một số lĩnh vực giữa UBND quận và phường; 

tích cực  nghiên cứu, đề xuất các mô hình liên thông, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo 

điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và thành phố, xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định. Tập trung 

chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên các ngành, đơn vị trong ứng dụng CNTT. 

Mỗi năm xây dựng 02 phường điện tử loại 1 (Phấn đấu đến năm 2020 tất cả các 

phường trên địa bàn quận đều đạt chuẩn phường điện tử loại 1). Đồng thời, chỉ đạo 

các ngành, đơn vị liên quan, UBND các phường tiếp tục rà soát các tồn tại, hạn chế 
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theo tiêu chí, nội dung đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm 

của UBND thành phố. 

- Tiếp tục đầu tư, mua sắm các trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT, xây 

dựng các phần mềm chuyên ngành, dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 trên cơ sở đề 

nghị của các ngành, đơn vị, địa phương, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến 

khích công dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến  

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ quận 

đến phường, khẩn trương kết nối hệ thống camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả 6 phường và quận.  

b) Thanh tra: 

- Triển khai và thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, bám 

sát các yêu cầu của nhiệm vụ và kế hoạch phát triển KT-XH trên địa bàn quận.  

Tăng cường thanh tra trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước tên các lĩnh vực, 

nhất là thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đất đai tại các cơ quan, 

đơn vị, địa phương; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí  tại các đơn vị sự nghiệp thuộc 

quận, gắn kết với theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết 

định xử lý sau thanh tra, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra. 

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW 

ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tập trung giải quyết những vụ việc 

đông người, phức tạp, kéo dài. Kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, tồn tại và xử lý 

kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí theo Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các văn bản của Bộ 

Chính trị, Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy.  

Thực hiện tốt quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, chú trọng thanh 

tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về minh bạch tài sản thu 

nhập theo quy định. 

c) Tư pháp:  

- Nâng cao chất lượng soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát, văn bản 

quy phạm pháp luật. Tiếp tục theo dõi thi hành pháp luật, gắn với kiểm tra, xử lý vi 

phạm hành chính. Không để xảy ra khiếu kiện và thiếu sót trong công tác góp ý. 

- Triển khai tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành, 

đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, hướng công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật về cơ sở và phù hợp với từng địa bàn phường. 

- Xây dựng và nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở. Tổ chức tập huấn nghiệp 

vụ, kiến thức chuyên môn pháp luật đối với hoà giải viên. Đổi mới và thực hiện hiệu 
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quả trợ giúp pháp lý. Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố, 

Hội Luật gia trợ giúp lưu động tại các phường. 

- Tăng cường quản lý Nhà nước về hành chính tư pháp. Tiếp tục thực hiện tốt 

công tác chứng thực, hộ tịch theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả quận, phường. 

Trên đây là, Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ quận Cẩm Lệ lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020) và phương hướng, giải pháp để 

thực hiện những nhiệm vụ còn lại đến năm 2020, UBND quận báo cáo Thường trực 

Quận ủy theo quy định./. 
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 CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

   Lê Văn Sơn      



38 

 

 

 

CHÚ THÍCH  

(1) 
Cụ thể: 

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với UBND phường Hòa Thọ Đông, HTX rau an toàn La 

Hường hướng dẫn và tổ chức cho nông dân sản xuất hết diện tích đất vùng rau trên cơ sở nhu cầu 

sản phẩm rau các loại của thị trường. Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, 

các doanh nghiệp để hỗ trợ thu mua sản phẩm đầu ra cho nông dân. 

- Triển khai thực hiện đầu tư một số hạng mục như cổng chào, bảng hiệu, trồng cây cảnh 

quan, … và một số hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh vùng rau nhằm thu hút du khách đến 

thăm quan trải nghiệm. 

- Triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn thành phố năm 2018 có hiệu quả. 

- Xây dựng các kế hoạch thực hiện các đề án, chương trình phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp 

như: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận, đề án phát triển thương mại - dịch vụ, đề 

án phát triển đô thị, đề án phát triển văn hóa trên địa bàn quận, qua đó kêu gọi cộng đồng doanh 

nghiệp tham gia đầu tư phát triển kinh doanh một số lĩnh vực dịch vụ kêu gọi đầu tư xã hội hóa 

của quận. 

- Thực hiện củng cố lại hoạt động của HTX rau an toàn La Hường để nâng cao vai trò hỗ 

trợ của HTX trong phát triển đề án theo đúng định hướng của quận. 

- Xây dựng chương trình liên kết các Trường học trên địa bàn quận đưa học sinh đến tham 

quan, trải nghiệm tại vùng rau. 

(2) 
Cụ thể:  

- Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức để có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh 

nghiệp 

+ Nâng cấp Trang thông tin điện tử, thêm phiên bản sử dụng trên điện thoại thông minh, 

nhắn tin kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; cải thiện giao diện thân thiện 

hơn; thành lập Tổ thường trực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại quận; phối hợp Sở 

Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn sử dụng các ứng dụng công 

nghệ thông tin cho quận và phường. 

+ Thường xuyên quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để Hội Doanh nghiệp quận hoạt động 

hiệu quả, làm cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp quận; hỗ trợ các mặt để Hội 

doanh nghiệp tổ chức Đại hội Hội doanh nghiệp quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2021 và kỷ niệm 

ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 diễn ra thành công tốt đẹp. 

 - Rà soát các qui hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc 

loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp. 

+ Ban hành các Đề án phát triển đến năm 2020, tính đến năm 2030 trên địa bàn quận như: 

Đề án phát triển đô thị, Đề án phát triển văn hóa, Đề án phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn 

quận, nhằm qui hoạch và đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quận. 
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+ Xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện các Đề án, sắp xếp lại các bộ phận, cán bộ tổ 

một cửa và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, cấp giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể 

không có chậm trễ; hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp khi có yêu cầu, cấp giấy chứng nhận 

đăng ký Hợp tác xã 03 trường hợp, tạm ngừng kinh doanh 59, thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

kinh doanh 110 trường hợp, thông báo chấm dứt kinh doanh 93 hộ, cấp giấy phép sử dụng tạm thời 

vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động 

kinh doanh buôn bán 148 hộ; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bị mất, cháy, rách, 

nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác) 35 hộ. 

- Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; 

kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị 

trường quốc tế. 

+ Tham dự Chương trình kết nối cung - cầu với Hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, bước 

đầu đã có nhiều hợp đồng ghi nhớ giữa cộng đồng doanh nghiệp 02 địa phương Đà Nẵng và Bình 

Định. 

+ Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tham quan học tập với một số địa 

phương trong nước như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Định,...kết nối giao lưu với các doanh 

nghiệp lớn, tìm kiếm cơ hội hợp tác, các đối tác và hướng đến thị trường quốc tế.  

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển. 

+ Chủ động tuyên truyền Đề án phát triển doanh nghiệp của thành phố và tiếp tục thực hiện 

Đề án “Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp quận Cẩm Lệ phát 

triển đến năm 2020”.  

+ Tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp - vai trò trách nhiệm của địa 

phương” với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các phòng ban quận, phường, doanh nghiệp và đặc 

biệt với khoảng hơn 200 đoàn viên tham gia. 

+ Thông qua Hội Doanh nghiệp và trang Web Hội đăng tải thông tin về chủ trương, chính 

sách hỗ trợ cụ thể của Chính phủ, thành phố và quận về hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội trên địa bàn.  

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các 

dịch vụ phát triển kinh doanh: Đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường,… 

+ Thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Kế hoạch của UBND quận, tổ 

chức chương trình đối thoại doanh nghiệp định kỳ và đột xuất, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho 

các doanh nghiệp như: mặt bằng, vốn, giải quyết nợ thuế của doanh nghiệp,… 

+ Phối hợp Sở Công thương tổ chức tập huấn “Nâng cao kỹ năng bán hàng và chăm sóc 

khách hàng hiệu quả - Chìa khóa thành công trong kinh doanh” nhằm nâng cao nhận thức và bồi 

dưỡng kỹ năng về văn minh thương mại cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn quận. 

+ Phối hợp với VCCI Đà Nẵng tổ chức buổi tọa đàm “Thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể thành 

doanh nghiệp”, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu rõ về những lợi ích khi chuyển sang hoạt động 

theo mô hình doanh nghiệp cho hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận. 

(3) 
Cụ thể:  
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- Năm 2016, tổng thu 350.217 triệu đạt 130,7% dự toán và bằng 131% so với cùng kỳ năm 

2015;  

- Năm 2017, tổng thu 473.868 triệu đạt 119,9% dự toán và bằng 135,3% so với cùng kỳ năm 

2016. 

- Tính đến ngày 31/5/2018 tổng thu ngân sách nhà nước được 281.320 triệu đạt 49,86% dự 

toán năm và bằng 142,13% so với cùng kỳ (ước thực hiện năm 2018, tổng thu 600.300 triệu, đạt 

106,5% dự toán năm và bằng 126,7% so với cùng kỳ năm 2017). 

(4) 
Trong đó:  

- Đối với các dự án hạ tầng trên địa bàn phường Hòa Xuân, UBND quận đã đôn đốc các 

ngành chức năng của thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Đến nay, các KDC Nam cầu 

Cẩm Lệ đã hoàn thành việc thảm nhựa và tổ chức giao thông, còn lại Khu D (GĐ2) và Khu E2MR 

(GĐ1, Phân kỳ 1,2,3) thuộc Ban QLDA ĐT-XD hạ tầng và phát triển đô thị điều hành dự án chưa 

hoàn thành việc thảm nhựa và tổ chức giao thông do khu vực này ảnh hưởng việc đền bù giải tỏa.  

+ Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân thuộc Công ty CP Tập đoàn Mặt trời làm chủ đầu tư đến 

nay cơ bản hoàn thành việc thảm nhựa, về tổ chức giao thông đơn vị sẽ chỉ đạo nhà thầu tiếp tục 

triển khai, còn lại một số tuyến đường không có dân ở là chưa thảm nhựa.  

+ Khu liên hợp thể thao Hòa Xuân: đã hoàn thành hạng mục sân vận động 20 ngàn chỗ ngồi 

và hạ tầng giao thông khu vực. 

- KDC Phước Lý 2 thuộc Công CP đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung cơ bản đã thảm nhựa, về tổ 

chức giao thông đơn vị sẽ tiến hành thực hiện tiếp theo, các tuyến chưa hoàn thành việc thảm nhựa 

và hạ tầng kỹ thuật do ảnh hưởng việc đền bù giải tỏa nên chưa thực hiện hoàn thành.  

- Đối với Khu vực dọc mương Khe Cạn: Dự án này được chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 

đoạn từ ngã ba Huế đến Chợ Chiều và giai đoạn 2 đoạn từ Chợ Chiều đến phường Hòa Phát. Giai 

đoạn 1 khởi công tháng 3/2016, đến nay đã thi công được hơn 90% khối lượng, dự kiến năm 2018 

hoàn thành. Giai đoạn 2 triển khai thi công ngày 15/3/2018, dự kiến hoàn thành trong năm 2018. 

(5) 
Trong đó:  

- Đường nối Hòa Thọ Tây đi KDC Phong Bắc – Hòa Thọ Đông: Tổng mức đầu tư 119 tỷ 

đồng, triển khai thi công trong tháng 3/2018. Dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2019.  

- Đường nối từ đường Tôn Đản - Lê Troṇg Tấn đi QL 14B (giai đoạn 2): Tổng mức đầu tư 

46 tỷ đồng, đã cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2018. 

- Dự án Đường Giao thông nội thị quận Cẩm Lệ: Tổng mức đầu tư 178 tỷ đồng, dự án triển 

khai thi công trong tháng 3/2018. Dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2019. Đây là dự án 

chủ yếu nâng cấp mở rộng các tuyến đường kiệt hẻm lên thành đường đô thị ở các phường, đồng 

thời kết nối giao thông các tuyến đường ngang nối từ đường gom dân sinh với đường Tôn Đản 

thuộc địa bàn hai phường Hòa An, Hòa Phát. 

 - Dự án đường từ QL1A vào kho bom CK55: Chiều dài 640m, với kinh phí 22 tỷ đồng, đến 

nay cơ bản hoàn thành. 

- Dự án tuyến đường gom dọc đường sắt từ ngã ba Huế đi cầu vượt Hòa Cầm: Dài 5,5km, 

tổng kinh phí đầu tư gần 190 tỷ đồng, đến nay đã thông xe kỹ thuật. 
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- Về quy hoạch khớp nối khu vực dọc hai bên tuyến đường Tôn Đản-Lê Trọng Tân đi 

QL14B với các dự án phía Tây đường Trường Chinh: UBND thành phố đã ban hành các quyết định 

Quyết định số 7502/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 phê duyệt quy hoạch TMB khu vực phía Nam 

đường CK55; Quyết định số 7295/QĐ-UBND này 25/10/2016 phê duyệt quy hoạch điều chỉnh 

TMB khu dân cư Nam Lê Trọng Tấn. Ngày 15/5/2018 Thành phố đã đồng ý chủ trương quy hoạch 

đồi núi Phước Tường khớp nối với tuyến đường sắt Bắc-Nam và đường vành đai 2, theo đó đã giao 

cho Sở Xây dựng đề xuất phương án cụ thể, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định. 

- Về tiến độ triển khai thực hiện các quy hoạch nói trên: Đối với dự án khu dân cư Nam Lê 

Trọng Tấn, thành phố giao Ban QLDA ĐT-XD hạ tầng và phát triển đô thị chủ đầu tư kiêm điều 

hành dự án. Hiện nay, thành phố đã giao Ban này phối hợp với các đơn vị có liên quan điều chỉnh 

quy hoạch Khu dân cư Nam Lê Trọng Tấn, qua đó xem xét tính khả thi của dự án bảo đảm phù hợp 

với hướng tuyến đường vành đai phía Tây 2 được duyệt, đồng thời lấy ý kiến nhân dân theo Điều 

20 Luật Quy hoạch Đô thị gửi Sở Xây dựng thẩm định trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt 

làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. 

- Đồng thời, tại Báo cáo số 261/BC-SKHĐT ngày 02/5/2018 của Sở Kế hoạch - Đầu tư có 

đề nghị Ban QLDA ĐT-XD hạ tầng và phát triển đô thị phối hợp với các cơ quan có liên quan lập 

hồ sơ đánh giá tác động môi trường, hoàn thiện phương án tái định cư trình cấp có thẩm quyền xem 

xét trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Đến nay, đơn vị này vẫn chưa thực hiện các nội dung 

trên.  

- Dự án Nam CK55 hiện nay đang trong quá trình tìm nhà đầu tư. 

Như vậy, việc khớp nối quy hoạch khu vực dọc hai bên tuyến đường Tôn Đản-Lê Trọng 

Tân đi QL14B với các dự án phía Tây đường Trường Chinh cơ bản đã được thành phố thực hiện và 

đang trong quá trình triển khai dự án. 

(6) 
Trong đó:  

- Về đặt tên đường, đánh gắn biển số nhà: Trong giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 

31.12.2017, UBND quận đã đề nghị thành phố đặt tên 57 tuyến đường. Đến nay, trên địa bàn quận 

hiện có tổng cộng 484 tuyến đường được đặt tên, trong đó đã thực hiện việc đánh gắn biển số nhà 

trên 459 tuyến đạt tỷ lệ 94,8% (Còn lại 25 tuyến chưa thực hiện việc đánh gắn biển số nhà, lý do là 

các tuyến đường này hầu hết chưa có nhà hoặc nhà ít, số tuyến còn lại chủ yếu là nhà thờ). Tính đến 

thời điểm hiện nay, có 99,5% số hộ được sử dụng nước máy. 

Phấn đấu đến năm 2020, có 100% tuyến đường đã đặt tên được đánh gắn biển số nhà, 100% 

kiệt hẻm cắm mốc lộ giới, trên 90% kiệt hẻm có điện chiếu sáng, có 60%-70% kiệt hẻm có hệ 

thống thoát nước tốt, diện tích cây xanh đô thị đạt trên 6,5m
2
/người, 100% dân cư sử dụng nước 

máy. 

Hiện nay, UBND quận đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với các phường thực hiện 

việc rà soát, khảo sát lại lộ giới kiệt hẻm đối với các tuyến đường kiệt hẻm trước đây đã được thành 

phố phê duyệt lộ giới và các tuyến kiệt hẻm chưa được phê duyệt, đến nay tiến độ thực hiện, như 

sau: Các phường Khuê Trung, Hòa An đạt 100% khối lượng công việc, Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ 

Tây đạt 80%, Hòa Phát đạt 60%. Dự kiến hoàn thành báo cáo tổng hợp đề xuất lộ giới kiệt hẻm mới 

trong Quý 4/2018 và trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định phê duyệt làm cơ sở cho 

các năm còn lại tổ chức việc triển khai cắm mốc lộ giới.  
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- Đối với việc đầu tư cải tạo hạ tầng kiệt hẻm: Từ năm 2016 đến 06 tháng đầu năm 2018, 

UBND quận đã sử dụng có hiểu quả nguồn vốn kiết thiết thị chính và nguồn vốn khác để đầu tư cải 

tạo hạ tầng kiệt hẻm, cụ thể: 

+ Năm 2016 đầu tư: 5,1km ĐCS, 4,9km MTN, 1,76km đường BTXM. 

+ Năm 2017 đầu tư: 5,4km ĐCS, 6,34km MTN, 5,9km đường BTXM 

+ Năm 2018 đầu tư: 8,2km ĐCS, 4,05km MTN, 4,9km đường BTXM. 

Qua đó, nâng tổng số km đường giao thông kiệt hẻm có ĐCS hiện trạng lên 73,3km (tăng 

18,7km, nâng tỷ lệ đường giao thông kiệt hẻm có điện chiếu sáng lên 76,9%); có MTN hiện trạng là 

53,79 km (tăng 15,29 km, nâng tỷ lệ đường giao thông kiệt hẻm có MTN lên 56,44%). Như vậy so 

với các chỉ tiêu trong đề án phát triển hạ tầng đô thị của quận đã thực hiện đủ và vượt qua các năm. 

Dự kiến đến năm 2020, các chỉ tiêu này sẽ đạt được đúng như trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

quận lần III đề ra (Với ĐCS đạt tỷ lệ 90%, MTN từ 60-70%). 

Từ nguồn ngân sách xây dựng cơ bản hằng năm, trong giai đoạn này UBND quận đã đầu tư 

tổng 13 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn các phường. 

(7) 
- Số công trình xây dựng nhà có giấy phép: 605 trường hợp (Sở Xây dựng thành phố cấp: 

59 trường hợp; UBND quận cấp: 546 trường hợp) 

- Số công trình xây dựng trái phép: 03 trường hợp. Hiện nay, đã tiến hành tháo dỡ 03 công 

trình vi phạm.  

- Số công trình xây dựng nhà sai phép: 07 trường hợp (Sở Xây dựng cấp 02 trường hợp). 

Hiện nay, đã ban hành 06 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 55.000.000 đồng. 

Còn 01 trường hợp của ông Chu Văn Hoàng - phường Hòa An đang chỉ đạo giải quyết.  

- Số công trình xây dựng nhà không phép: 13 trường hợp. Hiện nay, đã ban hành 12 quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 161.250.000 đồng. 

Riêng 01 trường hợp của bà Nguyễn Thị Thu Quế tại thửa 101, tờ bản đồ số 51, lô B12-khu 

B2, KDC An Hòa, đường Thăng Long, phường Khuê Trung. UBND phường đã tiến hành lập biên 

bản vi phạm hành chính và yêu cầu chủ hộ ngừng thi công đối với công trình nhà tạm. Hiện nay, 

đang tiếp tục giải quyết. 

(8) 
Trong đó: năm 2016: 41 trường hợp, số tiền xử phạt 70.500.000 đồng; năm 2017: 17 

trường hợp, só tiền xử phạt 25.500.000 đồng. 

(9) 
Trong 3 năm, đã có 461 hồ sơ của các đơn vị, doanh nghiệp xác nhận cam kết bảo vệ 

môi trường. 

(10) 
Trong đó: năm 2016 giải quyết 50 đơn thư, ra quyết định xử phạt 08 trường hợp vi 

phạm với số tiền 41.250.000; năm 2017 giải quyết 45 đơn thư, xử phạt 11 trường hợp với số tiền 

57.500.000. 

(11) 
Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 29/3/2017 về Thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa 

quận Cẩm Lệ giai đoạn 2016-2020” trong năm 2017; Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 06/3/2018 

về Thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa quận Cẩm Lệ giai đoạn 2016-2020” trong năm 2018. 

(12) 
Khởi công xây dựng khuôn viên di tích nhà thờ Tộc Thái (Thái Phiên, Thái Thị Bôi); 

xây dựng tường rào, cổng ngỏ Mộ Ông Ích Đường; trùng tu, tôn tạo Đình Phong Lệ Bắc; xây dựng 
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tường rào Đình và Nhà thờ tiền tiền Lỗ Giáng (phường Hòa Xuân); khởi công công trình Nâng cấp 

khu di tích Nghĩa trủng Hòa Vang, phường Khuê Trung (di tích cấp quốc gia) vào tháng 4/2017 để 

tổ chức Lễ kỷ niệm 160 năm quân và dân Đà Nẵng khởi đầu đánh giặc Pháp và Tây Ban Nha 

(tháng 8/2018); khởi công công trình Phục dựng di tích Đình làng Lỗ Giáng, phường Hòa Xuân 

(tháng 5/2018) do Sở VH&TT thành phố chủ trì. 

- Năm 2017: UBND quận đã đầu tư tôn tạo, xây dựng tường rào, cổng tam quan, sân vườn 

Đình làng Hòa An với kinh phí 800 triệu đồng. Sở Văn hóa và Thể thao đã đầu tư, xây dựng tường 

rào Đình và Nhà thờ Tiền hiền Lỗ Giáng với kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng; tường rào, cổng ngỏ Lăng 

mộ Ông Ích Đường với kinh phí 1 tỷ đồng. 

- 6 tháng đầu năm 2018: Sở Văn hóa và Thể thao triển khai dự án phục dựng di tích Đình 

làng Lỗ Giáng (phường Hòa Xuân) với tổng kinh phí 5 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án, đầu tư xây 

dựng quận triển khai thi công công trình xây dựng tường rào, cổng tam quan Đình Trung Lương 

(kinh phí đầu tư 420.000.000đ) và Đình Tùng Lâm (kinh phí đầu tư 407.000.000đ).   

(13) 
Trong đó:  

- Tháng 01/2017: UBND quận đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp với 

UBND phường Khuê Trung tổ chức khảo sát thực trạng Khu di tích cấp Quốc gia Nghĩa Trủng 

Hòa Vang. 

- Tháng 2/2017: Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở VH&TT thành phố làm việc với đơn vị tư 

vấn tiến hành khảo sát hiện trạng và lập hồ sơ chủ trương đầu tư báo cáo lãnh đạo Sở VHTT để 

trình UBND thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuối tháng 3/2017. 

- Ngày 10/8/2017: Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tổ chức họp góp ý phương án thiết kế 

công trình: Tôn tạo cảnh quan Di tích Nghĩa Trủng Hòa Vang, khảo sát hiện trạng kỹ thuật và lập 

hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư công trình, tổng mức đầu tư phê duyệt: 4.874.692.000 đồng, triển 

khai thực hiện vào ngày 25/4/2018, dự kiến thời gian thi công hoàn thành là 90 ngày (tháng 

7/2018) theo đúng tiến độ cam kết. 

(14) 
Lễ Dâng hương tại Miếu thờ Ông Ích Đường (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang); Lễ 

Dâng hương, đặt vòng hoa tại Lăng mộ Ông Ích Đường và Lễ Tưởng niệm tại Nhà thờ Tộc Ông 

(tổ 16, phường Hòa Thọ Tây) với sự tham dự của đông đảo bà con nhân dân, các em học sinh 

trường Tiểu học Ông Ích Đường, trường THCS Đặng Thai Mai bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ sâu 

sắc đến công lao của Ông Ích Đường, nhà chí sĩ yêu nước đi đầu trong phong trào chống sưu thuế 

ở Quảng Nam - Đà Nẵng đầu thế kỷ XX, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử, tinh 

thần yêu nước, bất khuất của dân tộc. 

(15) 
Ban hành Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 23/2/2017 về lập hồ sơ đề nghị công nhận di 

tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn quận gửi Sở VH&TT và Trung tâm Quản lý di sản văn hóa thành 

phố. Ngày 16/3/2017, Trung tâm Quản lý di sản văn hóa thành phố đã có Công văn trả lời số 

47/TTQLDSVH-QLDSVH về việc liên quan đến kiến nghị xếp hạng di tích đối với một số địa 

điểm trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Qua đó, xét thấy Khu khảo cổ Chăm Phong Lệ (phường Hòa Thọ 

Đông) đáp ứng được các tiêu chí để lập hồ sơ khoa học cấp Quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay công 

tác thu hồi đất, giải tỏa đền bù đối với một số hộ dân nằm trong diện quy hoạch thuộc khu di tích 

này vẫn chưa được giải quyết. Các di tích còn lại (Đài tưởng niệm Liệt sỹ Hòa Vang, Bia chứng 

tích đầu cầu Cẩm Lệ, Miếu lăng ông Bình Hòa) không đáp ứng được các tiêu chí để lập hồ sơ. 
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(16)
 Tổ chức cho học sinh các trường THPT và THCS trên địa bàn đến thăm và tìm hiểu lịch 

sử các di tích lịch sử của quận như: Nghĩa trủng Hoà Vang, Lăng mộ Ông Ích Khiêm, Lăng mộ 

Ông Ích Đường, Nhà thờ Ông Ích Khiêm - Ông Ích Đường, Nhà thờ chí sĩ Thái Phiên và Mộ Thái 

Thị Bôi… 

(17)
 Ban hành Công văn số 334/UBND-PVHTT ngày 15/3/2018 của UBND quận Cẩm Lệ về 

việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017, 2018; ban hành Hướng dẫn tổ chức 

Lễ hội truyền thống Bửu đản thánh Mẫu thải cung năm 2017, 2018; Quyết định thành lập Tổ quản 

lý hoạt động lễ hội Truyền thống Bửu đản Thánh Mẫu thoải cung năm 2017, 2018. 

(18)
 Toàn quận tuyên truyền Chương trình “Thành phố 4 an” với 730 pano tuyên truyền, 300 

băng rôn, xe lưu động được Đội KT Quy tắc đô thị quận và UBND 6 phường duy trì thường xuyên 

hàng tuần… 

(19)
 Thực hiện 490 pano (1m x 2m, có hoa sen) tuyên truyền tại các tuyến đường giáp ranh 

giữa các quận, huyện và các trục đường chính trên địa bàn quận (trong đó 240 pano từ nguồn kinh 

phí quận). 

- Xây dựng quy hoạch các cụm pano lớn tại các điểm giáp ranh các quận, huyện trình 

UBND thành phố bổ sung quy hoạch: Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận đã tiến hành khảo sát, 

thiết kế và xây dựng Kế hoạch tuyên truyền bốn cụm pano (2.5m x 4m) giáp ranh Hòa Vang, Hải 

Châu, Ngũ Hành Sơn xin ý kiến Sở VH&TT thành phố. Tuy nhiên, do vị trí lắp đặt các cụm pano 

không nằm trong quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 632/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 01 năm 2017 nên Sở Xây dựng không đồng ý chủ trương lắp đặt (Theo Công văn Số 

1011/SXD-QHKT ngày 02/02/2018 Sở Xây dựng trả lời Sở VH&TT thành phố Đà Nẵng).  

- Xây dựng cụm pano tuyên truyền tại Trung tâm hành chính phường Hòa Xuân, Khuê 

Trung, Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây: Căn cứ Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 29/3/2017, chỉ đạo 

các ngành có liên quan tiến hành xây dựng 02 cụm pano tuyên truyền tại trung tâm hành chính 

phường. Đến nay, đã hoàn thành 02 cụm pano tại phường Hòa Xuân và Khuê Trung với tổng kinh 

phí đầu tư 44.120.000đ. Năm 2018, tiếp tục xây dựng 02 cụm pano tuyên truyền chiến lược tại 

Trung tâm hành chính phường Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây, hiện đang thực hiện khảo sát, thiết kế 

market và hoàn thành vào tháng 9/2018. 

(20)
 01 Khu VCGT phường Hòa Thọ Tây; 03 Khu VCGT - Khu vườn dạo ở phường Khuê 

Trung; 01 khu vui chơi giải trí phường Hòa An (Yên Thế - Bắc Sơn). 

(21) 
Trung tâm Văn hóa thể thao - Hoạt động cộng đồng phường Hòa An, Trung tâm Văn 

hóa thể thao phường Hòa Thọ Tây và Trung tâm Văn hóa thể thao phường Khuê Trung. 

Chỉ đạo phòng Quản lý đô thị triển khai thực hiện chi tiết tổng mặt bằng 1/500 các thiết 

chế văn hóa của từng địa điểm cụ thể (theo Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 29/2/2016 của 

UBND thành phố Đà Nẵng) thông qua Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng trình UBND thành 

phố phê duyệt để UBND quận triển khai thực hiện; Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng quận 

đang triển khai đầu tư, sửa chữa Trung tâm VHTT phường Khuê Trung và xây dựng mới Trung 

tâm VHTT phường Hòa Xuân, Hòa Thọ Tây, dự kiến cuối năm 2018 sẽ bàn giao và đưa vào hoạt 

động; Phòng Quản lý đô thị thường xuyên theo dõi, hướng dẫn UBND phường Hòa Thọ Đông kêu 

gọi hợp tác công tư đối với Trung tâm VHTT-Khu thể thao phường Hòa Thọ Đông; triển khai thực 
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hiện xã hội hóa khu vui chơi giải trí phường Hòa Phát, sân Tennis Trung tâm VHTT phường Hòa 

An đạt hiệu quả (theo lộ trình Đề án “Phát triển văn hóa quận Cẩm Lệ giai đoạn 2016-2020” đã đề 

ra). 

 (22) 
Đã đạt kết quả:  

- Năm 2016: công nhận 01 cơ quan, 02 doanh nghiệp, 02 trường học đạt Danh hiệu văn hóa 

5 năm liên tục 2012-2016; 349 Tổ dân phổ, 08 cơ quan, 08 trường học đạt danh hiệu văn hóa 03 

năm liên tục 2014-2016; 602 Tổ dân phố, 35 cơ quan, 06 doanh nghiệp, 28 trường học đạt chuẩn 

văn hóa năm 2016; 02 phường đạt chuẩn Văn minh đô thị; 672 Tổ dân phố không rác và 21 Tuyến 

đường VMĐT cấp quận năm 2016. 

- Năm 2017: công nhận 322/406 “Tổ dân phố văn hóa”, đạt 79,3%; 26.093/27.251 hộ gia 

đình văn hóa, đạt 95,8%; 65/77 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa  đạt 

84,4%; 02/03 phường đạt chuẩn “Phường văn minh đô thị” (Khuê Trung và Hòa Thọ Đông) đạt 

66,7%; 370 tổ dân phố không rác và 19 Tuyến đường văn minh đô thị cấp quận; Ban chỉ đạo quận 

đăng ký với Ban chỉ đạo thành phố 04 tuyến đường Văn minh đô thị cấp thành phố năm 2017 

(tuyến đường: Cách mạng tháng 8, Nguyễn Hữu Thọ, Ông Ích Đường, Nguyễn Phước Tần). Hiện 

nay, chưa có kết quả thẩm định của thành phố. 

- Năm 2018: Ban Chỉ đạo các phường đăng ký: 27.730 hộ đăng ký Hộ Gia đình văn hóa; 

335/406 Tổ dân phố đăng ký Tổ dân phố văn hóa, tỷ lệ 100%; 03/06 phường đăng ký phường Văn 

minh đô thị; 369 Tổ dân phố không rác; 26 tuyến đường văn minh đô thị cấp quận; 67 cơ quan, đơn 

vị, trường học, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, danh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa năm 2018. BCĐ quận đăng ký xây dựng 04 tuyến đường VMĐT cấp thành phố năm 2018.  

(23) 
Tổ chức đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung 

ương; văn nghệ Mừng đảng đón xuân; Tổ chức “Đêm thơ Nguyên tiêu” vào rằm tháng giêng Âm 

lịch tại Nghĩa Trủng Hòa Vang; Tổ chức trưng bày báo xuân; tổ chức đêm nhạc kỷ niệm ngày mất 

cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn; hàng năm đều phát hành Tập san Xuân giới thiệu các tác phẩm của 

CLB Văn học Nghệ thuật quận Cẩm Lệ; Kỷ niêm ngày sinh nhật Bác 19/5, Ngày giải phòng hoàn 

toàn Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, chào mừng Quốc khánh 2/9… 

Tổ chức hơn 12 lượt hội thi, hội diễn, liên hoan với sự góp mặt của 25 đội văn nghệ không 

chuyên thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham dự. Tham gia hơn 15 lượt hội thi, hội diễn do 

thành phố tổ chức, hầu hết các chương trình đều có sự đầu tư về kịch bản, đạo diễn và dàn dựng 

chất lượng. 

(24) 
Phát hành giai phẩm xuân, tổ chức đêm Thơ Nguyên tiêu, tổ chức hoạt động tưởng 

niệm ngày mất cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và nhiều chương trình văn nghệ phục vụ các ngày lễ 

lớn trong năm. Các hội, nhóm CLB nghệ thuật cũng được thành lập và duy trì hoạt động thường 

xuyên. Các Chi hội sinh vật cảnh, CLB Thư pháp, CLB nhiếp ảnh quận Cẩm Lệ; CLB bài chòi ở 

phường Hòa An, nhóm nhạc cổ gia đình Tư Châu ở phường Hòa Phát... 

(25) 
Tổ chức đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung 

ương; hàng năm đều phát hành Tập san Xuân giới thiệu các tác phẩm của CLB Văn học Nghệ thuật 

quận Cẩm Lệ; Kỷ niêm ngày sinh nhật Bác 19/5, Ngày giải phòng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất 

đất nước 30/4, chào mừng Quốc khánh 2/9… 
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Trong những năm qua, đã tổ chức hơn 12 lượt hội thi, hội diễn, liên hoan với sự góp mặt 

của 25 đội văn nghệ không chuyên thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham dự. Tham gia hơn 

15 lượt hội thi, hội diễn do thành phố tổ chức, hầu hết các chương trình đều có sự quan tâm đầu tư 

về kịch bản, đạo diễn và dàn dựng chất lượng.  

(26) 
Từ năm 2016 đến nay, đã tiếp nhận 187 hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Qua kiểm tra, thẩm định đã cấp 132 Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; ban hành Thông báo trả lại 

45 hồ sơ do chưa đủ điều kiện và hướng dẫn bổ sung theo đúng qui định để được cấp phép. Đến 

tháng 4 năm 2018 trên địa bàn quận còn 75 cơ sở đang hoạt động, trong đó có 05 cơ sở chưa có 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, 57 cơ sở đã nghỉ kinh doanh. Qua đó, đã tổ chức 189 

lượt kiểm tra các Điểm truy cập Internet công cộng và các Điểm cung cấp trò chơi điện tử công 

cộng, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền 

22.500.000đ; tổ chức 34 lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, qua kiểm tra yêu cầu 

các cơ sơ tiếp tục chấp hành tốt các quy định của pháp luật để đảm bảo ANTT tại cơ sở kinh 

doanh cũng như trên địa bàn. Từ tháng 6/2017 đến nay, đã tiếp nhận, kiểm tra, cấp phép 05 hồ sơ 

kinh doanh karaoke.  

(27) 
Trong đó: công lập tăng 1 trường (Tiểu học: Tôn Đức Thắng - Phường Hòa An); ngoài 

công lập tăng 4 trường (3 trường Mầm non: Khánh An, Chú Ếch Con, Bông Sen và 1 trường Tiểu 

học: Tiểu học FM). 

(28) 
Trong đó, cán bộ quản lý: 53 người; giáo viên: 881 người; nhân viên: 122 người; biên 

chế: 722 người; hợp đồng: 324 người. 100% cán bộ quản lý, giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn 

trong đó có 816 cán bộ, giáo viên trên chuẩn, chiếm tỉ lệ 87,3 %, so với đầu nhiệm kì tăng 0,3 %. 

Hiện tại toàn ngành có 24 người có trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ, 714 cán bộ, giáo viên có trình độ đại 

học. 

(29) 
So với đầu nhiệm kỳ: bậc Mầm non tăng 1 trường, Tiểu học giảm 7 trường và Trung học 

cơ sở tăng 1 trường. Nguyên nhân, sau thời hạn 5 năm các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học 

cơ sở đã đạt chuẩn phải được kiểm tra công nhận lại song do sĩ số học sinh/lớp của bậc tiểu học 

không đảm bảo yêu cầu 35 em/lớp nên có 7 trường không được công nhận lại; đối với trường Trung 

học cơ sở Trần Quý Cáp do thời gian kiểm tra vào ngày 25/5/2018 trường chưa có Phó Hiệu 

trưởng; một số hồ sơ quản lý nhân sự sắp xếp chưa khoa học, chưa đủ minh chứng, thiếu bản gốc. 

(30) 
Trong đó:

  

- Xã hội hóa y tế: Nguồn vốn xã hội hóa đầu tư mua sắm trang thiết bị được huy đồng từ 

cán bộ viên chức tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ đem hiệu quả cao, các trang thiết bị được bảo trì, bảo 

dưỡng định kỳ giúp kéo dài thời gian sử dung. 
 

Nhờ nguồn vốn xã hội hóa nêu trên, Trung tâm Y tế Cẩm Lệ đã đầu tư mua sắm các trang 

thiết bị hiện đại giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà 

nước. Từ đó, tỷ lệ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên giảm rõ rệt, giảm chi phí và rút ngắn thời gian 

khám, chữa bệnh cho người dân. 

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại: Tháng 09 năm 2015, UBND 

thành phố Đà Nẵng phê duyệt Dự án quy hoạch tổng thể Trung tâm Y tế Cẩm Lệ đến năm 2020, 

đến nay đã hoàn tất giai đoạn 1, xây dựng xong Khu Nội - Hồi sức cấp cứu - Truyền nhiễm với quy 
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mô 100 giường bệnh và đang xúc tiến triển khai giai đoạn tiếp theo. Năm 2016, đơn vị được đầu tư 

xây dựng Hệ thống xử lý nước thải do Ngân hàng Thế giới (World Bank) tài trợ và Sở Y tế thành 

phố làm chủ đầu tư. Hiện có 02 hệ thống kỹ thuật số (trong đó có 01 hệ thống từ nguồn xã hội hóa); 

04 máy siêu âm (trong đó có 02 máy siêu âm từ nguồn xã hội hóa); 03 máy phân tích huyết học 

(trong đó có 01 máy từ nguồn xã hội hóa). 

- Hiện đại hóa máy móc, trang thiết bị y tế phục vụ người bệnh: Trang thiết bị hiện tại 

của Trung tâm Y tế Cẩm Lệ cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo phân tuyến chuyên 

môn kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/09/1997 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. Trong thời gian đến, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Trung tâm Y tế 

Cẩm Lệ sẽ đẩy mạnh đầu tư các trang bị hiện đại, đặc biệt là Hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT-

Scanner) giúp chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả một số bệnh lý tại các cơ quan như: Sọ não, lồng 

ngực, bụng, cột sống, xương khớp, mạch máu,…nhằm làm giảm tỷ lệ chuyển chuyến, giảm quá tải 

cho các bệnh viện tuyến trên. 

 - Công tác phòng, chống dịch và Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia: Trong những 

năm qua, không xảy ra dịch nguy hiểm như dịch tả, viêm não...Tất cả các ca bệnh tản phát, ổ dịch 

nhỏ sốt xuất huyết, tay chân miệng... đã được giám sát,cách ly, điều trị, phun hoá chất khử trùng kịp 

thời hiệu quả, không để dịch lây ra cộng đồng và kéo dài, không có tử vong do dịch, đặc biệt là các 

dịch bệnh lưu hành địa phương như sốt xuất huyết, tay chân miệng. 

 (31) 
Trong đó:  

- Quản lý 100% số trẻ em dưới 5 tuổi tại địa phương. 

- Tỷ lệ sinh con nhẹ cân < 2500 gram giảm, 100 % trường hợp sinh đều do cán bộ y tế đỡ 

đẻ. 

- Hằng năm tổ chức cân, đo trẻ để đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng   

- Có 314 trẻ suy dinh dưỡng được cân, đo hàng tháng cấp sản phẩm dinh dưỡng và cấp 

thuốc xổ giun để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng. 

- Trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm dần qua từng năm: 2016: 3,5 %, 2017: 3,4%, 

2018: 3,3%, trẻ dưới 5 tuổi  bị suy dinh dưỡng được theo dõi cân nặng và kẻ biểu đồ tăng trưởng 

hàng tháng đạt 100 %. 

- Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm (năm 2015 có 1 trẻ tử vong, năm 2016, 2017, 2018 

không có tử vong trẻ) 

- Quản lý 100% số bà mẹ mang thai tại địa phương, thực hiện 9 bước khám thai đúng chuẩn. 

Khám thai 3 lần trở lên/3 kỳ hằng năm đều đạt 100%. 

- Số phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván đầy đủ đạt 100% và thực hiện các tư vấn 

khác để đảm bảo sức khỏe sinh sản cho bà mẹ. 

- Tăng bình quân hàng năm 10%, mục tiêu BHYT toàn dân năm sau luôn cao hơn năm 

trước, tính đến nay tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn ước đạt 92% dân số có thẻ BHYT 

(toàn thành phố 95,6%). 

(32) - Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND quận về ban hành 

kế hoạch giảm nghèo năm 2016;  
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- Kế hoạch 687/KH-UBND ngày 06/7/2016 về việc triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa 

nhà hộ nghèo trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2016. 

- Kế hoạch 1118/KH-UBND ngày 14/10/2016 triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

hằng năm theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận Cẩm Lệ 

để triển khai rà soát cuối năm 2016 và các năm tiếp theo. 

- Quyết định 533/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND quận về việc ban hành 

Đề án giảm nghèo trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020;  

- Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2017 của UBND quận về ban hành kế 

hoạch giảm nghèo năm 2017;  

- Quyết định số 4818/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của UBND quận Cẩm Lệ về 

việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu giảm nghèo quận Cẩm Lệ giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 884/QĐ-BCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2017 của UBND quận Cẩm Lệ về Ban 

hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu giảm nghèo quận Cẩm Lệ giai đoạn 

2016-2020; 

- Kế hoạch 299/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 về việc triển khai hỗ trợ xây mới và 

sửa chữa nhà hộ nghèo trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2017. 

- Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 09/2/2018 về thực hiện chương trình giảm nghèo năm 

2018. 

- Kế hoạch 330/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc triển khai hỗ trợ  xây mới và 

sửa chữa nhà hộ nghèo trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2018. 

(33)  
Số hộ thoát nghèo: 

Năm 

Số hộ 

nghèo đầu 

năm 

Số hộ thoát nghèo 

Phát sinh hộ 

nghèo Còn lại cuối năm 

2016 2.574 
1.153/750 (đạt 153% kế 

hoạch quận giao) 

88 
1.509 

2017 1.509 
820/700 (đạt 117 % kế 

hoạch quận giao) 

69 
758 

2018 758 Dự kiến thoát 500 hộ   

Tuyên truyền giáo dục:  

- Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án đến các ngành, đơn vị, các phường. 

- Chỉ đạo UBND các phường phát 30.000 tờ rơi tuyên truyền về Đề án. 

 - Chỉ đạo UBND các phường tổ chức Hội nghị đối thoại với hộ nghèo. 

(34) 
 

Đối tượng cho vay Năm 2016 Năm 2017 5 tháng/2018 Tổng cộng 



49 

 

Số 

hộ 
Tiền 

Số 

hộ 
Tiền 

Số 

hộ 
Tiền 

Số 

hộ 
Tiền 

Hộ nghèo 284 9.480 82 3.195 12 110 378 12.785 

Hộ mới thoát nghèo 158 5.790 522 22.162 211 8.625 891 36.577 

Hộ cận nghèo 466 15.489 145 5.229 52 1.878 663 22.596 

 (35) 
Kết quả: Trong 2 năm đã giới thiệu tham gia 18 lớp học nghề, hướng dẫn nghề miễn phí: 

may, nấu ăn, trồng hoa cây cảnh… tại trung tâm đào tạo và hướng nghiệp dạy nghề thành phố Đà Nẵng 

tại khu vực Cẩm Lệ, các địa chỉ Hồng do Hội Phụ nữ, Hội Nông dân quận tổ chức với 674 lượt người 

tham gia; vay vốn giải quyết việc làm tại chỗ… đã giải quyết việc làm cho 754 lao động thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo. 

- Thông qua các buổi đối thoại với hộ nghèo và năm bắt tình hình của chính quyền địa 

phương, trong năm đã hỗ trợ sinh kế cho 59 trường hợp = 263.050.000 đồng (xe nước mía, xe bò, 

phương tiện làm ăn…). 

(36) 
Trong đó:  

- Miễn học phí: Thực hiện Nghị định số 6/NĐ-CP của Chính phủ, trong học kỳ II năm học 

2016-2017 và học kỳ I năm học 2017-2018, phòng Lao động-TB&XH đã xác nhận hộ nghèo, hộ 

thoát nghèo cho hơn 2.500 em học sinh đang theo học tại 21 trường cấp I, II, III trên địa bàn quận.  

- Hỗ trợ xe đạp: Phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố hỗ trợ 100 chiếc xe 

đạp trị giá 210.000.000 đồng, Hội Cứu tế Đông Nam Á đã hỗ trợ 20 chiếc xe đạp trị giá 40.000.000 

đồng cho các em con hộ nghèo, ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có 

phương tiện đi lại để tạo điều kiện cho các em vươn lên trong học tập. 

- Hỗ trợ học bổng: Phối hợp với Tổ chức trẻ em Việt Nam (COV) hỗ trợ học bổng 80 học 

sinh thuộc hộ nghèo năm học 2016-2017, mỗi suất 1 triệu đồng. Hiện đang khảo sát tình hình đi 

học của con em 250 hộ nghèo đặc biệt còn sức lao động chưa được hỗ trợ học bổng để đề xuất hỗ 

trợ học bổng năm học 2016-2017 từ nguồn Quỹ Vì người nghèo quận. Phối hợp với Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội thành phố, hội SEAR, làng trẻ em SOS và các tổ chức đã hỗ trợ học bổng 

501 xuất với số tiền 409.000.000 đồng cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo năm học 

2017-2018. Trợ cấp khó khăn cho 28 trường hợp= 94.250.000 đồng, hỗ trợ quà tết, qùa trung thu 

590 xuất = 317.000.000 đồng 

(37) 
 Việc Hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà hộ nghèo 

Năm 

Xây mới Sửa chữa Tổng cộng 

Số nhà Số tiền Số nhà Số tiền Số nhà Số tiền 

2016 33 1397 67 640.8 100 2037.8 

2017 37 951.6 98 507.7 135 1459.3 

2018 11 435 25 333 36 768 
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Tổng cộng 81 2783.6 190 1481.5 271 4265.1 

(38)
 Cụ thể:  

Năm Tổng cộng Trong đó 

Số nhà Số tiền  

(tr.đ) 

Xây mới  

(nhà) 

Sửa chữa (nhà) 

2016 71 2.105 16 55 

2017 76 2.320 19 57 

2018 189  (đã hoàn 

thành 125 nhà) 

5920 48  

(đã hoàn thành 10 

nhà) 

141  

(đã hoàn thành 115 

nhà) 

(39) 
Trong đó: 

- Cá nhân người đang hưởng bảo trợ xã hội: 3.021 người: 

+ Người khuyết tật đặc biệt nặng: 223 người; 

+ Người khuyết tật nặng: 1.009 người; 

+ Người cao tuổi: 1.693 người. 

+ Bộ đối xuất ngũ bị bệnh tâm thần: 18 người. 

- Hộ gia đình nhận chăm sóc và nuôi dưỡng: 215 hộ.  

(40) 
Việc đào tạo và giải quyết:  

- Năm 2016, đã giải quyết 2.110 lao động có việc làm mới và đào tạo nghề tại các Trung 

tâm, nhận gia công tại các doanh nghiệp (đạt 105 % kế hoạch quận giao). Trong đó phối hợp với 

hội đoàn thể tổ chức các lớp dạy nghề: Hội Nông dân mở 8 lớp với 271 người tham gia, Trung tâm 

hướng nghiệp dạy nghề mở 3 lớp với 96 người tham gia. 

- Năm 2017, đã đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 2.671 lao động (đạt 127 % kế hoạch 

giao). Trong đó phối hợp với hội đoàn thể tổ chức các lớp dạy nghề: Hội Nông dân quận phối hợp 

với Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, Hội Nông dân thành phố tổ chức 10 lớp đào tạo nghề cho 

250 hội viên nông dân; Hội LHPN quận mở lớp dạy nấu ăn cho 28 hội viên tham gia. 

- Năm 2018, dự kiến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 2200 lao động. 

(41) 
Cụ thể:  

- Năm 2016 với tổng số tiền 8.760.080.000 đồng. 

Stt Nội dung, chính sách  Kinh phí  

1 Thành phố 123.800.000 

2 BHYT trẻ em 7.039.280.250 
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3 Hội phụ nữ và bảo vệ trẻ em thành phố 503.000.000 

4 Hội Cứu Tế Đông Nam Á 174.700.000 

5 Tổ chức COV 80.000.000 

6 Làng SOS hỗ trợ học bổng 30.600.000 

7 Hội Liên hiệp hữu nghị Nhật Việt 84.000.000 

8 Phòng GD&ĐT vận động 281.000.000 

9 Các nguồn khác 443.778.000 

  Tổng cộng  8.760.080.000 

- Năm 2017 với tổng số tiền 10.075.893.700 đồng. 

Stt Nội dung, chính sách  Kinh phí  

1 Thành phố 111.000.000 

2 BHYT trẻ em 7.550.309.700 

3 Hội phụ nữ và bảo vệ trẻ em thành phố 400.000.000 

4 Hội Cứu Tế Đông Nam Á 76.000.000 

5 Làng SOS hỗ trợ học bổng 60.000.000 

6 Hội Liên hiệp hữu nghị Nhật Việt 110.000.000 

7 Phòng GD&ĐT vận động 966.384.000 

8 Các nguồn khác 801.200.000 

  Tổng cộng  10.075.893.700 

(42)
 Trong đó:  

- Năm 2017: 123 thanh niên (NVQS: 98; Công an: 25). Chất lượng: Đại học: 04/95 = 4,2 %; 

Cao đẳng: 15/95 = 15,8 %; trung cấp: 12/95 = 12,6 %; Cán bộ CNVC: 07/95 = 7,36 %; Đảng viên: 

04/95 = 4,2 %; đối tượng Đảng: 10/95 = 10,5 %. 

- Năm 2018 đạt 100 % chỉ tiêu (139 TN, có 01 nữ, trong đó NVQS: 114; Công an: 25). Chất 

lượng: Đại học: 06/139 = 4,31 %; Cao đẳng: 19/139 = 13,6 %; Cán bộ CNVC: 05/139 = 3,4 %; 

Đảng viên: 04/139 = 2,9 %; đối tượng Đảng: 15/139 = 10,8 %. 

(43) Trong đó: 
Tổng số QNDB: 10.732 đ/c; Trong đó QNDB hạng 1: 1.647 đ/c (SQ: 245, HSQ: 

1.402; đơn vị Lữ đoàn TT 132: 200/200=100%; Lữ đoàn TT 575: 495/495=100%; Trường QSQK 

5: 280/300= 94%; dBB202: 449/449=100%; PĐTT: 30/30=100%; mở rộng cơ quan: 11/11=100%); 

QNDB hạng 2: 8.029 đ/c; Nữ CMKT: 811 đ/c; PTKT: 67/77 chiếc; Đảng viên trong QNDB: 200 

đ/c. 
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Hiện nay, QNDB hạng 1 và phương tiện kỹ thuât (PTKT) được phúc tra, quản lý, sắp xếp 

vào các đơn vị dự bị đủ theo biên chế đạt 98,9%, PTKT đạt 85,7%; đúng chuyên nghiệp quân sự 

đạt 66%, gần đúng: 15,3%, không đúng: 18,7%. 

(44)
 Trong đó:  

- Đã 07 lần kéo ra Hà Nội với 95 lượt trường hợp Cồn Dầu (Hòa Xuân), tập trung trước Văn 

phòng Chính phủ.  

- Tại Đà Nẵng, đã 21 lần các đối tượng khiếu kiện Cồn Dầu và Trung Lương - Hòa Xuân và 

đối tượng khiếu kiện tại Hòa Phát đã tập trung kéo đến trụ sở Ban tiếp công dân và cả nhà riêng của 

Bí thư thành phố để kiến nghị.  

(45) 
Trong đó:  

- Quản lý người nhập cư: Từ năm 2015 đến năm 2017, đã tổ chức tiếp nhận và giải quyết 

18.582 hồ sơ nhân hộ khẩu (tăng 6.937 hồ sơ so với cùng kỳ 03 năm trước); cấp mới 7.758 (tăng 

1.744), cấp đổi, cấp lại 14.941 CMND (tăng 2.119). 

+ Qua lập hồ hơ, quản lý cư trú, phát hiện lập biên bản 1.162 trường hợp vi phạm, xử phạt 

252,2 triệu đồng (giảm 639 trường hợp, tăng 50,55 triệu đồng). 

+ Riêng trong 06 tháng đầu năm 2018, tổ chức tiếp nhận và giải quyết 3.822 hồ sơ nhân hộ 

khẩu; tiếp nhận 3.644 hồ sơ CMND (1.126 cấp mới, 1.490 cấp đổi, 928 cấp lại). Qua đó, đã phát 

hiện 178 trường hợp vi phạm, phạt tiền 35,6 triệu đồng. 

- Tệ nạn ma túy: Từ 2015 đến 2017 đã phát hiện, bắt quả tang 49 vụ - 64 đối tượng (tăng 22 

vụ, 27 đối tượng). Thu giữ: 421,737 gram ma túy tổng hợp, 0,423 gram Heroin, 47,313 gram Cần 

sa, 111,64 gram Cỏ Mỹ (tăng khoảng 385 gram ma túy tổng hợp, 33,035 gram cần sa, 111,64 gram 

Cỏ Mỹ, giảm 2,153 gram Heroin so với cùng kỳ 03 năm trước).  

+ Thử test số đối tượng nghi vấn, sau cai và đang cai nghiện tại cộng đồng, qua đó phát hiện 

504 trường hợp dương tính với ma túy (tăng 223 trường hợp = 79,4% so với cùng kỳ 03 năm 

trước). Hiện nay, đã lập hồ sơ đưa 140 trường hợp đi cai nghiện tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng, xử phạt 

hành chính 250 trường hợp, xử lý theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính 

phủ và Chỉ thị số 24-TU/CT ngày 10/8/2009 của Thành ủy là 89 trường hợp, giao 25 trường hợp 

cho gia đình quản lý. 

+ Riêng trong 06 tháng đầu năm 2018, qua thử test số đối tượng nghi vấn, sau cai và đang 

cai nghiện tại cộng đồng đã phát hiện 82 trường hợp dương tính với ma túy tại các địa phương. 

Hiện nay, đã lập hồ sơ đưa 19 trường hợp đi cai nghiện tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng, xử phạt hành 

chính 53 trường hợp, xử lý theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ và 

Chỉ thị số 24-TU/CT ngày 10/8/2009 của Thành ủy là 89 trường hợp, giao 10 trường hợp cho gia 

đình quản lý. 

- Tệ nạn cờ bạc: Từ 2015 đến 2017 đã tổ chức bắt quả tang 132 vụ - 567 đối tượng đánh bạc 

(giảm 09 vụ - 32 đối tượng so với cùng kỳ 03 năm trước) dưới hình thức: đánh bài (100 vụ), số đề 

(23 vụ), xóc dĩa (02 vụ), Đá gà (03 vụ), Bầu cua (03 vụ), bắn cá (01 vụ). Trong đó, đơn vị đã khởi 

tố điều tra 06 vụ - 26 bị can, xử phạt hành chính 503 đối tượng với số tiền 655,65 triệu đồng. 
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+ Riêng trong 06 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã tổ chức bắt quả tang 29 vụ - 142 đối tượng 

đánh bạc dưới hình thức: đánh bài (25 vụ), bầu cua (03 vụ), xóc dĩa (01 vụ). Trong đó, đơn vị đã  

khởi tố 01 vụ - 10 bị can, xử phạt hành chính 132 đối tượng với số tiền 202,8 triệu đồng. 

 (46) 
Trong đó:  

- Thực hiện tuyên truyền lưu động tại các khu vực trọng điểm, chợ, trung tâm thương mại và 

khu dân cư tập trung với 92 lượt thời lượng 223 giờ, thực hiện 18 lượt tuyên truyền PCCC cho nhân 

dân khu dân cư. 

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại Khu dân cư, cơ quan doang nghiệp với tổng 135 lượt có 

10.520 người tham dự.  

- Tổ chức in ấn và phát hành hơn 61.502 từ rơi tuyên truyền về PCCC khi đốt hóa lỏng do 

C66 - BCA phát hành và trên các lĩnh vực nguy hiểm cháy nổ cao. 

 (47) 
Trong đó:  

- 555 đội, với 2315 đội viên là lực lượng PCCC các cơ sở kinh doanh, cơ quan doanh 

nghiệp trên địa bàn. 

Trên cơ sở, kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân PCCC & CNCH hàng năm trên địa bàn 

quận, đến nay phòng Cảnh sát PC&CC số 5 đã hoàn thành việc triển khai xây dựng và nhân rộng 

mô hình :Cụm dân cư, khu chung cư an toàn PCCC” đối với 84 cụm và 05 Khu chung cư trên địa 

bàn quận Cẩm Lệ.  

- Đã được trang bị: 28.670 bình/29.728 hộ dân đạt 96,44% so với năm 2016 tăng 1,05% 

(96,44%/95,39%). Trong đó: 

+ Hộ kinh doanh cá thể: 3.495 bình/3.529 hộ. Đạt tỷ lệ: 99,03%. 

+ Hộ gia đình: 25.756 bình/26.821 hộ. Đạt tỷ lệ: 96,09%. 

- Giai đoạn 2015-2017, phòng Cảnh sát PC&CC số 5 đã tiến hành tổ chức kiểm tra an toàn 

về PC&CC đối với 100% số cơ sở, 2.133 lượt kiểm tra cơ sở, trong đó: 

+ Kiểm tra định kỳ: 1.166 lượt. 

+ Kiểm tra sự kiện: 110 lượt. 

+ Kiểm tra liên ngành: 136 lượt. 

+ Phúc tra: 04 lượt. 

+ Ngoài ra có 717 lượt cơ sở tự kiểm tra gửi kết quả đến đơn vị 

+ 100% vụ cháy xảy ra trên địa bàn quản lý được điều tra, làm rõ. 

- Đã tiến hành xử lý đối với 69 trường hợp vi phạm quy định về PCCC với hình thức phạt 

tiền chuyển kho bạc nhà nước thu 214.450.000 đồng 

(48) 
Trong đó: Phường Khuê Trung 29 đại biểu, Hòa Xuân 26 đại biểu, Hòa Thọ Đông 27 đại 

biểu, Hòa Thọ Tây 26 đại biểu, Hòa Phát 25 đại biểu, Hòa An 28 Đại biểu. 

(49) 
Trong đó: số lượng Phó Chủ tịch UBND quận từ 03 vị trí giảm xuống còn 02 vị trí theo 

phân loại đơn vị hành chính quận Cẩm Lệ là loại 2. Số lượng ủy viên UBND quận tăng từ 05 người 

lên 14 người (gồm: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận và Chỉ huy trưởng 
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Ban Chỉ huy Quân sự quận, Trưởng công an quận). Đối với UBND các phường, phường loại 1 bố 

trí 02 Phó chủ tịch (có 05 phường), phường loại 2 bố trí 01 Phó chủ tịch (phường Hòa Thọ Đông).  

(50) 
Trong đó: năm 2016 luân chuyển gồm 10 viên chức phân công đứng điểm tại các Tổ 

Kiểm tra quy tắc đô thị phường, và 04 lượt công chức phường; năm 2017 luân chuyển 06 lượt công 

chức phụ trách kế toán tại tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận, 05 công chức tài chính - kế toán 

và 05 công chức địa chính - xây dựng thuộc UBND các phường.  

(51) 
Kết quả:  

- Thành lập Ban Giám sát chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án thực hiện trong tháng 6/2018. 

- Tổ chức hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ sở mới đảm bảo đồng bộ, hiệu 

quả. 

- Rà soát, kiến nghị mở rộng các dịch vụ trực tuyến công.  

- Xây dựng quy định đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức công dân riêng của UBND quận 

Cẩm Lệ 

- Xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện luân chuyển vị trí công tác một số vị trí công 

chức quận và phường theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Quyết 

định số 3217/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng: Dự kiến rà soát và xây 

dựng Kế hoạch trong tháng 6. 

- Ban hành quy định phân phối thu nhập tăng thêm dựa trên đánh giá kết quả làm việc hàng 

tháng trên phần mềm đối với công chức. 

(52) 
Trong đó: năm 2016 tiếp nhận và giải quyết 25.427 hồ sơ, trong đó 25.414 hồ sơ sớm, 

đúng hẹn đạt tỷ lệ 99,95%; năm 2017 tiếp nhận và giải quyết 16.995 hồ sơ, trong đó 16.916 hồ sơ 

sớm, đúng hẹn đạt tỷ lệ 99,5%; quý 1 năm 2018 tiếp nhận và giải quyết 15.767 hồ sơ, trong đó 

14.060 hồ sơ sớm, đúng hẹn đạt tỷ lệ 90%. Mức độ hài lòng của các tổ chức, công dân đối với việc 

cung cấp các dịch vụ hành chính công của quận ngày càng được nâng cao, năm 2017 đạt tỷ lệ 

99,5% ý kiến đánh giá hài lòng. 

(53) 
Trong đó:

 
+ 100% cán bộ, công chức, viên chức các ngành, đơn vị và các phường thuộc 

quận có tài khoản email công vụ và sử dụng các phân hệ phần mềm của Hệ thống Thông tin chính 

quyền điện tử thành phố tại địa chỉ egov.danang.gov.vn. 

+ 100% các văn bản đến và văn bản đi (trừ các văn bản mật) được lưu trữ và xử lý trên phần 

mềm quản lý văn bản điều hành. Chữ ký số điện tử được triển khai áp dụng cho tất cả các ngành, 

đơn vị trong phát hành văn bản điện tử.   

+ Đầu tư xây dựng 10 phần mềm chuyên ngành phục công việc của các ngành, đơn vị, các 

phường. Trong đó, có các phần mềm về quản lý đăng ký kinh doanh, hộ tiểu thương; cấp phép xây 

dựng; cấp cam kết môi trường; cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm được tích hợp trong cùng Hệ 

thống phần mềm quản lý cấp phép của quận tại địa chỉ capphepcamle.danang.gov.vn. 

+ Nâng cấp Trang Thông tin điện tử quận, bổ sung thêm chuyên trang thông tin hoạt động 

của Hội đồng nhân dân quận, đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 25/10/2017 (Năm 2017, được 

UBND thành phố xếp hạng xuất sắc trong hoạt động).  

+ Dịch vụ công trực tuyến:  Nội dung các dịch vụ công trực tuyến được đặt tại vị trí trực 

quan nhất trên Trang Thông tin điện tử quận. Số dịch vụ công trực tuyến mức 3 của quận năm 2017 
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là 38 thủ tục (năm 2016 là 16) (được đầu tư từ nguồn ngân sách CNTT thành phố), 01 dịch vụ công 

trực tuyến mức 4 do UBND quận đầu tư xây dựng từ năm 2015 là Dịch vụ đăng ký thang, bảng 

lương. Các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 các năm đều có phát sinh hồ sơ. 

(54) 
Năm 2016, đạt 79,25/100 điểm, xếp loại khá, xếp hạng 6/7 trong khối các quận, huyện; 

năm 2017 đạt 83,25 điểm, xếp loại tốt, xếp vị trí thứ 4 trong khối các quận, huyện.  

(55)
 Kết quả Thanh tra: 

- Thanh tra quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính, ngân sách: 09 cuộc, chiếm tỷ lệ 31% 

tổng số cuộc thanh tra (UBND phường Hòa Thọ Đông, Khuê Trung, Trường Tiểu học Thái Thị Bôi, 

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, Trường Trung học 

cơ sở Trần Quý Cáp, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng quận và Ban Quản lý các chợ). Qua thanh tra, chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng, tuy nhiên, 

các đơn vị còn một số hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, ngân sách: Thu phí sử 

dụng lề đường, bến bãi không đúng thẩm quyền, thiếu sót trong hoạch toán kế toán, lập thủ tục 

chứng từ thanh toán, sử dụng nguồn kinh phí dự phòng; thiếu sót trong thực hiện các quy định, lập 

dự toán thu, chi đối với các khoản thu theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh; việc mở tài khoản 

tại ngân hàng để thực hiện các khoản giao dịch từ nguồn ngân sách nhà nước… 

- Thanh tra quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai: 03 cuộc, chiếm tỷ lệ 10% tổng số cuộc 

thanh tra (UBND phường Hòa Phát, Hòa An và UBND phường Hòa Thọ Tây). Kết quả thanh tra, đã 

phát hiện những hạn chế, sai phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Hòa Phát; 

quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn phường Hòa An, cụ thể: 

Vi phạm các quy định về cho thuê đất công; buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra để xảy ra tình trạng 

lấn chiếm đất công và sử dụng đất sai mục đích, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo xử lý dứt điểm các 

hành vi vi phạm của công dân; công tác lập hồ sơ địa chính, thực hiện chỉnh lý khi có biến động về 

đất đai chưa đúng quy định… 

- Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng của Chủ tịch UBND các phường và trưởng các ngành ở 

quận: 11 cuộc, chiếm tỷ lệ 38% tổng sổ cuộc thanh tra (UBND phường Hòa Xuân;  Hòa Thọ Tây; 

Hòa An; Hòa Thọ Đông; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận; Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận; Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Kinh tế quận; Phòng Nội vụ quận; Phòng Tài nguyên và 

Môi trường quận; Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ). Kết quả thanh tra, nhìn chung các 

cơ quan, đơn vị đã hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn 

và phòng, chống tham nhũng; tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót, Đoàn Thanh tra đã yêu cầu các 

đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế. 

- Thanh tra việc thực hiện các Quyết định của UBND thành phố về chính sách xã hội: 01 

cuộc, chiếm tỷ lệ 3% tổng số cuộc thanh tra (UBND phường Hòa Xuân). Kết quả thanh tra, chưa 

phát hiện sai phạm, UBND phường đã thực hiện tốt các Quyết định của UBND thành phố. 

- Thanh tra đột xuất đối với doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội: 

05 cuộc, chiếm tỷ lệ 17% tổng số cuộc thanh tra
 
(Công ty Cổ phần Vĩnh Lạc; Công ty Trách  nhiệm 

hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hùng Tiến; Công ty Cổ phần Tư vấn  xây dựng Bách Tiến; Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Hà; Công ty Cổ phần Quảng cáo Phúc Quang). Kết quả thanh tra, về 

cơ bản các doanh nghiệp đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Tuy 

nhiên, việc đóng bảo hiểm của các doanh nghiệp còn chậm so với quy định, tổng số tiền chậm nộp 
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đến thời điểm thanh tra là 701.495.252 đồng/05 doanh nghiệp, qua thanh tra có 02 doanh nghiệp đã 

thực hiện nộp số tiền bảo hiểm chậm nộp là 215.229.287 đồng. 

(56) 
Trong đó: Lĩnh vực quản lý đất đai và trật tự xây dựng: 01 tập thể và 23 cá nhân; Lĩnh 

vực tài chính, ngân sách: 01 tập thể và 04 cá nhân. 

Kết quả kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 02 tập thể và 19 cá nhân; thi hành kỷ luật hình 

thức cảnh cáo: 02 cá nhân; thi hành kỷ luật hình thức khiển trách: 06 cá nhân. Đã thực hiện nộp 

toàn bộ số tiền 42.255.292 đồng vào Tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước quận. 

(57) 
Trong đó: Tổng số đơn tiếp nhận: 1.715 đơn, cụ thể: 

- Phân theo loại đơn: Khiếu nại 37 đơn; tố cáo: 19 đơn; kiến nghị, phản ánh: 1.659 đơn; 

- Phân theo thẩm quyền:  

+ Đơn không thuộc thẩm quyền 747 đơn (khiếu nại: 15 đơn; tố cáo: 9 đơn; kiến nghị, phản 

ánh: 723 đơn); 

+ Đơn thuộc thẩm quyền 967 đơn (khiếu nại: 22 đơn; tố cáo: 9 đơn; kiến nghị, phán ánh: 

936 đơn); 

+ Đơn không xác định được thẩm quyền giải quyết, không đủ điều kiện giải quyết: 01 đơn 

tố cáo. 

- Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền: đã giải quyết 941 đơn, đang giải quyết 26 đơn 

(25 đơn kiến nghị, phản ánh và 01 khiếu nại tiếp nhận trong tháng 4/2018) 

- Đơn khiếu nại: 22 đơn 

+ Đơn không đủ điều kiện thụ lý: 01 đơn (Đã xếp lưu đơn theo quy định); 

+ Công dân tự nguyện rút đơn: 03 đơn; 

+ Đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại: 11 đơn, với nội dung là khiếu nại sai; 

+ Đã ban hành thông báo không thụ lý giải quyết: 05 đơn (Lý do: Quyết định hành chính bị 

khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại); 

+ Đã ban hành Quyết định hủy thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại: 01 đơn; 

+ Đang giải quyết: 01 đơn (Đơn mới tiếp nhận vào tháng 4/2018). 

- Đơn tố cáo: 9 đơn 

+ Đơn không đủ điều kiện thụ lý giải quyết: 06 đơn (Do đơn không rõ họ, tên, địa chỉ người 

tố cáo và không có chứng cứ rõ ràng); 

+ Công dân rút đơn: 01 đơn; 

+ Đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo: 02 đơn (01 đơn tố cáo đúng và 01 đơn tố cáo sai). 

- Đơn kiến nghị, phản ánh: 936 đơn 

+ Đã giải quyết, ban hành văn bản trả lời đơn cho công dân: 911 đơn 

+ Đang giải quyết: 25 đơn (Đơn mới tiếp nhận vào tháng 4/2018) 

- Đối với 747 đơn không thuộc thẩm quyền (khiếu nại: 15 đơn; tố cáo: 9 đơn; kiến nghị, 

phản ánh: 723 đơn): UBND quận và UBND các phường đã có văn bản chuyển đơn hoặc hướng dẫn 

công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định. 
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- Đối với đơn thuộc thẩm quyền, UBND quận ban hành thông báo thụ lý, thông báo không 

thụ lý, hướng dẫn, giải quyết, trả lời công dân đảm bảo theo đúng quy định. Đến nay, chưa có 

trường hợp công dân tiếp khiếu, tố cáo tiếp. 

(58) 
Kết quả kê khai, công khai trong 3 năm (năm 2016, năm 2017, năm 2018):  

- Số người phải kê khai: 849 người; 

- Số người đã kê khai: 849/849 người, đạt tỷ lệ 100% số người kê khai; 

- Số bản kê khai đã công khai: 849/849 bản, đạt tỷ lệ 100% so với số bản đã kê khai: 

Số bản công khai bằng hình thức niêm yết: 143/849 bản; đạt tỷ lệ 16,8%; hình thức công bố 

tại cuộc họp: 706/849 bản; đạt tỷ lệ 83,2% so với số bản đã công khai. 

(59) 
Gồm: Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2016 về triển khai thực hiện công tác, xây 

dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp Luật năm 2016; Kế hoạch số 131/KH-

UBND ngày 20 tháng 02 năm 2017 triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 25 tháng 01 

năm 2018 triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2018. 

(60) 
Gồm: Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 21/01/2016 của quận về công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật trên địa bàn quận năm 2016; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 19/01/2017 về 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn quận năm 2017; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 

29/01/2018 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn quận năm 2018. 

Gồm: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Luật chính quyền địa 

phương; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Trưng cầu ý dân; Luật An 

toàn thực phẩm; Luật Dân sự 2015; Luật trợ giúp pháp lý; Luật bồi thường nhà nước; Luật Tiếp cận 

thông tin; Luật hình sự sửa đổi. 

(61) 
Năm 2016, tham gia đã đạt kết quả giải nhất toàn đoàn Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp 

thành phố. Năm 2017, đạt giải nhất toàn đoàn Hội thi cộng tổ chức thành công cuộc thi báo cáo 

viên giỏi cấp quận. 

(62) 
Với hơn 2.100 tập tài liệu tuyên truyền hỏi đáp pháp luật; 650 Sổ Theo dõi hoạt động 

Hòa giải ở cơ sở; 30 Sổ Tay Nghiệp vụ Hướng dẫn xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

và hơn 32.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền tìm hiểu pháp luật về bạo lực gia đình, bình đẳng giới, 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Chương trình Thành phố “4 an”... 

(63) 
Gồm: Năm 2016, ban hành Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 về việc ban 

hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn quận năm 2016; Kế 

hoạch số 110/KH-UBND ngày 28/01/2016 về triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận năm 2016 

- Năm 2017, ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 25/01/2017 về triển khai công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận năm 2017; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 

25/01/2017 về triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn quận năm 2017 

- Năm 2018, ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 29/01/2018 triển khai công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận năm 2018; Kế hoạch số 154/KH-UBND 
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ngày 29 tháng 01 năm 2018 của UBND quận Cẩm Lệ về triển khai thực hiện công tác quản lý thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2018. 

(64) 
Trong đó:  

 - Chứng thực bản sao văn bằng, giấy tờ: 15.165 trường hợp. 

 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan:  44 trường hợp. 

 - Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ văn bản: 3719 trường hợp. 

- Chứng thực chữ ký: 29 trường hợp 

- Thực hiện việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân 108 trường hợp,  

- Hồ sơ hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo Luật Hộ tịch quy định 45 trường hợp, trong đó: 

khai sinh: 04, kết hôn: 36, nhận con: 04, khai tử: 01. 

(65) 
Khu ẩm thực trên tuyến đường Thăng Long, Khu vui chơi giải trí về đêm, Khu thể thao 

tại Công viên Tuổi Trẻ gắn với khai thác có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại 

phường Khuê Trung; xây dựng Đề án phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn quận gắn với 

tuyến du lịch sinh thái đường sông Cẩm Lệ-Túy Loan; sưu tầm và phục dựng, hỗ trợ phát triển một 

số sản phẩm đã có thương hiệu để phục vụ du lịch.  

(66) 
Trong đó:  

- Tăng cường 100% các hộ có đăng ký kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm.
 

- 100% các hộ chưa có giấy đăng ký kinh doanh, kinh doanh thức ăn đường phố được ký 

cam kết bảo đảm ATTP  

- 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống cấp quận, phường 

quản lý được kiểm tra và đạt điều kiện ATTP. 

- Đến năm 2020 các chợ trên trên địa bàn quận được kiểm soát ATTP 100%, xây dựng 01 

đến 02 mô hình điểm về thức ăn đường phố. 

- Tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm 

xảy ra trên địa bà quận, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên 

được ghi nhận, giảm số vụ ngộ độc thực phẩm nhỏ lẻ; 100% vụ ngộ độc thực phẩm được điều tra, 

xử lý kịp thời, không chế tỷ lệ mắc ngộ độc cấp tính dưới 6 người/100.000 dân./. 
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