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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 4469/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND thành 

phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng 

(QP), an ninh (AN) năm 2018; Nghị quyết số 04/NQ-QU ngày 18/12/2017 của 

Quận ủy và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND quận về 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. UBND quận đã tập trung chỉ đạo, điều hành 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, QP, AN năm 2018, qua đó đạt được một 

số kết quả như sau: 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2018 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND QUẬN NĂM 2018 

UBND quận đã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, có trọng tâm, trọng 

điểm, với những giải pháp thiết thực, sát thực tiễn. Chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản 

của cấp trên, Quận ủy, HĐND quận theo hướng rõ nhiệm vụ, giải pháp và cụ thể 

trách nhiệm. Ban hành Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 về giải pháp 

chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, QP, AN và Chương trình công tác năm 2018 

của UBND quận; Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 về giao 03 nhiệm 

vụ trọng tâm cho các ngành, đơn vị, UBND các phường.  

Trong năm 2018, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND quận ngoài việc tập 

trung, điều hành các công việc theo chương trình công tác, đã kịp thời chỉ đạo xử lý 

các vấn đề đột xuất phát sinh. UBND quận đã tổ chức trên 665 cuộc họp, hội nghị. 

Ngoài ra, UBND quận, Lãnh đạo UBND quận tổ chức họp giao ban hằng tuần với 

các ngành, đơn vị liên quan, đồng thời đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai 

các nhiệm vụ được giao(1). UBND quận duy trì thường xuyên các phiên họp thường 

kỳ với Ủy viên UBND quận. Những vấn đề lớn, quan trọng được tập thể bàn bạc, 

thảo luận thống nhất trước khi báo cáo Quận ủy, Thường trực HĐND quận.  

Tổ chức tiếp công dân định kỳ và thường xuyên. Từ đầu năm đến nay, Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận đã tiếp 188 lượt công dân. Đồng thời, Chủ tịch, 

                                                 
(1) Tính đến ngày 30/11/2018, UBND quận đã ban hành 10.203 văn bản triển khai công việc (trong đó: 7.339 

Quyết định; 1.975 Kế hoạch, Công văn; 369 Báo cáo; 182 Thông báo; 280 Tờ trình) và Văn phòng HĐND và UBND 

quận đã ban hành 58 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận tại các cuộc họp 

với ngành, đơn vị và UBND các phường.   
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các Phó Chủ tịch UBND quận đã dành nhiều thời gian để đi kiểm tra thực tế, tổ 

chức làm việc trực tiếp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị và UBND các phường 

để nắm tình hình, giải quyết các vấn đề vướng mắc ở cơ sở. 

UBND quận đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành trong tổ chức tiếp xúc 

cử tri và giải quyết các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đồng thời, UBND 

quận đã trả lời bằng văn bản các ý kiến của cử tri, phân công lãnh đạo các ngành 

báo cáo giải trình, trả lời chất vấn trực tiếp tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu 

Quốc hội, HĐND thành phố, HĐND quận và tại các kỳ họp của HĐND quận về các 

vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm. Công tác phối hợp giữa UBND quận với 

UBMTTQVN và các đoàn thể quận được duy trì thường xuyên, tạo sự đồng thuận, 

góp phần giải quyết kịp thời và hiệu quả trong quá trình chỉ đạo điều hành của 

UBND quận. Ngoài ra, UBND quận đã báo cáo đề xuất UBND thành phố giải quyết 

các kiến nghị tại các buổi làm việc, họp giao ban thường kỳ của UBND thành phố, 

tổ chức làm việc với một số sở, ban ngành của thành phố để đẩy nhanh tiến độ các 

nhiệm vụ được giao.  

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2018 

1. Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu  

(1) Tổng giá trị sản xuất (giá cố định 2010) trên địa bàn quận đạt 17.664,50 

tỷ đồng, bằng 101,26% kế hoạch, tăng 13,98% so với cùng kỳ năm 2017. 

(2) Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 13.086,00 tỷ đồng, 

bằng 101,12% kế hoạch, tăng 14,27% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: giá trị 

ngành công nghiệp đạt 9.254,00 tỷ đồng, bằng 101,74% kế hoạch, tăng 12,93%; giá 

trị ngành công nghiệp Dân doanh đạt 1.761,57 tỷ đồng, bằng 101,90% kế hoạch, 

tăng 13,11% so với cùng kỳ năm 2017. 

(3) Giá trị ngành thương mại - dịch vụ đạt 4.495,00 tỷ đồng, bằng 101,11% 

kế hoạch, tăng 12,74% so với cùng kỳ năm 2017. 

(4) Giá trị ngành thủy sản - nông nghiệp đạt 59,50 tỷ đồng, bằng 100,51% kế 

hoạch, tăng 0,51% so với cùng kỳ năm 2017. 

(5) Tổng thu ngân sách Nhà nước (phần thu trong cân đối) tính đến ngày 

30/11/2018 trên địa bàn quận là 543,7 tỷ đồng, đạt 96,5% dự toán giao. Ước cả 

năm 2018 thu được 586,3 tỷ đồng đạt 104,02% so với dự toán giao và bằng 123,8% 

so với cùng kỳ năm 2017. 

 (6) Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch. 

(7) Dạy nghề và giải quyết việc làm 2.300/2.100 lao động, đạt 109% kế 

hoạch. 

(8) Giảm 555 hộ nghèo trong năm 2018, đạt 111% kế hoạch. 

(9) Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 3,2%. 

(10) Dự kiến năm 2018 chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh thô giảm 0,46%o. Giảm tỷ 

lệ sinh 3+ ước năm 2018 là 8,54%, giảm 0,63% so với năm 2017. 
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2. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực 

a) Về Kinh tế, Tài chính - Ngân sách: 

Thực hiện Chương trình “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018” của UBND 

thành phố, UBND quận đã tổ chức Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu, 

phát hành ấn phẩm “Cẩm Lệ - Tiềm năng và cơ hội đầu tư” và triển khai nhiều giải 

pháp thức đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn quận, nhờ vậy tình hình kinh tế trên địa 

bàn quận cơ bản tăng trưởng ổn định, trong đó: 

- Công nghiệp - Xây dựng: Trong năm 2018, giá trị sản xuất ngành công 

nghiệp - xây dựng ước đạt 13,086.00 tỷ đồng, bằng 101.12% kế hoạch, tăng 14,27% 

so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: giá trị ngành công nghiệp Dân doanh ước đạt 

9,254.00 tỷ đồng, bằng 101,74% kế hoạch, tăng 12,93% so với cùng kỳ năm 2017. 

- Thương mại - Dịch vụ: Giá trị ngành thương mại - dịch vụ đạt 4,495.00 tỷ 

đồng, bằng 101.11% kế hoạch, tăng 12,74% so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến 

ngày 20/11/2018, đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.184 hộ, với 

176 tỷ đồng (tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 485 hộ, vốn đăng ký tăng 92 tỷ 

đồng). 

+ Tích cực triển khai xây dựng Phố ẩm thực trên tuyến đường Thăng Long tại 

phường Khuê Trung(2). 

+ Tổ chức đối thoại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp. Phối hợp VCCI Đà Nẵng và chuyên gia về kinh tế trực tiếp bồi dưỡng kiến 

thức quản trị doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận. 

+ Tham mưu đề xuất thành phố đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng Dự án 

"Cụm Công nghiệp quận"(3).  

- Sản xuất nông nghiệp: Xây dựng kế hoạch tạo cảnh quan, vệ sinh môi 

trường và tổ chức Tổng kết công tác dồn điền đổi thửa tại vùng rau La Hường - 

phường Hòa Thọ Đông. Xây dựng Đề án "Quản lý, khai thác lĩnh vực kinh doanh 

sinh vật cảnh". Rà soát diện tích, quy mô, số hộ và tình hình hoạt động kinh doanh 

                                                 
(2) Ban hành Quyết định số 4817QĐ-UBND ngày 24/5/2018 về kế hoạch triển khai tuyến phố ẩm thực trên 

tuyến đường Thăng Long; hoàn thành xây dựng phương án cảnh quan kiến trúc. Hiện nay, đã chỉ đạo Phòng Kinh tế 

phối hợp Đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh và bổ sung một số nội dung trong báo cáo dự án đầu tư tuyến phố ẩm thực 

Thăng Long theo Kết luận số 85/KL-HĐND ngày 29/8/2018 của Thường trực HĐND quận. Đồng thời, đang chỉ đạo 

các ngành tham mưu văn bản báo cáo UBND thành phố xem xét đưa vào quy hoạch tỷ lệ 1/500 theo hướng kết hợp 

đất ở với phát triển thương mại, dịch vụ. 

Riêng hệ thống đèn trang trí, cổng chào trên tuyến, UBND quận đã ban hành Công văn số 1517/UBND-

QLĐT ngày 18/9/2018 gửi Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải thỏa thuận vị trí đặt cổng chào và phương án kiến 

trúc (hiện nay, 02 Sở đã thống nhất theo Công văn của UBND quận). Trên cơ sở đó, sẽ tổ chức thi công trước Tết 

Nguyên đán năm 2019. 
(3) Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 

5097/QĐ-UBND ngày 30/10/2018. Tổng mức đầu tư được phê duyệt 250,023 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 

129,96 tỷ đồng và đền bù giải tỏa 88,52 tỷ đồng. Dự án được chia thành 2 phân kỳ, phân kỳ 1 thực hiện từ 2018-2020 

và phân kỳ 2 thực hiện từ 2020-2022. 

Theo kế hoạch, công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế sẽ triển khai thực hiện vào Quý I/2019 (sau khi 

UBND thành phố giao chi tiêu kế hoạch năm 2019), công tác lựa chọn nhà nhà thầu thi công xây lắp và khởi công xây 

dựng vào tháng 5/2019. Theo kế hoạch, đến 31/12/2018 sẽ hoàn thành công tác kiểm định, áp giá đền bù và Quý 

I+II/2019 sẽ thông báo cho dân nhận tiền đền bù. 
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sinh vật cảnh tại các điểm kinh doanh Sinh vật cảnh tập trung. Tiếp tục nhân rộng, 

xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp đô thị được phê duyệt. 

- An toàn vệ sinh thực phẩm trên lĩnh vực kinh tế: Ban hành Quyết định số 

56/QĐ-UBND ngày 18/01/2018, đồng thời chỉ đạo kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn quận dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018(4).  

- Thực hiện chợ văn minh thương mại, chợ an toàn thực phẩm: Trong năm 

2018, đã chỉ đạo Ban Quản lý các chợ xây dựng Kế hoạch tập trung xây dựng các 

chợ theo hướng Văn minh thương mại, chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Đồng thời, UBND quận đã chỉ đạo xây dựng Đề án “Phát triển các chợ trên địa bàn 

quận giai đoạn 2019- 2025”, trình Thường trực HĐND quận thông qua tại kỳ họp 

cuối năm 2018(5).  

- Phòng, chống lụt bão: Xây dựng phương án phòng, chống lụt bão và tìm 

kiếm cứu nạn trên địa bàn quận năm 2019. Chỉ đạo rà soát điều chỉnh phương án 

phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai; rà soát số 

lượng, chất lượng các công trình trong danh mục công trình sử dụng làm nơi tập 

kết, sơ tán trong trường hợp bão, lũ trên địa bàn quận đã được thẩm định. 

UBND quận đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 2315/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2018 của UBND thành phố Ban hành Đề án “Chống thất thu thuế đối với 

một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế”. Đồng thời, đã chỉ đạo Chi cục 

Thuế và các ngành, đơn vị liên quan xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác 

quản lý xây dựng công trình, nhà ở tư nhân, kê khai nộp thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp và Kế hoạch tổ chức gặp mặt 03 đợt với 60 Doanh nghiệp nợ thuế cao, kéo 

dài trên địa bàn quận. Qua đó, kết quả tổng thu ngân sách Nhà nước (phần thu trong 

cân đối) tính đến ngày 30/11/2018 trên địa bàn quận là 543,7 tỷ đồng, đạt 96,5% dự 

toán giao. Ước cả năm 2018 thu được 586,3 tỷ đồng đạt 104,02% so với dự toán 

giao và bằng 123,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong điều hành chi ngân sách, thực 

hiện nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, chi theo tiến độ thu; chủ động cân đối nguồn để 

đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi. 

b) Quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản:  

- Quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng: Tập trung đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các dự án quan trọng đang triển khai (đính kèm Phụ lục 1). 

+ Ban hành Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 13/3/2018 liên quan đến thực 

hiện nhiệm vụ của Đề án “Phát triển hạ tầng đô thị quận giai đoạn 2016-2020” 

                                                 
(4) Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về an toàn thực phẩm với khoảng 400 hộ sản xuất kinh doanh tại các tuyến 

đường, khu dân cư và 300 hộ kinh doanh tại chợ Cẩm Lệ. 

- Kiểm tra, đánh giá xếp loại: 52/58 cơ sở, đạt tỷ lệ 90%, ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối 

với 03 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm với số tiền phạt là 4.900.000 đồng; đã thẩm định và cấp Giấy Chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 12 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành nông lâm thủy sản 

và 08 cơ sở ngành công thương.  

- Tính đến nay, đã thẩm định và cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn cho 47 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm ngành nông nghiệp và 38 cơ sở ngành công thương, đồng thời đã đề nghị 50 cơ sở viết bản cam kết 

kinh doanh thực phẩm an toàn. Tỷ lệ cấp Giấy Chứng nhận đạt được 95% trên tổng số cơ sở quản lý. 
(5) Đến nay, chợ Cẩm Lệ cơ bản đảm bảo các nội dung tiêu chí chợ Văn minh thương mại, chợ an toàn thực 

phẩm. Bước đầu 3 chợ: Cẩm Lệ, Hòa An, Hòa Cầm đã cơ bản đạt nội dung tiêu chí chợ an toàn thực phẩm. 
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trong năm 2018, qua đó các chỉ tiêu của năm 2018 đã hoàn thành và vượt kế 

hoạch(6). 

+ Ban hành Quyết định số 5701/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 và Công văn số 

983/UBND-PQLĐT ngày 21/6/2018 của UBND quận về ủy quyền cho UBND các 

phường thực hiện một số thủ tục hành chính về cấp giấy phép thuê vỉa hè sử dụng 

tạm thời ngoài mục đích giao thông, cấp Giấy Chứng nhận biển số nhà và giao 

nhiệm vụ cắt tỉa, chèn chống cây xanh trên các tuyến đường rộng 5,5m trở lại. Thời 

gian thực hiện từ cuối tháng 8/2018. 

+ Liên quan đến thực hiện công bố thông tin quy hoạch: Hiện nay, đã hoàn 

thành việc cắm biển công bố quy hoạch TL: 1/500 cho 06 dự án để nhân dân được 

biết(7). 

+ Ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 29/01/2018 về thực hiện Chỉ 

thị số 21/CT-TU ngày 01/11/2017 của Thành ủy về chấn chỉnh, lập lại trật tự, kỷ 

cương trong quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động và ban hành 02 Quy chế phối 

hợp liên quan trong lĩnh vực quản lý xây dựng, qua đó đã đạt được một số kết quả 

quan trọng(8). 

+ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy. 

UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì thường xuyên kiểm tra các 

tuyến đường trọng điểm, qua đó, nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính 06 trường 

hợp, với số tiền 15.000.000 đồng. 

+ Công tác quản lý giao thông: Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các đơn 

vị liên quan kiểm tra, xử lý các điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông và điểm đen đợt 

1 năm 2018. Đồng thời, có Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 31/7/2018, Báo cáo số 

242/BC-UBND ngày 06/8/2018 về đề xuất bổ sung giải quyết các điểm đen, điểm 

có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đợt 2 năm 2018, đến nay UBND thành phố đã 

thống nhất giải quyết tại Thông báo số 253/TB-VP ngày 19/10/2018. Cấp thoát 

nước, đặt tên đường, đánh gắn biển số nhà, quản lý cây xanh được thực hiện thường 

xuyên, hiệu quả. 

- Đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục thi công, hoàn thiện các công trình 

chuyển tiếp có nguồn vốn ngân sách của Trung ương, thành phố, trong đó có 2 công 

trình trọng điểm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND 

                                                 
(6) Về điện chiếu sáng: Đầu tư 6,58km; đường bêtông kiệt hẻm: Đầu tư 1,46km; hệ thống mương thoát nước: 

Đầu tư 5,45km. Đến nay, đã đầu tư: 8,2km ĐCS, 10,1km MTN (trong đó có 6,5 km MTN thuộc dự án giao thông nội 

thị quận, 2,9 km MTN từ danh mục vốn XDCB 2018, 0,7 km MTN thuộc danh mục vốn KTTC 2018), 4,9 km đường 

BTXM. 
(7) Dự án đường nối từ Hòa Thọ Tây đi KDC Phong Bắc; dự án KDC Nam Lê Trọng Tấn; Dự án Cụm Công 

nghiệp Cẩm Lệ, KDC chợ Hòa Phát, Khu vực phía Nam CK55, dự án các hộ dân bị ảnh hưởng trạm xử lý nước thải 

KCN Hòa Cầm. 
(8) Tính đến ngày 16/11/2018, đã tiếp nhận và cấp 4.472 Giấy phép xây dựng, tăng 9,6% so với năm 2017; trả 

lời xác nhận quy hoạch 82 trường hợp, trả lời 60 trường hợp lấy ý kiến về vấn đề gắn liền tài sản trên đất; ký 09 đồ án 

quy hoạch, tổ chức bàn giao mốc và công bố quy hoạch 13 dự án. Trong năm 2018, đã kiểm tra 2000 trường hợp xây 

dựng mới, qua đó ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp vi phạm xây dựng không có giấy 

phép và 20 trường hợp xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng đã cấp, với số tiền 511.250.000 đồng. 

Ngoài ra, UBND quận ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự xây dựng 48 trường hợp 

với số tiền 638.750.000 đồng. 
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quận(9). Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách thành phố, gồm 10 công trình 

(đến nay, đã hoàn thành 06 công trình bàn giao đưa vào sử dụng, 04 công trình còn 

lại đang trong quá trình xây dựng); công trình sử dụng vốn ngân sách quận theo kế 

hoạch đầu năm 2018, gồm 45 công trình (đến nay, đã khởi công xây dựng 41 công 

trình, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng được 32 công trình, còn 09 công trình 

đang triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành trong năm 2018). Còn lại 04 công 

trình không triển khai được do ảnh hưởng về mặt bằng xây dựng (đính kèm Phụ lục 

2). Đồng thời, đã tổ chức Lễ Thông xe kỹ thuật dự án đường gom dân sinh dọc 

đường sắt đoạn từ Ngã ba Huế đến Cầu vượt Hòa Cầm và Lễ ra quân 02 công trình 

trọng điểm theo Nghị quyết HĐND quận: tuyến giao thông Hòa Thọ Tây đi khu dân 

cư Phong Bắc; dự án giao thông nội thị. 

c) Tài nguyên và Môi trường: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018, trình 

UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 18/4/2018. 

Ban hành 289 Quyết định thu hồi đất thuộc các dự án. Ban hành: 368 Quyết định 

giao đất, với tổng diện tích là 93.592,51m2 cho hộ gia đình; 59 Quyết định cho phép 

chuyển mục đích từ các loại đất khác sang đất ở với tổng diện tích 8.617,12m2, 

trong đó: phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 07 trường hợp sử dụng đất không 

đúng mục đích, với số tiền 10.500.000 đồng. 

Ban hành Quyết định số 6466/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 về việc thành lập 

Tổ công tác rà soát, thống kê đất rẻo trên địa bàn quận theo quy định tại Quyết định 

số 3862/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND thành phố. Hiện nay, đang triển 

khai thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2018, UBND quận đã triển khai thực hiện các 

dự án quan trọng, như: dự án Đường nối Hòa Thọ Tây đi KDC Phong Bắc; dự án 

Các hộ ảnh hưởng Trạm xử lý nước thải Hòa Cầm; Tuyến cống từ Trạm xử lý nước 

thải Khu Công nghiệp Hòa Cầm ra sông Cẩm Lệ; Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ; các 

tuyến đường giao thông nội thị,… Nhìn chung, công tác tham mưu triển khai thực 

hiện đảm bảo quy định cũng như tiến độ. Qua đó, đã thẩm định 176 hồ sơ bồi thường, 

hỗ trợ của các dự án thu hồi đất. 

                                                 
(9) - Đường Giao thông nội thị quận Cẩm Lệ: Dự án được triển khai thi công vào đầu tháng 03/2018 với tiến 

độ thực hiện là 24 tháng. Theo phân kỳ, trong năm 2018 sẽ triển khai thực hiện toàn bộ phần đường bê tông kiệt hẻm 

với chiều dài 10.777md và 03 tuyến nhánh nâng cấp mở rộng (1 tuyến thuộc phường Hòa Phát và 2 tuyến thuộc 

phường Hòa Thọ Đông) với chiều dài 1.310md trên tổng số 10 tuyến với chiều dài 4.819md. Tiến độ thực hiện:  

+ Đối với hạng mục đường và mương thoát nước ở các nhánh đường kiệt hẻm, đến nay đã thi công hoàn 

thành 3.966md/10.777md, các nhánh còn lại không thi công được do không có điểm đấu nối thoát nước và một số 

nhánh chờ các tuyến đường nâng cấp mở rộng hoàn thành sẽ có điểm đấu nối mới tiếp tục triển khai thi công. 

+ Đối với 03 tuyến đường nâng cấp mở rộng: Nhánh 2 (Kiệt 185 Lê Trọng Tấn) đã thi công hoàn thành 

200m đầu tuyến/680m toàn tuyến (do chờ giải tỏa mặt bằng mới có mặt bằng để thi công). Nhánh 5 (Kiệt số 2 Nguyễn 

Nhàn) tại phường Hòa Thọ Đông đã thi công hoàn thành. Nhánh 6 (Kiệt 43 Nguyễn Nhàn) đã thi công xong phần 

mương thoát nước và nửa mặt đường bên phía Cống Quỳnh, khối lượng đạt khoảng 60% (do chờ giải tỏa mặt bằng 

phía nhà dân mới có mặt bằng để thi công).  

- Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi KDC Phong Bắc Hòa Thọ Đông: Dự án được triển khai thi công vào đầu 

tháng 03/2018 với tiến độ thực hiện là 24 tháng. Trong lúc chờ thực hiện giải phóng mặt bằng, Nhà thầu thi công đang 

triển khai đổ bê tông cấu kiện đúc sẵn và tập kết ống công BTLT. Hiện nay, mặt bằng thi công đã giải phóng được đất 

nông nghiệp phường Hòa Thọ Tây trong tháng 7/2018 và đang thực hiện đắp đất phần diện tích này. 
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Tiếp nhận và xử lý 36 thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan 

đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất. Qua đó, ban hành 02 quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền phạt là 3.250.000 đồng và chỉ đạo thực 

hiện các hoạt động tuyên truyền vệ sinh môi trường(10). Kiểm tra, tổ chức cưỡng chế 

tháo dỡ 03 láng trại xây dựng trái phép và 02 điểm tập kết cát không đúng quy định 

tại phường Hòa Xuân; tiến hành cắt đường, đóng barie nhằm ngăn chặn việc nhập 

thêm cát mới vào khu vực bãi tạm đối với điểm tập kết cát doanh nghiệp tư nhân Võ 

Văn Thời. Đồng thời, kiểm tra, xử lý 02 điểm tập kết cát không đúng quy định tại 

phường Hòa An. 

d) Văn hoá - Xã hội: 

- Giáo dục và đào tạo: Kết thúc năm học 2017-2018, 100% học sinh hoàn 

thành chương trình Tiểu học, 99,79% học sinh được công nhận tốt nghiệp Trung học 

cơ sở. Tổ chức Lễ tuyên dương - khen thưởng cho 271 học sinh đạt giải nhất, nhì 

cấp Quốc gia, thành phố năm học 2017-2018 và các Hội thi cấp quận. 

Đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, từng bước chuẩn hóa các trường học. Triển 

khai mô hình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng 

đồng đến năm 2020 theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ. Triển khai hệ thống tuyển sinh trực tuyến lớp 1 và lớp 6 trên địa 

bàn quận. 

- Văn hoá, Thể dục - Thể thao: 

Tiếp tục thực hiện Đề án "Phát triển Văn hóa quận Cẩm Lệ giai đoạn 2016-

2020". Tổ chức thành công Lễ Tưởng niệm 110 năm ngày Chí sỹ yêu nước Ông Ích 

Đường hy sinh (1908-2018) và phối hợp tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 

160 năm Ngày Đà Nẵng kháng Pháp. Triển khai thực hiện Phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” và Đề án “NSVH-VMĐT” (11), 6/6 phường đã ban hành Kế hoạch 

thực hiện trong năm 2018 và triển khai đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2018. 

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tăng cường. Tổ chức thành công Đại 

hội Thể dục - Thể thao cấp quận lần thứ IV. Thực hiện cấp phép và tăng cường 

thanh tra, kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa có điều kiện(12). 

Tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền về “thành phố 4 an”; “Năm đẩy 

mạnh thu hút đầu tư”; Chương trình “thành phố 4 an”, “5 không, 3 có”, phòng, 

chống dịch bệnh, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, giải phóng mặt bằng các 

dự án… 

- Lao động, việc làm, giảm nghèo, chính sách xã hội: Tiếp tục thực hiện Đề 

án "Giảm nghèo giai đoạn 2016-2020" và Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 

                                                 
(10) Hưởng ứng “Ngày Nước Thế giới và Giờ Trái Đất” năm 2018 và tổ chức Lễ mitting phát động ra quân tại 

UBND phường Khuê Trung; duy trì thường xuyên phong trào Ngày Chủ nhật “Xanh - Sạch - Đẹp”, qua đó đã huy 

động khoảng 500 người ra quân, thu gom khoảng 200m3 rác thải; cấp 175 Thông báo xác nhận hồ sơ bảo vệ môi 

trường của các doanh nghiệp trên địa bàn quận. 
(11) Năm 2017, trên địa bàn quận có 26.093/27.251 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt lỷ tệ 95,75%; 

322/406 tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ 79,31%; 02 phường đạt chuẩn “Phường văn minh đô thị” (Khuê Trung và Hòa Thọ 

Đông); 370 tổ dân phố không rác và 19 Tuyến đường văn minh đô thị cấp quận. 
(12) Đã cấp 06 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và 05 Giấy phép 

kinh doanh Karaoke. 
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09/02/2018 của UBND quận về thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2018, 

giảm 555 hộ nghèo đạt và vượt kế hoạch của thành phố. 

Phối hợp với UBMTTQVN quận, các đoàn thể quận và UBND các phường 

khảo sát, lập danh sách và hoàn thành xây mới 09 nhà, sửa chữa 22 nhà ở cho hộ 

nghèo. Tiếp tục kiểm tra, xác nhận hộ nghèo để được hưởng các chế độ theo quy 

định, như vay vốn, bảo hiểm y tế, tiền điện, cập nhật thông tin hộ nghèo vào phần 

mềm của thành phố... Hoàn thành xây mới và sửa chữa 186 nhà ở cho người có 

công cách mạng năm 2018 (trong đó, đã hoàn thành xây mới 49 nhà và 137 nhà sửa 

chữa), với tổng số tiền 5.850.000.000 đồng nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh 

- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).  

Thực hiện Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND quận về 

việc thành lập Tổ kiểm tra tình hình cấp phát quà tết trên địa bàn quận năm 2018, 

qua kiểm tra, chưa phát hiện sai sót. Đã tiếp nhận, giải quyết 243 hồ sơ chế độ chính 

sách người có công và 593 hồ sơ bảo trợ xã hội. Ngoài ra, đã giải quyết điều dưỡng  

tại gia 477 người và điều dưỡng tập trung tại các Trung tâm phụng dưỡng người có 

công 141 người, chi trả thờ cúng liệt sĩ năm 2018 cho 1.086 người, với kinh phí 

543.000.000 đồng. Công tác cai nghiện, phòng, chống mại dâm và quản lý tập trung 

các đối tượng tệ nạn xã hội tiếp tục được quan tâm; nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ 

trẻ em được chú trọng, thường xuyên phối hợp với các Tổ chức Phi Chính phủ cấp 

phát học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ dụng cụ phục hồi chức 

năng cho trẻ em bị khuyết tật(13). Triển khai dự án của Tầm nhìn Thế giới về chống 

xâm hại trẻ em qua môi trường mạng. 

- Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ): Thường xuyên chỉ đạo 

phòng, chống giám sát dịch bệnh Zika, Tay chân miệng, Sởi, Rubela, Ebola, Thủy 

đậu, bệnh đau mắt đỏ để xử lý kịp thời. Trên địa bàn quận, đã xảy ra 230 ca dịch 

bệnh Tay chân miệng và 377 ca dịch bệnh Sốt xuất huyết, qua đó đã chỉ đạo giám 

sát chặt chẽ tình hình dịch sốt xuất huyết. Trung tâm Y tế thành lập Đội cơ động 

phòng, chống dịch sẵn sàng điều tra, xử lý ca bệnh khi có yêu cầu và chuẩn bị  đầy 

đủ các cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện bảo hộ, máy phun để chủ động trong 

phòng chống dịch. Tổ chức trực dịch 24/24 giờ, tăng cường giám sát dịch bệnh tại 

các cơ sở y tế, cộng đồng để phát hiện sớm, xử lý dịch kịp thời(14). Thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành về ATTP năm 2018 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm(15)
. 

                                                 
(13) Phối hợp Tổ chức phi chính phủ kết hợp sự hỗ trợ của các ngành của thành phố và Quỹ bảo trợ trẻ em 

quận đã hỗ trợ cho trẻ em như học bổng, dụng cụ học tập, xe đạp, phẫu thuật tim, sửa chữa nhà ở…., với số tiền 

473.600.000 đồng. Trong năm 2018, có tổng cộng 216 đối tượng nghiện ma tuý đang còn trong thời gian quản lý theo 

quy định pháp luật. Qua đó, hướng dẫn và tiếp nhận 32 hồ sơ đề nghị cai nghiện bắt buộc, áp dụng biện pháp cai 

nghiện bắt buộc tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng, thành phố Đà Nẵng cho 29 trường hợp, 03 trường hợp đang thụ lý giải 

quyết.  
(14) Đã xử lý 58 ổ dịch nhỏ Sốt xuất huyết tại 06 phường. 
(15) Đã kiểm tra 201 lượt/175 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở các chợ Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Hòa Cầm, Hòa 

An, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, xử phạt vi phạm hành chính 14 cơ sở, với số tiền 26.750.000 đồng. Kiểm 

tra 31 cơ sở hành nghề y tế tư nhân (trong đó có: 19 nhà thuốc; 09 cơ sở Nha Khoa; 01 cở sở kinh doanh máy 

massage; 01 phòng khám Đa khoa Hữu Thọ, 01 phòng khám Y học cổ truyền), xử phạt vi phạm hành chính 01 nhà 

thuốc trong lĩnh vực y tế, với số tiền 4.000.000đ. Thẩm định và cấp 53 Giấy Chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các 

bếp ăn tập thể và các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống. 
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Triển khai chiến dịch tăng cường, lồng ghép truyền thông dân số - KHHGĐ, 

đến nay đã thực hiện 5.769/3.821 chỉ tiêu các biện pháp tránh thai (đạt 151% kế 

hoạch). Số trẻ sinh (1.329 trẻ), số sinh con thứ 3+(121 trẻ), tăng 18 trường hợp so 

với cùng kỳ năm 2017. 

đ) Thanh tra, tư pháp: 

Ban hành Quyết định số 4574/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 về Kế hoạch 

Thanh tra năm 2018, với 09 cuộc/09 đơn vị, đến nay tiến hành thanh tra 07 cuộc/07 

đơn vị, ban hành Kết luận thanh tra đối với 07 cuộc. Thực hiện điều chỉnh Kế hoạch 

Thanh tra năm 2018 đối với 02 cuộc/02 đơn vị theo Công văn của Thanh tra thành 

phố, đồng thời tổ chức kiểm tra và kết luận 03 cuộc(16).  

Ban hành các Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 25/01/2018 triển khai thực 

hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018; 

tham gia góp ý các dự thảo văn bản và 98 dự thảo Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính(17); Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 29/01/2018 về tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật năm 2018; triển khai Hội nghị tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin, Luật 

Hình sự (sửa đổi)... Phát hành gần 1.000 tờ gấp, tờ  rơi về an toàn giao thông, 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; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 29/01/2018 

triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018, trọng tâm các lĩnh vực 

thực hiện Chương trình “thành phố 4 an”; tổ chức chứng thực, hộ tịch với 11.484 

trường hợp, đồng thời phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố trợ 

giúp pháp lý lưu động 03 đợt, với hơn 90 đối tượng.  

e) Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền: 

Ban hành Quyết định số 4735/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về Kế hoạch công 

tác cải cách hành chính năm 2018; Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày19/3/2018 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cải cách hành chính quận 

Cẩm Lệ giai đoạn 2018-2020; ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành 

chính các phường thuộc quận năm 2017 và thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng 

kết quả cải cách hành chính tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND 

các phường thuộc quận năm 2017. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-QU 

ngày 13/9/2018 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

cải cách hành chính trên địa bàn quận giai đoạn 2018-2020. 

Chỉ đạo thường xuyên công tác tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng làm việc, 

cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách; quản lý Nhà nước về văn thư lưu 

trữ; tôn giáo, dân tộc, thanh niên, hội theo quy định. Tổ chức Lễ công bố Quyết định 

điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với quận Cẩm Lệ từ đơn vị hành chính 

                                                 
(16) Đã tiến hành xử lý kỷ luật đối với 05 cá nhân, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với: 15 cá nhân và 01 tập 

thể; thu hồi số tiền 42.255.292 đồng do sai phạm. Tiếp nhận giải quyết 340 đơn/340 vụ việc (trong đó: 07 đơn/07 vụ 

việc khiếu nại; 04 đơn/04 vụ việc tố cáo; 329 đơn/329 vụ việc kiến nghị, phản ánh), đã giải quyết 311/337 đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. 
(17) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh môi trường, an ninh trật tự, xây dựng, đất đai, an toàn 

giao thông. Kiểm tra tính pháp lý cho 30 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 02 hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục bắt 

buộc. 
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loại III lên loại II và Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính - Văn thư lưu 

trữ - Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ kê khai 

tài sản, thu nhập cá nhân năm 2017 và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, không 

chuyên trách năm 2017. 

Xây mới và đưa vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đảm bảo 

khang trang, hiện đại, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến giải quyết 

công việc; thường xuyên theo dõi hoạt động, phân công thành viên thuộc Tổ hỗ trợ 

công dân thường xuyên hướng dẫn tại Bộ phận(18). Ban hành Kế hoạch số 493/KH-

UBND ngày 13/04/2018 về triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 

2018. Đồng thời, đã chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác trong năm 

2018. 

g) Quốc phòng, An ninh: 

Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an 

toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ(19). Vận động lắp đặt camera giám sát an 

ninh trật tự, an toàn giao thông, đến nay đã lắp đặt được 3.442 camera trên địa bàn 

quận(20). Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 

09/11/2015 của UBND thành phố về tuần tra phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và 

công tác thực hiện phối hợp giữa Cơ quan Quân sự, Công an quận theo Nghị định số 

77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ.  

Tổ chức thực hiện kế hoạch quốc phòng - quân sự địa phương năm 2018; 

hoàn thành tuyển quân năm 2018, đạt 100% chỉ tiêu giao(21). Tổ chức Hội nghị hiệp 

đồng các đơn vị Quân đội tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu 

hộ, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng. Chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan xây dựng 

Kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 02 phường Hòa Phát, phường Hòa Xuân. 

Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận xét duyệt thực lực công dân trong độ tuổi sẵn 

sàng nhập ngũ năm 2019.  

3. Đánh giá chung 

Qua quá trình thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của 

HĐND quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, hầu hết, các chỉ kinh tế - xã hội 

đều đạt và vượt, các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành. Các hoạt động hỗ trợ doanh 

                                                 
(18) Tính đến ngày 31/10/2018, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 36.281 hồ sơ, trong đó số hồ sơ sớm 

và đúng hẹn là 36.173 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,7%, hồ sơ trễ hẹn chiếm tỷ lệ 0,3% (nguyên nhân chủ yếu do cán bộ chuyên 

môn xử lý hồ sơ kích kết thúc trễ trên phần mềm một cửa, nhưng hồ sơ thực tế đều được giải quyết đúng hạn). 

Đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND quận phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn thiện hồ sơ, thủ 

tục đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị. Hiện nay, đang ký hợp đồng với đơn vị thi công, dự kiến tháng 

01/2019 sẽ lắp đặt thiết bị cho các phường 
(19) Trong năm 2018, đã xảy ra 40 vụ phạm pháp hình sự (giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm 2017), làm 04 

người chết, 10 người bị thương, thiệt hại tài sản: 13 xe máy, khoảng 465 triệu đồng. Đã làm rõ 37 vụ - 73 đối tượng, 

đạt tỷ lệ 92,5%, trong đó: trọng án đạt 100%. 

Tai nạn giao thông đường bộ: Trong năm 2018, trên địa bàn quận đã xảy ra 07 vụ TNGT đường bộ làm chết 

06 người, bị thương 05 người (so với cùng kỳ giảm 02 vụ, giảm 03 người chết, tăng 03 người bị thương). Qua điều tra 

các vụ vi phạm giao thông đường bộ, đơn vị đã khởi tố 04 vụ - 03 bị can.  
(20) Quận vận động lắp 3.262 camera, với số tiền 1,657 tỷ đồng, Thành phố lắp đặt 180 camera, trong đó: 704 

camera tại khu vực công cộng, còn lại là tại các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hàng. 
(21) Giao quân năm 2018: 139 thanh niên (NVQS: 114; Công an: 25). 
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nghiệp, kêu gọi đầu tư vào quận được xúc tiến triển khai tích cực. Công tác thu 

thuế, trong đó thu thuế xây dựng tư nhân đạt kết quả cao so với những năm trước. 

Công tác vận động, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, nhờ đó đã thi công 

và hoàn thành một số dự án quan trọng. Đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm, 

đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình, trong đó các công trình 

trường học hoàn thành đảm bảo phục vụ năm học 2018-2019. Chủ động và tích cực 

phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung Thông báo 

Kết luận số 138-TB/TU ngày 13/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. 

Chương trình “thành phố 4 an” được tập trung chỉ đạo, đã phát hành tờ rơi tuyên 

truyền đến từng hộ dân. An sinh xã hội được chú trọng, tổ chức tốt các hoạt động 

đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 và hoàn thành 

sửa chữa, xây mới nhà cho gia đình chính sách năm 2018. Tình hình an ninh chính 

trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo ổn định... 

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

tại, hạn chế: 

Thu hút đầu tư mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng vì nhiều nguyên nhân việc 

hoàn thành thủ tục để triển khai các dự án của Doanh nghiệp trên thực tế vẫn gặp 

nhiều khó khăn; tiến độ giải tỏa đền bù một số dự án còn chậm; công tác cải cách 

hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin mặc dù có nhiều cố gắng cải thiện, 

nhưng chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, thứ hạng vẫn còn thấp; công tác 

quản lý nhà nước về đất đai ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, còn để xảy ra 

vi phạm; quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, tình trạng xây 

dựng nhà trái phép, trong đó xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn còn xảy 

ra... Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế ở trên, có những những nguyên nhân 

khách quan: khối lượng công việc được giao lớn; nhiều nhiệm vụ trong quá trình 

thực hiện liên quan đến nhiều Sở, ban ngành của thành phố; một số thủ tục hành 

chính còn phức tạp, yêu cầu phải có thời gian để giải quyết; tâm tư của người lao 

động ở một số phòng, ban bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện chủ trương tinh 

giản biên chế, tinh gọn bộ máy ... nhưng chủ yếu là những nguyên nhân chủ quan:  

Một số nhiệm vụ, giải pháp của UBND quận sau khi có chỉ đạo thống nhất, 

nhưng tổ chức thực hiện vẫn còn chậm, đôn đốc nhiều lần; tính chủ động, năng lực 

điều hành công việc ở một số ngành, đơn vị còn hạn chế nhất định; công tác phối 

hợp giữa một số ngành, đơn vị trên một số công việc chưa chặt chẽ, đồng bộ; chế độ 

báo cáo ở một số ngành, đơn vị chưa kịp thời... đã ảnh hưởng đến hiệu quả chỉ đạo, 

điều hành công việc chung của UBND quận. 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI,  

QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2019 

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2018, dự báo tình hình kinh tế - xã hội 

của quận, UBND quận đề ra phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh năm 2019 như sau:  
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I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THỰC HIỆN TRONG 

NĂM 2019 

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát 

triển sản xuất kinh doanh; huy động các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ 

tầng, chỉnh trang đô thị, tập trung hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy 

mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều 

hành, thực thi nhiệm vụ ở các ngành, đơn vị, các phường. Thực hiện tốt các nhiệm 

vụ văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là hộ chính 

sách, hộ nghèo. Tăng cường quản lý đầu tư, quy hoạch, đô thị, tài nguyên môi 

trường. Quản lý điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Giữ vững an ninh 

chính trị và trật tự, an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Tiếp 

tục tăng cường thực hiện hiệu quả Chương trình “thành phố 4 an”, thành phố “5 

không”, “3 có”... Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 

2019 của quận. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong năm 2019 

(1) Tổng giá trị sản xuất tăng 10-11% so với năm 2018.  

(2) Giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng tăng 10-11% so với năm 

2018. 

(3) Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 10,5-11,5% so với năm 2018. 

(4) Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 0,15-0,2% so với năm 2018.  

(5) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận phấn đấu đạt và vượt dự toán 

thành phố giao.  

(6) Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 2.100 lao động.  

(7) Giảm hộ nghèo theo kế hoạch của thành phố. 

(8) Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 3,1%.  

(9) Giảm tỷ suất sinh 0,10%o; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,49%. 

(10) Gọi công dân nhập ngũ đạt 100%.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 

1. Kinh tế, Tài chính - Ngân sách 

a) Tiếp tục hưởng ứng Chương trình “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019”, 

phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố trong công tác tổ chức hoạt động khởi 

nghiệp, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để 

đẩy mạnh phát triển sản xuất, các lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế, phấn đấu giá trị 

sản xuất tăng so với năm 2018.  

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Tổ thu hút đầu tư quận trong thu hút doanh nghiệp đầu 

tư vào quận. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn 

quận theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, trong đó tiếp 
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tục phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố hỗ trợ giải quyết các thủ tục liên quan 

để triển khai trên thực tế một số dự án đầu tư của Doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện Dự án Cụm Công nghiệp quận (giai đoạn 1) để giải quyết nhu cầu về mở 

rộng mặt bằng sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp; khuyến khích và tạo 

điều kiện thuận lợi để Hội Doanh nghiệp quận hoạt động hiệu quả.  

Tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ của Đề án "Phát triển Thương mại - Dịch 

vụ giai đoạn 2016 - 2020" và xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển các 

chợ trên địa bàn quận giai đoạn 2019 - 2025”. Phấn đấu giá trị ngành thương mại - 

dịch vụ tăng so với năm 2018. Tiếp tục triển khai xây dựng "Chợ văn minh thương 

mại, an toàn thực phẩm" và tiếp tục triển khai thực hiện “Phố ẩm thực trên tuyến 

đường Thăng Long” đến năm 2020; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, hàng 

giả, xử lý kịp thời hành vi đầu cơ, nâng giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn 

thuế. Khuyến khích kêu gọi đầu tư chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, 

rau củ quả sạch trên địa bàn; kêu gọi phát triển siêu thị mini, cửa hàng tự chọn trong 

các khu dân cư, đầu tư nhà hàng ăn uống đặc sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm; hình thành các dự án dịch vụ du lịch ven sông Cẩm Lệ; đầu tư chuyên doanh 

cây cảnh, cây xanh, cây ăn trái; chú trọng các ngành nghề truyền thống gắn với việc 

phát triển du lịch.  

Triển khai thực hiện nông nghiệp đô thị theo Đề án "Phát triển nông nghiệp 

đô thị" và Đề án "Quy hoạch phát triển sản xuất kết hợp du lịch sinh thái tại vùng 

rau La Hường” theo hướng ưu tiên đầu tư một số hạng mục như cổng chào, bảng 

hiệu, trồng cây, tạo cảnh quan … và một số hoạt động xúc tiến khác để quảng bá 

hình ảnh vùng rau, nhằm thu hút du khách đến thăm quan trải nghiệm. Khuyến 

khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát 

triển các mô hình sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ kinh tế hộ với doanh nghiệp, 

thị trường. Phát triển các chuỗi cửa hàng bán nông sản an toàn tập trung tại các chợ, 

khu đông dân cư. Tăng cường tiêm phòng, kiểm soát giết mổ, dịch bệnh gia súc, gia 

cầm gắn với kiểm tra an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông lâm thủy sản. Nâng 

cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy phát triển các mô hình Hợp tác xã mới, hỗ trợ, 

tiêu thụ, tìm kiếm đầu ra cho nông sản. 

b) Công tác điều hành ngân sách Nhà nước 

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của 

UBND thành phố Ban hành Đề án “Chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, 

ngành nghề có rủi ro cao về thuế” trên địa bàn quận; tăng cường quản lý và điều 

hành thu, chi ngân sách đảm bảo cân đối, hiệu quả; huy động tối ưu các nguồn thu, 

giảm nợ đọng thuế, chống thất thu thuế, nhất là nguồn thu từ hoạt động xây dựng tư 

nhân, kinh doanh dịch vụ, nhà hàng..., giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; Phấn đấu thu ngân 

sách Nhà nước trên địa bàn quận năm 2019 đạt và vượt dự toán thành phố giao. Tiếp 

tục quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được 

giao, đảm bảo nguyên tắc chi trên cơ sở tiến độ thu và khả năng cân đối nguồn thu.    
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2. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên và môi 

trường 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TU ngày 01/11/2017 của 

Thành ủy về chấn chỉnh, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, an 

toàn lao động, Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND 

thành phố về Ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. 

Kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép, không 

phép. Tổ chức xử lý hành chính đối với các hộ dân không chấp hành Quyết định thu 

hồi đất của UBND quận tại các dự án. 

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả việc lập lại trật tự vỉa hè tại các tuyến 

đường theo phân cấp quản lý; các nhiệm vụ liên quan tại Thông báo Kết luận số 

138-TB/TU ngày 13/10/2016 và Thông báo Kết luận số 369-TB/TU ngày 02/5/2018 

của Thành ủy Đà Nẵng và Chương trình “thành phố 4 an” trên lĩnh vực đảm bảo an 

toàn giao thông.  

Hoàn thành chỉ tiêu năm 2019 của Đề án "Phát triển hạ tầng đô thị quận Cẩm 

Lệ giai đoạn 2016 - 2020" đã được Quận ủy, HĐND quận thông qua. Từng bước 

hoàn thành khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở các khu dân cư. Nâng mức tỷ lệ sử 

dụng nước máy cho người dân. 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. Tiếp tục đề nghị 

thành phố chỉ đạo thi công thảm nhựa, lát gạch vỉa hè, đặt tên đường ở các tuyến 

đường có tỷ lệ dân cư sinh sống từ 50% trở lên và các tuyến đường cấp thiết, nâng 

cấp cải tạo mạng lưới giao thông nội thị ở các phường. 

Tổ chức đánh giá việc phân cấp cho UBND các phường thực hiện cắt tỉa cây 

xanh ở các tuyến đường 5,5m trở xuống, đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, 

nâng cao hiệu quả chủ trương ủy quyền cho UBND các phường quản lý thu phí sử 

dụng vỉa hè, ngoài mục đích giao thông, đánh gắn biển số nhà, cắt tỉa cây xanh theo 

Quyết định số 5701/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND quận và Công văn số 

983/UBND-PQLĐT ngày 21/6/2018 của UBND quận. 

b) Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất 

đai, giao đất, thu hồi đất, xét tính pháp lý nhà đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thẩm định hồ sơ đền bù các dự án giải tỏa cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.  

Tập trung cập nhật, hoàn thiện hệ thống dữ liệu về quản lý đất đai trên địa bàn 

quận. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án giải tỏa đền bù còn lại và các dự án 

mới trên địa bàn quận, đảm bảo quy trình tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2017. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019. 

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Phối hợp triển khai thống kê, kiểm kê đất đai 

trên địa bàn quận hàng năm theo quy định của Luật Đất đai. Thực hiện tốt công tác 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực đất đai. 

Triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố Môi trường năm 2019”. 

Tiếp tục thực hiện Đề án “Bảo vệ môi trường quận đến năm 2020” và thực hiện thí 

điểm mô hình “Phường thân thiện môi trường” năm 2019. Tập trung xây dựng kế 

hoạch khai thác, sử dụng các hồ điều tiết trên địa bàn quận theo Quyết định số 
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33/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND thành phố. Thực hiện thẩm định, 

xác nhận hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định. Tăng cường hậu kiểm tra sau khi cấp 

hồ sơ bảo vệ môi trường cho các cá nhân, tổ chức. Thường xuyên kiểm tra, việc thu 

gom rác thải và chất lượng phục vụ vệ sinh của Xí nghiệp môi trường Cẩm Lệ. Tổ 

chức thực hiện cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận theo 

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND thành phố. Đẩy 

mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả Ngày chủ Nhật “Xanh - Sạch - 

Đẹp”, nhân rộng mô hình “Tổ dân phố không rác”, thu gom rác thải theo giờ… 

3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải tỏa đền bù các dự án, công trình xây 

dựng cơ bản 

a) Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố giải quyết vướng mắc, 

tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, tập trung 20 dự 

án nhóm I (theo Công văn số 4907/UBND-QLĐTư ngày 26/6/2018 của UBND 

thành phố về kế hoạch đền bù giải tỏa các dự án đang triển khai trên địa bàn quận 

Cẩm Lệ), 04 dự án theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND 

thành phố và 02 dự án trọng điểm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 

05/7/2018 của HĐND quận. 

b) Tập trung chỉ đạo giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng các dự án trên địa bàn 

phường Hòa Xuân; Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ; Khu tái định cư Phước Lý 2; Khu 

vực tuyến mương thoát Khe Cạn; Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan; đường 

gom đường sắt (đoạn từ cầu Vượt Hòa Cầm - Cầu Đỏ)..., trong đó xác định “Cụm 

Công nghiệp” (giai đoạn 1) là dự án trọng điểm trong năm 2019. 

c) Cân đối, ưu tiên vốn đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, các công 

trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các công trình an sinh xã hội chuyển tiếp 

năm 2018. Các dự án chuyển tiếp cần rà soát quy mô, phạm vi đầu tư phù hợp với 

mục tiêu và khả năng cân đối vốn. Cân nhắc các dự án khởi công mới, đảm bảo tính 

thật sự cần thiết và khả năng cân đối vốn cho công trình. 

4. Văn hóa - Xã hội 

a) Xây dựng Kế hoạch thăm Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 cho gia đình 

có công cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn quận. Triển khai hỗ trợ sửa chữa xây 

mới các nhà ở xuống cấp cho gia đình có công cách mạng năm 2019, xây dựng Kế 

hoạch kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ và tiếp tục vận động thu Quỹ Đền 

ơn đáp nghĩa quận đạt 100% kế hoạch được giao. 

Đẩy mạnh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện 

kịp thời chế độ chính sách ưu đãi người có công và hỗ trợ sửa chữa nhà ở gia đình 

hộ nghèo, gia đình có công cách mạng năm 2019.  

Tiếp tục thực hiện Chương trình "5 không, 3 có" của thành phố, Đề án "Giảm 

nghèo giai đoạn 2016-2020" của quận; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo 

năm 2019; làm tốt công tác an sinh xã hội theo Chương trình "thành phố 4 an" của 

Thành ủy và Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành 
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phố về quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn thành 

phố.  

b) Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo 

và tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học trên địa bàn. Thực 

hiện đồng bộ các giải pháp giúp đỡ, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học theo Chỉ 

thị số 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy.  

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án "Phát triển và nâng cao chất lượng giáo 

dục quận Cẩm Lệ giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030", Đề án "Sữa học đường" 

ở bậc học Mầm non, Đề án "thí điểm dạy ngoại ngữ thứ 2", Đề án "Dạy thí điểm 

môn Tiếng Hàn" tại trường TH Hoàng Dư Khương, THCS Nguyễn Văn Linh, dự án 

Tiếng Đức tại trường THCS Trần Quý Cáp, Nguyễn Thiện Thuật và Đề án "Giáo 

dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông" tại 

các trường trên địa bàn quận. 

Khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, có giải pháp thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo chất lượng cao; tăng cường đầu tư trang thiết bị cho các 

bậc học, nhất là đảm bảo các điều kiện dạy 02 buổi/ngày cho học sinh; đảm bảo điều 

kiện tăng số lượng trường công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng chuẩn quốc gia các 

trường học; đổi mới chương trình sách giáo khoa. Phấn đấu hằng năm tăng từ 3-5% 

học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học nghề. Thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột 

xuất về đảm bảo các điều kiện quy định về an toàn trường học, chăm sóc sức khỏe 

của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ, trường mầm non trên địa bàn 

quận, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi bạo lực, 

xâm hại đối với trẻ em. 

c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “thành phố 4 an” trên lĩnh vực 

an toàn thực phẩm. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về 

y tế và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại 

Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Trạm Y tế 6 phường. Quản lý chặt chẽ chất lượng hoạt 

động khám, chữa bệnh. Nâng cao hiệu quả y tế dự phòng, chủ động phòng, chống 

dịch bệnh. Tăng cường quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm. 

d) Tiếp tục thực hiện Đề án "Phát triển Văn hóa quận Cẩm Lệ giai đoạn 

2016-2020 và sau 2020".  

Tiếp tục thực hiện mô hình hợp tác công tư và xã hội hóa, liên kết đầu tư các 

công trình công cộng, phúc lợi: Trung tâm văn hóa - thể thao các phường, nhà họp 

cộng đồng, quản lý và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao đã được đầu 

tư ở quận và phường.  

Tăng cường quản lý lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, các di tích lịch sử, 

văn hóa. Bảo tồn, tôn tạo các khu di tích được xếp hạng. Phát triển phong trào văn 

hóa - thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Khuyến khích tổ chức các hoạt 

động Câu Lạc bộ Nghệ thuật, thể thao… 
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5. Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp 

a) Tổ chức sắp xếp bộ máy, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các 

phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận theo các Nghị quyết của Trung ương, Kế 

hoạch của thành phố, quận. Triển khai thực hiện "Đề án tinh giản biên chế quận giai 

đoạn 2015-2021", cơ cấu lại công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo bước chuyển 

biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân 

dân. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-QU ngày 13/9/2018 của Quận ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn 

quận giai đoạn 2018-2020 và Đề án "Nâng cao chất lượng cải cách hành chính giai 

đoạn 2017-2020", quyết liệt nâng cao thứ hạng cải cách hành chính, văn thư - lưu 

trữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị 

thuộc quận và UBND các phường. Niêm yết, triển khai thực hiện Bộ thủ tục hành 

chính theo Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố.  

b) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2017 của UBND thành phố về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, 

phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố, trong việc xử lý, giải quyết 

đơn kiến nghị, phản ánh. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong 

năm, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 98%, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đúng 

thời gian quy định.  

Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019. Chỉ đạo đôn đốc, 

hoàn thành công tác minh bạch tài sản thu nhập năm 2018 và triển khai kê khai tài 

sản năm 2019 theo quy định. Tiến hành thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng. 

c) Triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó 

tập trung các Luật, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính để thực hiện chủ trương 

"thành phố 4 an". Thực hiện hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát các văn 

bản quy phạm pháp luật và các văn bản có tính chất quy phạm pháp luật; chuẩn tiếp 

cận pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành chính; chứng thực hộ 

tịch và trợ giúp pháp lý lưu động theo kế hoạch. Đồng thời, tổ chức kiểm tra nghiệp 

vụ tư pháp định kỳ đối với các phường. 

6. Quốc phòng, An ninh, Phòng cháy chữa cháy 

a) Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, 

xây dựng lực lượng và giáo dục quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chính sách hậu 

phương quân đội. Tập trung chỉ đạo gọi công dân nhập ngũ đạt 100%. 

b) Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý nhân khẩu, 

hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, lưu trú, quản lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có điều 

kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ...  

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 

của UBND thành phố về việc ban hành “Kế hoạch phối hợp các lực lượng trong 
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công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố”. 

Triển khai tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ quan đơn vị, phường trong thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; các kế hoạch phòng, chống tội 

phạm và tệ nạn ma túy theo Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 20/8/2014 của Ban Thường 

vụ Thành ủy. 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. 

c) Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở, khu dân cư, tổ 

dân phố thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ, đặc biệt là các khu vực có 

nguy cơ cao về cháy nổ và có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. 

 Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, 

sau khi được HĐND quận thông qua Nghị quyết, UBND quận sẽ ban hành giải pháp 

điều hành, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND 

quận và UBND các phường để triển khai thực hiện, quy định cụ thể đơn vị chủ trì, 

cơ quan phối hợp và thời gian hoàn thành, đồng thời phân công lãnh đạo UBND 

quận chỉ đạo theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, kịp thời xử lý những khó khăn, 

vướng mắc, đảm bảo thực hiện các mục tiêu đề ra.  

UBND quận kính trình HĐND quận theo quy định./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- UBND thành phố; 
- TT Quận ủy;                                                             

- TT HĐND quận; 
- CT, các PCT UBND quận; 
- UBMTTQVN quận; 
- Ban Pháp chế; Ban KT-XH HĐND quận; 
- Văn phòng Quận ủy;   
- Các ban, ngành, hội đoàn thể; 
- VP HĐND và UBND quận; 
- UBND các phường; 
- Lưu: VT, TH.Tri.45.                                                

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 Lê Văn Sơn  
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