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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển  

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng  

đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, trong bối cảnh có những điều kiện thuận lợi cơ 

bản, nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của 

thành phố, Quận ủy, sự giám sát của HĐND quận, sự phối hợp của UBMTTQVN 

quận, các đoàn thể quận, sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh 

nghiệp và nhân dân trên địa bàn quận, UBND quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện 

đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc 

phòng, an ninh (QP, AN), qua đó đã đạt được một số kết quả quan trọng trên các 

lĩnh vực: 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

I. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU 

HÀNH CỦA UBND QUẬN VÀ CHỦ TỊCH UBND, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH 

UBND QUẬN 

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 KT-XH, QP, 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 ban hành Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 13/02/2018về 

Ban hành 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. 

Từ đầu năm đến nay, 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 154cuộc họp, hội 

nghị, ngoài ra UBND quận,Lãnh đạo UBND quận đã ban hành 3.326văn bản triển 

khai công việc (trong đó: 4.948 Quyết định; 891 Kế hoạch, Công văn; 163 Báo cáo; 

77 Thông báo; 118 Tờ trình),Văn phòng HĐND và UBND quận đã ban hành 31 

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.Từ tháng 01 đến ngày 

10/6/2018, đã giao trên 85 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay các nhiệm vụ cơ bản hoàn 

thành.UBND quận đã thực hiện nghiêm túc tiếp công dân định kỳ và thường xuyên. 

(Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận đã tiếp 28 lượtcông 

dân); phối hợp với UBND thành phố tiếp xúc, đối thoại 02 lượt/111 người. 
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Tập trung thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu so với dự toán 

giao. Phối hợp với các Sở, ban ngành tiếp tục đề xuất thành phố xem xét, chỉ đạo 

giải quyết các dự án quan trọng trên địa bàn quận theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 

ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố và các dự án trọng điểm theo Nghị quyết 

HĐND quận trên địa bàn quận. Chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác giải 

phóng mặt bằng các dự án quan trọng; đôn đốc triển khai các công trình xây dựng 

cơ bản và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu vực chỉnh trang. 

Chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2018“vui tươi, lành mạnh, an 

toàn và tiết kiệm”; đảm bảo an ninh, trật tự, chăm lo chu đáo về vật chất, tinh thần 

cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tăng cường quản lý thị trường, giá cả, vệ sinh 

môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...Ngoài ra, UBND quận đã kịp thời 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, qua đó giúp công tác chỉ đạo, điều hành của 

UBND quận được thuận lợi. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP, 

AN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

1. Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu 

- Tổng giá trị sản xuất (giá cố định 2010) trên địa bàn quận ước đạt 8.806 tỷ 

đồng, bằng 51,39% kế hoạch (tăng 15,53% so với cùng kỳ năm 2017). 

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 6.356 tỷ đồng, bằng 

51,55% kế hoạch (tăng 17,51% so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó: giá trị ngành 

công nghiệp dân doanh ước đạt 1.052 tỷ đồng, bằng 48,05% kế hoạch, tăng 3,14% 

so với cùng kỳ 2017. 

 - Giá trị ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 2.420 tỷ đồng bằng 50,95% kế 

hoạch (tăng 10,45% so với cùng kỳ năm 2017). 

 - Giá trị ngành nông nghiệp ước đạt 29,82 tỷ đồng, bằng 53,29% kế hoạch 

(tăng 27,98% so với cùng kỳ 2017). 

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 315.802 triệu 

đồng, đạt 56% so với dự toán giao
(1)

. 

- Dạy nghề và giải quyết việc làm 1.230 lao động, đạt 56% kế hoạch. 

- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch. 

2. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực 

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

- Công nghiệp - Xây dựng: Tình hình kinh tế trên địa bàn quận tăng trưởng 

khá so với 6 tháng đầu năm 2017. Cùng với nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn của 

thành phố và quan tâm động viên, hỗ trợ của quận nên đã đạt được một số kết quả 

khả quan. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng 

ước đạt 6.356 tỷ đồng, bằng 51,55% kế hoạch (tăng 17,51% so với cùng kỳ năm 

2017). Trong đó: giá trị ngành công nghiệp dân doanh ước đạt 1.052 tỷ đồng, bằng 

48,05% kế hoạch (tăng 3,14% so với cùng kỳ 2017). 
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- Thương mại - Dịch vụ: Tính đến ngày 01/6/2018, đã cấp Giấy Chứng nhận 

đăng ký kinh doanh cho 415 hộ với 74 tỷ đồng (tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 

118 hộ, vốn đăng ký tăng 23 tỷ đồng). 

Tổ chức thành công Chương trình Hưởng ứng “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 

2018”, tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu và phát hành ấn phẩm “Cẩm Lệ - Tiềm 

năng và cơ hội đầu tư”. 

Triển khai xây dựng "Phố ẩm thực" trên tuyến đường Thăng Long (giai đoạn 

1) - phường Khuê Trung. Hiện nay, đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán các 

hạng mục; xây dựng kế hoạch; lấy ý kiến Ủy viên UBND quận, các ngành liên quan 

để hoàn chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện.Đồng thời, triển khai và hoàn thành các 

nhiệm vụ về phát triển thương mại - dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2018
(2)

.   

- Sản xuất nông nghiệp: 

Xây dựng kế hoạch thực hiện tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường và tổ 

chứcTổng 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 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
(3)

. 

- An toàn vệ sinh thực phẩm trên lĩnh vực kinh tế: Trong 6 tháng đầu năm 

2018, đã tiếp nhận 08 hồ sơ trong lĩnh vực Nông lâm (trong đó, đã cấp phép 06 hồ 

sơ, 02 hồ sơ trả lại công dân); cấp 32 Giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm lĩnh vực 

Công thương và 41 Giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông lâm. 

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền các văn bản quy định về an toàn thực phẩm 

cho gần 400 hộ sản xuất kinh doanh tại các tuyến đường, khu dân cư và 300 hộ kinh 

doanh tại chợ Cẩm Lệ.Qua đó,chỉ đạo kiểm tra 25 cơ sở an toàn thực phẩm, xử phạt 

08 cơ sở, với số tiền 16 triệu đồng. 

Tổ chức kiểm tra 37 cơ sở sản xuất rượu thủ công, (trong đó: 36 cơ sở đạt và 

01 cơ sở qua thử test dương tính metanol).  

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

kiếm cứu nạn trên địa bàn quận. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai phòng, chống 

lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.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. 

- Tài chính ngân sách:Công tác thu ngân sách đạt kết quả khả quan, tổng thu 

ngân sách trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm 2018ước đạt 315.802 triệu đồng 

(đạt 56% so với dự toán giao).Trong điều hành chi ngân sách , thưc̣ hiêṇ nguyên tắc 

tiết kiêṃ , hiêụ quả , chi theo tiến đ ộ thu ; chủ động cân đối nguồn để đảm bảo thực 

hiêṇ các nhiêṃ vu ̣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 trọngđang triển khai(đình kèm Phụ lục 1). 
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Ban hànhKế 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.Ban hành 02 Quy chế phối hợp liên 

quan trong lĩnh vực quản lý xây dựng
(4)

. 

Tính đến ngày 06/6/2018, đã tiếp nhận và cấp 2.652 Giấy phép xây dựng, trả 

lời xác nhận quy hoạch 20 trường hợp, trả lời 52 trường hợp lấy ý kiến về vấn đề 

gắn liền tài sản trên đất; ký 06 đồ án quy hoạch, tổ chức bàn giao mốc và công bố 

quy hoạch 07 dự án. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 838 trường hợp xây dựng mới (trong đó, 10 

trường hợp vi phạm xây dựng không có Giấy phép, 07 trường hợp vi phạm xây 

dựng công trình sai nội dung Giấy phép được cấp, đã lập biên bản ngừng thi công, 

UBND các phường ban hành Quyết định đình chỉ thi công, đồng thời buộc chủ công 

trình thực hiện bổ sung Giấy phép theo quy định). Thường xuyên kiểm tra, xử lý 

kiên quyết các trường hợp xây dựng nhà trái phép
(5)

;ban hành 25 Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, với số tiền 303.750.000 đồng; 

in ấn 30 nghìn tờ rơi gửi các phường và tổ chức, công dân. Thời gian đến, sẽ chỉ đạo 

tiếp tục thực hiện việc cắm bảng công bố các đồ án quy hoạch chưa triển khai để 

nhân dân được biết. 

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: Ông Ích Đường, Cách Mạng Tháng 8, Lê Đại Hành, 

Nguyễn Hữu Thọ... Qua đó, nhắc nhở và xử lý
(6)

các trường hợp vi phạm. 

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. Đến nay, UBND 

thành phố đã thống nhất chủ trương bố trí kinh phí đầu tư xử lý theo đề xuất trên địa 

bàn quận với hơn 10 điểm. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang triển khai thực 

hiện, đồng thời đã chỉ đạo thực hiện 01 số giải pháp đảm bảo hạ tầng giao thông 

quan trọng khác
(7)

. 

- Cấp thoát nước,điện chiếu sáng, đặt tên đường, đánh gắn biển số nhà, quản 

lýcây xanh: Tính đến ngày 31/5/2018, tổng số hộ dân dùng nước máy trên địa bàn 

quận đạt 34.770/34.945 hộ (99,5%).  

Đầu tư thi công 03 công trình điện chiếu sáng, với quy mô 1,8 km, với kinh 

phí 625.000.000 đồng (dự kiến trong tháng 6/2018 sẽ triển khai thi công 11 công 

trình trong danh mục kiết thiết thị chính, với quy mô 6,5 km). 

Chỉ đạo UBND các phường đề xuất để báo cáo UBND thành phố đặt, đổi tên 

đường và công trình công cộng;đã cấp 150biển số nhà cho công dân và hiện đang rà 

soát, đề xuất các tuyến đường cần cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão năm 2018. 

- 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
(8)

.Đối với công trình vốn 

ngân sách quận theo kế hoạch đầu năm 2018, gồm 46 công trình
(9)

(đã triển khai 

công 28 công trình, 15 công trình dự kiến thi công trong tháng 6/2018, 03 công trình 

chưa triển khai thi công)(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 



5 

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; giao thông nội thị. 

c) Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức 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 15 Quyết định thu hồi đất, với tổng diện tích thu hồi 2.569m
2 

thuộc các dự án
(10)

.Ban hành: 207 Quyết định giao đất, với tổng diện tích là 

76.801,11m
2
cho hộ gia đình; 33 Quyết định cho phép chuyển mục đích từ các loại 

đất khác sang đất ở với tổng diện tích 3.343,12m
2
, trong đó: phát hiện và xử phạt vi 

phạm hành chính 01 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, với số tiền 

1.500.000 đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND quận đã triển khai thực hiện các dự án 

trên địa bàn quận, 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 đảm bảo quy 

định cũng như tiến độ.Qua đó,đãthẩm định 79 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của các dự án 

thu hồi đất
(11)

. 

Tiếp nhận và xử lý 15 thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan 

đến vấn đề ô nhiễm môi trường liên quan đến các cơ sở sản xuất. Qua đó, ban hành 

01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở sản xuất đậu khuôn Vũ Văn 

Long, với số tiền phạt là 750.000 đồng và chỉ đạo thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền vệ sinh môi trường
(12)

. 

Ban hành Công văn số 494/UBND-PTNMT ngày 13/4/2018 đề nghị Sở Xây 

dựng xác định sơ đồ và vị trí cụ thể quy hoạch vị trí tập kết cát trên địa bàn 

quận.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 tạiphường 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 - phường Hòa An. 

d) Văn hoá - Xã hội: 

- Giáo dục và đào tạo:Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 

II năm học 2017-2018, kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10 

năm học 2018-2019.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.Ban hành Kế hoạch số 533/KH-UBND ngày 23/4/2018 về triển 

khai hệ thống tuyển sinh trực tuyến lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn quận. 

- Văn hoá, Thể dục - Thể thao: 
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Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Phát triển Văn hóa quận Cẩm Lệ giai 

đoạn 2016-2020". Chỉ đạo xây dựng các hoạt động văn hóa quản lý di sản
(13)

.Tổ 

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

sinh (1908-2018). Triển khai thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Đề án 

“NSVH-VMĐT”
(14)

, đến nay, 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
(15)

. Các hoạt động 

văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tăng cường
(16)

.Hoàn thành Khai mạc Đại 

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

tra, kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa có điều kiện
(17)

. 

Tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền về Thành phố “4 an”; đồng thời, tổ 

chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh quận về trật tự an toàn giao thông trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán, “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 

09/02/2018 của UBND quận về thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2018, phấn 

đấu thoát nghèo 500 hộ. 

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

khảo sát, lập danh sách nhà ở hộ nghèo năm 2018 đề nghị xây mới, sửa chữa
(18)

. 

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…và cập nhật thông tin hộ nghèo vào phần mềm 

của thành phố. 

Đã hoàn thành sửa chữa 75 nhà ở cho hộ người có công cách mạng đợt I (xây 

mới 08 nhà, sửa chữa 67 nhà) trước Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Tiếp tục triển 

khai sửa chữa 111 nhà ở cho người có công cách mạng đợt II (xây mới 41 nhà, sửa 

chữa 70 nhà). Đến nay, đã hoàn thành 50 nhà (02 xây mới và 48 sửa chữa), đang 

triển khai 61 nhà (39 xây mới, 22 sửa chữa)và tiếp tục chỉ đạo hoàn thành trước 

ngày 27/7/2018 (nhânkỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ).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 140 hồ sơ chế độ chính sách người có công và 

316 hồ sơ bảo trợ xã hội. 

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
(19)

. 

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

đạophòng, chốnggiám 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 450ca 

dịch bệnh, chủ yếu là dịch sốt xuất huyết, các bệnh đường ruột, tay chân miệng và 

quai bị. 
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Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP năm 2018, đã kiểm tra 119 cơ 

sở, xử phạt 11 cơ sở với số tiền là 23.750.000 đồng.Kiểm tra 14cơ sở hành nghề y 

tế tư nhân (trong đó có: 06 nhà thuốc; 06 cơ sở Nha Khoa; 01 cở sở kinh doanh 

máy massage; 01 phòng khám Đa khoa Hữu Thọ). Qua kiểm tra, các cơ sở hành 

nghề y tế tư nhân thực hiện đúng quy định.Thẩm định và cấp 25 Giấy Chứng nhận 

đủ điều kiện ATTP cho các bếp ăn tập thể và các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Triển khai chiến dịch tăng cường, lồng ghép truyền thông dân số - KHHGĐ, 

đến nay đã thực hiện 4.967/3.821 chỉ tiêu các biện pháp tránh thai (đạt 130% kế 

hoạch). Số trẻ sinh (393 trẻ), số sinh con thứ 3
+
(50 trẻ), tăng 08 trường hợp so với 

cùng kỳ năm 2017. 

đ) Nội vụ, Thanh tra, tư pháp: 

Ban hành Quyết định số 4574/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 về việc Phê duyệt 

kế hoạch thanh tra năm 2018, tiến hành thanh tra 03đơn vị
(20)

. Đồng thời, thực hiện 

thu hồi số tiền 42.255.292 đồng đối với cuộc thanh tra đột xuất Trường Tiểu học 

Trần Đại Nghĩa theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 và đã nộp vào 

ngân sách số tiền 17.944.292 đồng. 

UBND quận đã tiếp 82 lượt công dân, tiếp nhận giải quyết 264 đơn/264 vụ 

việc
(21)

, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 96 đơn/96 vụ việc (03đơn/03 vụ 

việc khiếu nại; 93 đơn/93 vụ việc kiến nghị, phản ánh). 

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 75 dự thảo Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính
(22)

; 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 500 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 ở các lĩnh vực: 

thực hiện Chương trình Thành phố “4 an”; thực hiện chứng thực, hộ tịchvới 3.653 

trường hợp
(23)

. Đồng thời, phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành 

phố trợ giúp pháp lý lưu động 03 đợt, với hơn 30 đối tượng. 

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

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

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

ngày19/3/2018 Ban hành 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 và UBND các phường thuộc quận 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. Đồng thời, thường xuyên theo dõi hoạt động và phân công thành viên 

thuộc Tổ hỗ trợ công dân thường xuyên hướng dẫn tại Bộ phận. 
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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 đảm bảo hiệu quả theo quy định
(24)

.Lập, điều 

chỉnh hồ sơ trình Sở Nội vụ thành phố về phân loại đơn vị hành chính quận từ loại 

III lên loại II.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. 

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 liên quan khác trong 6 tháng đầu năm 2018
(25)

. 

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
(26)

. 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
(27)

.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. 

3. Đánh giá chung 

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Thành phố, sự lãnh đạo của Quận ủy, 

giám sát của Thường trực HĐND quận, phối hợp của UBMTTQVN quận và các 

đoàn thể quận, UBND quận đã tập trung chỉ đạo, điều hành và đề ra các giải pháp 

thực hiện đồng bộ, nên tình hình KT-XH của quận có bước tăng trưởng khá, trong 

đó nổi bật: 

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan (tính đến tháng 5/2018, có 4/7 chỉ tiêu 

đạt trên 50% dự toán năm, trong đó thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã hoàn thành 

dự toán năm; thu khác ngân sách đạt khá do đã tăng cường chỉ đạo thu nộp tiền phạt, 

tiền chậm nộp; số thu thuế xây dựng nhà tư nhân có chuyển biến mạnh đạt 194,3% 

so với cùng kỳ...); điều hành chi ngân sách ngày càng chặt chẽ, góp phần bảo đảm 

cân đối thu, chi. 

Các Đề án phát triển KT-XH tiếp tục được triển khai thực hiện; hoạt động thu 

hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo, nhất là đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ 

doanh nghiệp, qua đó bước đầu đã kêu gọi được một số doanh nghiệp đến tìm hiểu 

cơ hội, lập dự án đầu tư trên địa bàn quận, tập trung ở lĩnh vực thương mại-dịch vụ. 

Một số dự án, công trình quan trọng đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng hoặc 

đang được thi công theo Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận; công tác bồi 

thường, giải tỏa đền bù các dự án thực hiện tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong 

nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, nhất là các dự án đã được 

bố trí vốn. 

Công tác chăm lo các gia đình có công cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, 

khó khăn được quan tâm thực hiện. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học 2017-
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2018, chất lượng giáo dục và đạo tạo tiếp tục giữ vững. Tập trung triển khai các hoạt 

động sinh hoạt hè với nhiều nội dung thiết thực, bổ ích. Triển khai phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sâu rộng đến nhân dân. Các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã thu hút 

đông đảo người dân tham gia. Triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh, không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Việc quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội, quản lý người xin ăn, người nghiện ma túy, 

người sau cai nghiện được tập trung thực hiện. 

Thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các 

ngày Lễ lớn và sự kiện chính trị - văn hóa, nhất là trong thời gian trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán, nổi bật là số vụ phạm pháp hình sự đã giảm mạnh so với cùng kỳ 

2017, tỷ lệ điều tra, làm rõ số vụ, đối tượng đạt tỷ lệ cao (93,75%), trong đó trọng án 

đạt 100%, không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng; số vụ, số người chết do tai nạn 

giao thông giảm so với cùng kỳ (giảm 01 vụ, giảm 02 người chết); giao quân đạt 

100% chỉ tiêu giao. 

Công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là trên lĩnh vực quản lý đô thị, 

tài nguyên môi trường, an toàn giao thông có nhiều cố gắng, bước đầu đáp ứng yêu 

cầu; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của nhân dân đã được hệ thống hóa, theo dõi tiến độ chặt chẽ, qua đó góp 

phần giải quyết hiệu quả tình trạng đơn thư để kéo dài, chưa được giải quyết dứt 

điểm. 

Cùng với một số kết quả quan trọng đã đạt được như trên, trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP, AN, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn cần 

quan tâm giải quyết: 

Hoạt động thu hút đầu tư tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng do một số nguyên 

nhân khác nhau nên vẫn chưa triển khai được trên thực tế đối với một số dự án trên 

địa bàn quận về thương mại, dịch vụ của các doanh nghiệp; 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 không đồng đều qua các năm, thứ hạng cải 

cách hành chính so với các quận, huyện còn thấp(xếp hạng 6/7 về cải cách hành 

chính; 4/7 về văn thư lưu trữ); tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri trên một số lĩnh 

vực vì nhiều nguyên nhân chưa đạt yêu cầu, số kiến nghị được giải quyết dứt điểm 

còn thấp... 

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

nhân khách quan: khối lượng công việc của các ngành, đơn vị trực thuộc UBND 

quận ngày càng lớn và yêu cầu ngày càng cao; nhiều nhiệm vụ trong quá trình thực 

hiện kéo dài vì liên quan đến nhiều Sở, ban ngành của thành phố và phải đảm bảo 

yêu cầu ngày càng chặt chẽ hơn về thủ tục; nhân sự, nhất là chuyên viên tham mưu 

ở một số ngành có khối lượng công việc nhiều có sự thay đổi, nghỉ việc, chuyển 

công tác... nhưng chủ yếu là những nguyên chủ quan:Tính chủ động tham mưu, 

báo cáo đề xuất, tinh thần phối hợp trong công tác giữa một số ngành, đơn vị liên 

quan chưa chặt chẽ trên một số công việc; 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 
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thành phố, các Sở, ban ngành thành phố, dẫn đến một số công việc còn chậm, kéo 

dài; 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, nhất là trong tình hình thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy 

hiện nay... 

Phần II 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2018, UBND quận sẽ chỉ đạo các ngành, đơn vị và UBND các 

phường không chủ quan trong tổ chức thực hiện, ra sức khắc phục khó khăn, phấn 

đấu đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 

Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm 2018, với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, 

trách nhiệm trong thực hiện, chủ động trong báo cáo đề xuất, kiến nghị, cần tiếp tục 

đẩy mạnh triển khaicác văn bản chỉ đạo của thành phố, Nghị quyết số 03-NQ/QU 

ngày 19/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2017 của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ năm 2018, trong đó tập 

trung một số nhiệm vụ trọng tâm: 

1. Đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành 

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các công việc tại Quyết định số 554/QĐ-

UBND ngày 13/02/2018 về Ban hành giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển KT-

XH, QP, AN và Chương trình công tác năm 2018 của UBND quận. 

Nâng cao hiệu quả công tác đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các văn bản 

của thành phố; các văn bản giám sát, kiến nghịcủa Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND quận, UBMTTQVN quận đối với nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP, AN, 

trong đó tập trung giải quyết hoặc báo cáo đề xuất thành phố giải quyết kịp thời các 

vấn đề bức xúc mà cử tri kiến nghị liên quan đến các công trình, dự án trọng điểm, 

quan trọng; các vấn đề về quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự, an 

toàn giao thông, ATTP… tăng cường kiểm tra thực tế, nắm tình hình cơ sở và trên 

báo chí để kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục đối với các hạn chế trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ; chủ động đề xuất xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc khi triển khai công việc.Thực hiện nghiêm túc quy trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản 

lý trực tiếp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân và doanh nghiệp. 

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thường xuyên các chủ trương của Thành 

ủy trên địa bàn quận những năm qua:Chương trìnhThành phố “4 an”, Chỉ thị số 

24-CT/TU ngày 10/8/2009, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/10/2009, Chỉ thị số 20-

CT/TU ngày 26/4/2012, Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014, Chỉ thị số 29-

CT/TU ngày 06/11/2013, Chỉ thị số 37/CT-TU ngày 20/8/2014 và Thông báo Kết 

luận số 138-TB/TU ngày 13/10/2016. 

3. Kinh tế - Tài chính, ngân sách 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án phát triển thương mại, dịch vụ, 

nông nghiệpđã được Quận ủy, HĐND quận thông qua và các kế hoạch UBND quận 
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đã ban hành. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh năm 2019.  

Khẩn trương làm việc với các Sở, ban ngành liên quan của thành phố quan tâm 

đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính, khó khăn vướng mắc về quyền 

sử dụng đất, quy hoạch để triển khai sớm trên thực tế đối với một số dự án về thương 

mại, dịch vụ trên địa bàn quận đã được các doanh nghiệp hưởng ứng đầu tư. Phối hợp 

với các Sở, ngành liên quan của thành phố triển khai thực hiện dự án Cụm Công 

nghiệp quận, sau khi được Thường trực Thành ủy đồng ý chủ trương và UBND 

thành phố phê duyệt dự án, làm cơ sở để kêu gọi đầu tư và hỗ trợ mặt bằng sản xuất 

kinh doanh cho doanh nghiệp.Triển khai xây dựng “Phố ẩm thực”tuyến đường 

Thăng Long tại phường Khuê Trung, trước mắc tập trung hoàn thành lấy ý kiến của 

các Sở, ban ngành liên quan của thành phố về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi về 

phối cảnh xây dựng. 

Triển khai thực hiện các tiêu chí chợ văn minh đối với chợ: Hòa Phát, Hòa 

An, Hòa Xuân, hướng đến xây dựng chợ văn minh và ATTP.Tổng kết công tác 

phòng, chống bão lụt năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Chỉ đạo chuẩn bị các công việc phục vụ Kế hoạch giám sát của Thường trực 

HĐND quận, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận trên lĩnh vực KT-XH theo chương 

trình giám sát đã thông qua. 

b) Tăng cường công tác thu; quản lý chi tiêu ngân sách, điều hành dự toán chi 

ngân sách chặt chẽ, đúng dự toán được giao.  

Tiếp tục theo dõi kết quả thu ngân sách và dự kiến nhu cầu chi phát sinh, 

đánh giá khả năng cân đối thu - chi. 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. Rà soát nhiệm vụ chi, các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn để xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2019. 

Khẩn trương triển khai 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 thành phố Đà Nẵng”, 

trong đó có lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn, kinh doanh bất động sản, kinh 

doanh vận tải, dịch vụ lữ hành; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn 

người nộp thuế thực hiện kê khai thuế. Thường xuyên mở các buổi tập huấn về thuế, 

nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong giải đáp các vướng mắc về thủ 

tục, chính sách thuế mới. Tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu, trong đó có 

thuế xây dựng tư nhân, xây dựng ngoại tỉnh, cho thuê nhà, mặt bằng để kinh doanh, 

cho thuê tài sản... gắn kết với đẩy mạnh chống thất thu thuế; thực hiện công tác quản 

lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chính 

sách pháp luật thuế, gian lận thương mại ...; thành lập các Đoàn kiểm tra, đôn đốc 

thu nợ đọng thuế, có kế hoạch làm việc với Doanh nghiệp nợ đọng tiền thuế lớn, 

đồng thời áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ theo quy định, nhằm hạn chế nợ phát 

sinh, tăng cường quản lý chống thất thu thuế, nhất là thực hiện hiệu quả thu thuế xây 

dựng tư nhân. Thực hiện công khai thông tin người nộp thuế không nộp thuế đúng 

hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Luật Quản lý thuế. 
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Tăng cường thanh tra, có biện pháp xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi 

phạm.  

Phấn đấu hoàn thành và vượt tăng thu ngân sách vượt 5% so với dự toán 

giao. 

4. Quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản; tài nguyên và môi trường 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Phát triển hạ tầng đô thị quận Cẩm Lệ 

giai đoạn 2016 - 2020". 

Quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01/11/2017 của Thành ủy trên 

địa bàn quận, trong đó khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy Đội Kiểm tra quy tắc 

đô thị quận, phường; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự vỉa 

hè;quản lý cấp Giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân; thực hiện cắm biển công bố 

thông tin quy hoạch đối với các dự án chậm triển khai.Tiếp tục báo cáo UBND 

thành phố sớm đẩy nhanh tiến độ và tiếp tục bố trí vốn thi công đối với 05 dự án đã 

công bố, nhưng chậm triển khai
(28)

và sớm di dời mộ xen lẫn khu dân cư. 

Khẩn trương rà soát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri liên quan đến đảm bảo 

an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2018 của UBND quận đối với UBND 

thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố, làm cơ sở để tiếp tục báo cáo thành 

phố đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Kiểm tra các tuyến đường hư hỏng để xây dựng 

kế hoạch duy tu bảo dưỡng theo phân cấp. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát các 

cống thoát nước, các vị trí có nguy cơ ngập úng để nạo vét trước mùa mưa bão năm 

2018. Triển khai đặt tên đường theo kế hoạch của thành phố và đánh gắn biển số 

nhà tại các phường trên địa bàn quận.  

Khởi công mới các công trình còn lại trong tháng 6 cuối năm 2018 từ vốn 

ngân sách thành phố, quận; thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán các công 

trình đảm bảo quy định; tập trung thực hiện chuẩn bị đầu tư để đảm bảo điều kiện 

khởi công trong năm 2019; tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ 

bản; nâng cao chất lượng đấu thầu, đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, 

kinh nghiệm, xác định trách nhiệm cụ thể trong giám sát thi công, đảm bảo bàn giao, 

đưa vào sử dụng các công trình theo kế hoạch. Đồng thời, nâng cao hiệu quả vai trò 

giám sát cộng đồng trong quá trình thi công, đảm bảo công trình được thi công đạt 

chất lương và tiến độ đề ra. 

b) Tiếp tục thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của 

UBND thành phố về ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, 

hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng 

thời, tiếp tục báo cáo UBND thành phố sớm có hướng dẫn xử lý một số khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 

30/11/2017 của UBND thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các 

Sở, ban ngành liên quan của thành phố giải quyết các vướng mắc, góp phần đẩy 

nhanh tiến độ giải tỏa các dự án quan trọng, trọng điểm, giải phóng mặt bằng, thi 

công các công trình đang và chuẩn bị triển khai trên địa bàn quận. 

Tiếp tục thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường. Triển khai xây dựng thí điểm 

phường Khuê Trung và Hòa Xuân trở thành “Phường thân thiện môi trường”. Báo 
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cáo UBND thành phố sớm chỉ đạo bàn giao hồ sơ quản lý đất rẻo về UBND quận, để 

quản lý hiệu quả, hạn chế tình trạng xây dựng, cơi nới trái phép và chủ động giải quyết 

hồ sơ xin mua đất rẻo của công dân; có giải pháp quy hoạch vị trí, phương án thu gom, 

xử lý đối với rác thải cứng, rác thải xây dựng trên địa bàn quận, nhất là tại phường Hòa 

Xuân. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ công tác thu gom rác thải 

của Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ, đảm bảo thu gom triệt để lượng rác thải phát sinh, 

không để rác thải tồn đọng, hạn chế gây bức xúc trong nhân dân. 

Thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm tập kết cát không đúng quy 

định, nhất là tại phường Hòa Xuân, Hòa An. Đồng thời, tiếp tục đề nghị Sở Xây 

dựng khẩn trương xác định sơ đồ, vị trí cụ thể quy hoạch vị trí tập kết cát trên địa 

bàn quận, nhằm giải quyết hiệu quả tình trạng phát sinh nhiều điểm tập kết cát 

không đúng định, gây khó khăn trong xử lý. Triển khai thu phí khai thác và sử dụng 

nước ngầm cho tổ chức, cá nhân, triển khai phân cấp thực hiện dịch vụ vệ sinh môi 

trường và phân cấp thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường năm 2018 trên 

địa bàn quận. 

5. Văn hóa - Xã hội 

a)Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm 

học 2018-2019. 

Đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp, trang thiết bị đạt chuẩn, chuẩn bị các 

điều kiện để khai giảng năm học mới 2018-2019, nhất là kiểm tra, đầu tư, sửa chữa 

các công trình vệ sinh và thay thế bóng đèn tại các trường học.Tăng cường kiểm tra, 

giám sát thực hiện các quy định về việc dạy thêm, học thêm; không để xảy ra tình trạng 

lạm thu ở các trường học. 

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

2016-2020". 

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 160 

năm Đà Nẵng mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; nâng cấp 

Nghĩa Trủng Hòa Vang, phục dựng Đình làng Lỗ Giáng và xây dựng Bia Chứng 

tích lịch sử Cổ Mân. 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đề án “Nếp sống văn hóa văn minh đô thị” 6 tháng 

đầu năm 2018; kiểm tra, thẩm định các danh hiệu văn hóa năm 2018; kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và hoạt động của 

các ngành nghề kinh doanh có điều kiện: các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng, karaoke, dịch vụ photocopy; cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cáp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và karaoke trên địa bàn quận 

theo phân cấp quản lý.Đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phục vụ các 

nhiệm vụ chính trị của quận, công khai, minh bạch và chủ động cung cấp thông tin 

kịp thời, đầy đủ tới nhân dân (nhất là những quy định, chính sách mới) để tạo sự 

đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 

của UBND quận. 
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c) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Giảm nghèo giai đoạn 2016-2020". Tổ 

chức tốt các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2018). 

Tiếp tục đôn đốc thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; sửa chữa 

nhà ở cho người có công cách mạng đợt 2 năm 2018, đồng thời tổ chức khảo sát nhà 

ở của hộ nghèo, nhà ở của hộ gia đình có công cách mạng xuống cấp để có kế hoạch 

sửa chữa, xây mới nhà trong năm 2019. 

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tácbảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em, nhất làphòng, chống xâm hại trẻ em. Tiếp tục vận động các tổ chức, 

doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân, nhằm có nguồn lực giúp đỡ đồ dùng học tập, học 

bổng, xe đạp, hỗ trợ đột xuất cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Quản lý 

chặt chẽ công tác cai nghiện ma túy và triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng, 

chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra 

liên ngành về kiểm tra, hậu kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có nguy 

cơ tệ nạn xã hội trên địa bàn quận. 

d) Thường xuyên kiểm tra, tập huấn công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực ATTP. Duy trì hiệu quả chợ Cẩm Lệ ATTP và giám sát ATTP 

các chợ đã đăng ký. Thẩm định và cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể. Nâng 

cao hiệu quả quản lý các cơ sở hành nghề y tế tư nhân. Tăng cường kiểm tra, không 

để xảy ra bùng phát dịch bệnh và lây lan diện rộng trên địa bàn quận. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án ”Nâng cao chất lượng giống nòi” (Đề án 

tầm soát các dị dạng bệnh tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi 

sinh). Kiểm soát tốc độ giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh 3+ đạt chỉ tiêu đề ra, hoàn 

thành chỉ tiêu các biện pháp tránh thai lâm sàng trong năm. Triển khai và duy trì 

hoạt động các mô hình Câu lạc bộ “Mô hình tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa 

vào cộng đồng” và mô hình Câu lạc bộ “Tư vấn và khám sức khỏe Tiền hôn nhân” 

tại các phường. Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2018 và 

triển khai chiến dịch truyền thông Dân số - KHHGĐ đợt I/2019. 

6. Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp 

a) Khẩn trương thực hiện Kế hoạch số 52-KH/QU ngày 08/6/2018 của Quận 

ủy thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về rà soát, sắp 

xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp quận. Đồng thời, tiếp tục thực 

hiện Đề án "Nâng cao chất lượng cải cách hành chínhgiai đoạn 2016-2020". 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo phục vụ các Kế hoạch giám sát 

của Thường trực HĐND quận, Ban Pháp chế HĐND quận đối với trong lĩnh vực cải 

cách hành chính. 

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, ứng 

dụng công nghệ thông tin năm 2017. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Quận ủy về cải cách hành chính, qua đó tạo 

chuyển biến mạnh mẽ, quyết tâm cải thiện chất lượng, vị trí xếp hạng so với các 

quận, huyện trên địa bàn thành phố. 
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Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

quận mới được xây mới, đưa vào sử dụng, trong đó thời gian đến sẽ tăng cường 

kiểm tra, đánh giá nghiêm túc tiến độ giải quyêt hồ sơ của cán bộ tại Bộ phận và cán 

bộ tại phòng chuyên môn, qua đó có biện pháp nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với các 

hành vi sách nhiễu, tiêu cực, gây khó dễ, vô cảm trước người dân, giải quyết hồ sơ 

không đúng thủ tục, quá hạn, ngâm hồ sơ nhiều ngày. 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 493/KH-UBND của UBND quận ngày 

13/04/2018 về công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018; trên cơ sở kết quả 

ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 do UBND thành phố công bố (dự kiến 

trong tháng 6/2018), UBND quận sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng dụng 

công nghệ thông tin năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; tiếp tục chỉ đạo, 

kiểm tra các ngành, đơn vị trong công tác ứng dụng CNTT theo Thông báo kết luận 

số 44/TB-VP ngày 21/7/2017 và Kế hoạch số 1014/KH-UBND ngày 21/7/2017 của 

UBND quận. 

b) Tiến hành thanh tra và ban hành các kết luận thanh tra theo quy định
(29)

. 

Rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện các kết luận, kiến nghị sau các cuộc thanh 

tra KT-XH, tiến độ giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài. Thực 

hiện tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm 

quyền gắn với tăng cường tổng hợp, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết đơn, 

thư.Tập huấn, bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, tuyên truyền 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Thực hiện phòng, chống tham nhũng trong năm 2018 và Kế hoạch thực hiện 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện phòng, chống tham nhũng đến 

năm 2020 trên địa bàn quận. 

c) Tiếp tục thực hiện tốt công tác văn bản (xây dựng, thẩm định, kiểm tra và 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tham gia góp ý vào dự thảo văn bản pháp luật,  

tổ chức tập huấn công tác văn bản cho CBCC quận, phường) và kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 gắn với kiện toàn, quản lý hiệu quả 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp quận, đồng thời đôn đốc việc củng cố lực lượng 

tuyên truyền viên pháp luật ở phường. 

Kiểm tra thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực, 

nhất là các nội dung của Chương trình Thành phố “4 an“; theo dõi thi hành pháp 

luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, y tế, 

lao động- thương binh và xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm.Chỉ đạo thường xuyên 

công tác chứng thực, hộ tịch; trợ giúp pháp lý, tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

đảm bảo quy định. 

7. Quốc phòng, An ninh, phòng cháy chữa cháy  

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 02 phường 

Hòa Phát, phường Hòa Xuân. 

Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tuyển quân năm 2019. Tổ chức Hội nghị Tổng 

kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 

2019.Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam (22/12/1944 - 19/8/2018), 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 



16 

(22/12/1989 - 19/8/2018).Tiếp tục chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng nhà làm 

việc của BCHQS phường Hòa Phát, Hòa Thọ Đông. 

b)Tập trung chỉ đạo tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh 

chính trị và trật tự, an toàn xã hội, nhất là thực hiện kế hoạch chuyên đề về phòng, 

chống tội phạm;tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 

09/11/2015 của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch phối hợp các lực lượng 

tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự;đẩy mạnh tuần tra, kiểm 

soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai 

nạn giao thông ở cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).  

Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung phục vụ Kế hoạch giám sát của Thường trực 

HĐND quận, Ban Pháp chế HĐND quận trên lĩnh vực an ninh trật tự.Tổ chức các 

hoạt động Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945-

19/8/2018), 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-

19/8/2018). 

c) Tăng cường phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng, các khu vực, địa 

điểm có nguy cơ cao về cháy nổ, trong đó có các chung cư cao tầng, các chợ trên địa 

bàn quận. 

Trên đây, là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của 

UBND quận Cẩm Lệ./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- UBND thành phố; 
- Khối trưởng Khối thi đua quận, huyện;  

- TT Quận ủy; 

- TTHĐND 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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CHÚ THÍCH  
(1)

Tính đến 31/5/2018, Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 281.311 triệu đồng, đạt 

49,86% dự toán năm và bằng 137,58% so với cùng kỳ. 

(2)
Trong đó:  

- Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ cho các dự án đã đăng ký hồ sơ đầu tư trên địa bàn quận; hỗ trợ 

cho các nhà đầu tư bổ sung hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ pháp lý, thiết kế mô hình đầu tư,.. trình 

thành phố; tổ thu hút đầu tư làm việc với các nhà đầu tư để bàn giải pháp xúc tiến đẩy mạnh tiến 

độ các hồ sơ dự án khả thi với các ngành thành phố; trình thành phố; rà soát quy hoạch, chọn địa 

điểm lập quỹ đất phục vụ phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận; lập quy 

hoạch địa điểm đất đã có mặt bằng và quỹ đất chưa có mặt bằng phát triển TMDV, kêu gọi thu 

hút đầu tư theo các danh mục, quỹ đất được chọn; công khai thông tin quỹ đất, định hướng phát 

triển dịch vụ trên địa bàn quận để nhà đầu tư nghiên cứu tìm hiểu để tiếp cận chọn vị trí mặt bằng 

và lựa chọn phương án đầu tư; xây dựng Danh mục các dự án đầu tư của một số Doanh nghiệp. 

Năm 2018 tiếp cận 02 dự án gồm dự án đầu tư khu vui chơi, giải trí tổng hợp và thể thao dành cho 

trẻ em và dự án Làng ẩm thực Quốc tế (theo Quyết định số: 4072/QĐ- UBND ngày 25/7/2017 của 

UBND thành phố Đà Nẵng), đã gửi thư mời cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu NEWTECHCO, 

địa chỉ: Tầng 6, tòa tháp A, tòa nhà Sky TOWER, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ. Quận Hà 

Đông, Hà Nội; kiểm tra công tác đảm bảo ATTP, bình ổn giá, kiểm chế lạm phát chống hàng giả, 

hàng nhái, hàng kém chất lượng trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Lễ 30/4, 1/5. Kiểm tra công 

tác đảm bảo an toàn thực phẩm định kỳ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận; lập 

kế hoạch triển khai chợ văn minh trình UBND quận phê duyệt; lập kế hoạch tập huấn, tuyên 

truyền. Kiểm tra và hướng dẫn thực hiện tại cơ sở; xây dựng kế hoạch tổng kết hoạt động của Hội 

Doanh nghiệp năm 2017 và Thông tin về kinh tế Việt Nam trong hội nhập và Công nghệ 4.0. 

(3)
Trong đó:  

- Triển khai xây dựng kế hoạch tiêm phòng vacxin bệnh cúm gia cầm, tiêu độc khử trùng 

(đợt 1) và tình hình sản xuất các vùng rau chuyên canh vụ Đông Xuân; thực hiện tháng vệ sinh 

tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018; tổ chức chương trình chợ Hòa xuân tại trung tâm hội chợ triễn 

lãm cho các hộ nông dân hoa cây cảnh trên địa bàn; tình hình sản xuất tại các vùng rau chuyên 

canh vụ Đông Xuân với tổng diện tích lúa đã gieo sạ tại 02 phường Hoà Thọ Tây, Hoà Phát là 70  

ha, đạt 100% KH đề ra; triển khai thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu 

quả. Khảo sát thực tế địa điểm, diện tích và loại cây trồng đề nghị chuyển đổi. Lập dự toán kinh 

phí, công tác vận động nông dân triển khai thực hiện. 

- Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018:  

+ Cây lúa gieo sạ được 54 ha, năng suất bình quân 59,7 tạ/ha, sản lượng lúa đạt 323 tấn. 

Cây bắp diện tích sản xuất đạt 1,4ha, năng suất bình quân đạt 60,5 tạ/ha, sản lượng đạt 8,5 tấn. 

Cây thực phẩm gieo trồng đạt 27 ha với chủng loại đa dạng, phong phú trong đó rau chuyên canh 

14,02 ha ,năng suất bình quân đạt 240 tạ/ha, sản lượng đạt 648,7 tấn; hoa, cây cảnh: diện tích 12 

ha, trong đó diện tích trồng hoa các loại là 5,5 ha với nhiều chủng loại hoa có giá trị kinh tế cao 

như hoa cúc vàng, ly ly, đồng tiền…;chăn nuôi: tổng đàn gia súc, gia cầm là 6.977 con, trong đó 

trâu bò 110 con, heo 1.257 con, dê là 70 con và gà 5.5540 con. Giá trị ngành chăn nuôi đạt 13,7 tỷ 

đồng.  

(4)
Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 ban hành quy chế phối hợp trong quản 

lý chất lượng công trình xây dựng giữa Phòng Quản lý Đô thị với BQL các dự án ĐT-XD quận, và 
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Quyết định số 4967/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 về ban hành quy chế phối hợp trong lĩnh vực 

quản lý trật tự xây dựng giữa Phòng Quản lý Đô thị với Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị và UBND 

các phường. Ban hành Công văn số 291/BATGT-QLĐT ngày 07/3/2018 kiến nghị UBND thành 

phố chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn chỉnh thảm nhựa, tổ chức giao thông đường bộ tại các 

tuyến đường thuộc Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân và các tuyến đường thuộc Khu dân cư Nam cầu 

Cẩm Lệ. 

(5)
Phát hiện 03 trường hợp xây dựng trái phép, qua đó xử lý tháo dỡ 03/03 trường hợp 

(trong đó, 01 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - phường Hòa An; 02 trường 

hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - phường Hòa Phát). 

(6)
Tạm giữ 09 bảng hiệu, 05 bàn nhựa, 03 xe đẩy, 04 băng rôn; xử phạt 05 trường hợp vi 

phạm hành chính với số tiền 12.500.000 đồng; phối hợp Đội Cảnh sát trật tự Công an quận xử lý 

17 trường hợp đậu đỗ xe máy không đúng nơi quy định. 

(7)
Đề xuất Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA Xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông sửa 

chữa các tuyến đường năm 2018 và đã được UBND thành phố thống nhất chủ trương đầu tư sữa 

chữa, gồm: tuyến đườngYên Thế, Bắc sơn, Nguyễn Đình Tư, Trần Văn Ơn, Đinh Liệt, Cầu Đỏ - 

Túy Loan, Nguyễn Như Đỗ, với kinh phí gần 5 tỷ đồng.  

Ban hành Công văn số 291/BATGT-QLĐT ngày 07/3/2018 kiến nghị UBND thành phố 

chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn chỉnh thảm nhựa, tổ chức giao thông đường bộ tại các tuyến 

đường thuộc Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân và các tuyến đường thuộc Khu dân cư Nam cầu Cẩm 

Lệ. 

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố về đóng các đường ngang dân sinh trên địa 

bàn 02 phường Hòa An, Hòa Phát khi đã thông tuyến đường gom, UBND quận đã chỉ đạo đóng và 

chấm dứt hoạt động 04 điểm gác chắn tại Km794+064, Km794+685, Km795+890 và 

Km798+228. Hiện nay, còn 01 gác chắn tại Km799+170, tổ 13, phường Hòa Thọ Tây còn duy trì 

cảnh giới gác chắn đường sắt đảm bảo trực gác 24/24h. 

(8)
Công trình:  

-Đường nối từ  đường Tôn Đản - Lê Troṇg Tấn đi QL 14B (giai đoạn 2): Đã cơ bản hoàn 

thành, còn lại 02 hồ sơ của Công ty CP XD Công trình Giao thông Đà Nẵng vướng vỉa hè. Hiện 

nay, Công ty CP XD Công trình Giao thông Đà Nẵng đang tiến hành tháo dỡ hàng rào, dự kiến 

bàn giao mặt bằng trong cuối tháng 5/2018. Ban QLDA đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành công 

trình và bàn giao đưa vào sử dụng trong quý II năm 2018. 

- Đường Giao thông nội thị quận Cẩm Lệ: Đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đấu 

thầu và triển khai thi công trong tháng 3/2018. Hiện nay, Nhà thầu thi công đang triển khai thi 

công các nhánh đường kiệt hẽm thuộc Dự án Đường Giao thông nội thị quận Cẩm Lệ qua các 

phường Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Hòa Phát, Hòa An và Khuê Trung. Tiến độ thi công đạt 

10% khối lượng hợp đồng. 

- Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi KDC Phong Bắc Hòa Thọ Đông: Đã hoàn thành công tác 

chuẩn bị đầu tư, đấu thầu và triển khai thi công trong tháng 3/2018. Hiện nay, Nhà thầu thi công 

đang triển khai đổ bê tông cấu kiện đúc sẵn và tập kết ống công BTLT. Sau khi có mặt bằng, Ban 

QLDA đôn đốc Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.  

- Khu dân cư chợ Hòa Thọ Tây (giai đoạn 1): Dự án được bàn giao 100% mặt bằng trong 

tháng 1/2018. Đã thi công hạng mục san nền, giao thông, thoát nước và khu chợ phụ. Tiến độ thi 
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công đạt 55% khối lượng hợp đồng. Dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 

9/2018. 

- Cải tạo đường Nguyễn Hành: Đã hoàn thành công tác đấu thầu và triển khai thi công 

tháng 5/2018. 

- Khu vực phía Bắc đường Lê Trọng Tấn (thuộc Khu đô thị phía Tây đường Trường 

Chinh): Đã hoàn thành công tác đấu thầu và triển khai thi công tháng 5/2018.  

- Hệ thống đường nội bộ Vùng rau La Hường: Đã hoàn thành công tác đấu thầu và triển 

khai thi công tháng 5/2018.  

- Đầu tư xây dựng và trang thiết bị cho Trường THCS Nguyễn Văn Linh: Đã hoàn thành 

công tác chuẩn bị đầu tư. Kế hoạch đấu thầu và triển khai thi công tháng 6/2018.  

- Trường Tiểu học Trần Văn Dư - Khối lớp học 3 tầng, 9 phòng: Đã hoàn thành công tác 

đấu thầu và triển khai thi công tháng 4/2018. Thi công hoàn thiện phần móng. Đang triển khai thi 

công trụ và sàn tầng 2. Tiến độ thi công đạt 15% khối lượng hợp đồng. Dự kiến hoàn thành và bàn 

giao đưa vào sử dụng trước năm học mới năm 2018-2019. 

- Trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh (g/đ2): Đã hoàn thành công tác đấu thầu và triển 

khai thi công tháng 3/2018. Thi công hoàn thiện phần móng, bê tông sàn tầng 2. Đang triển khai 

thi công trụ và sàn tầng 3. Tiến độ thi công đạt 35% khối lượng hợp đồng. Dự kiến hoàn thành và 

bàn giao đưa vào sử dụng trước năm học mới năm 2018-2019. 

- Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (g/đ 2): Đã hoàn thành công tác đấu thầu và triển khai 

thi công tháng 4/2018. Thi công hoàn thiện phần móng. Đang triển khai thi công trụ và sàn tầng 2. 

Tiến độ thi công đạt 25% khối lượng hợp đồng. Dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 

trước năm học mới năm 2018-2019. 

- Trường Tiểu học Thái Thị Bôi - Khối phòng học, chức năng: Đã hoàn thành công tác đấu 

thầu và triển khai thi công tháng 3/2018. Thi công hoàn thiện phần móng, sàn tầng 2 và sàn tầng 

mái. Đang triển khai thi công xây, tô và hoàn thiện. Tiến độ thi công đạt 60% khối lượng hợp 

đồng. Dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm học mới năm 2018-2019. 

- Khu dân cư Chợ Hòa Phát (g/đ2): Đã hoàn thành công tác đấu thầu và triển khai thi công 

tháng 3/2018. Đã thi công hoàn thành đất đắp nền đường, thoát nước và hoàn thiện phần san nền. 

Đang triển khai đắp đất nền đường K98, bó vỉa. Tiến độ thi công đạt 55% khối lượng hợp đồng. 

Dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9/2018. 

- Cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Liệt sỹ Hòa Vang (quận Cẩm Lệ): Đã hoàn thành công 

tác đấu thầu và triển khai thi công tháng 3/2018. Đã thi công xong phần móng và tầng mái. Đang 

triển khai thi công xây, tô và hoàn thiện. Tiến độ thi công đạt 50% khối lượng hợp đồng. Dự kiến 

hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2018. 

(9)
Tạm giữ 09 bảng hiệu, 05 bàn nhựa, 03 xe đẩy, 04 băng rôn; xử phạt 05 trường hợp vi 

phạm hành chính với số tiền 12.500.000 đồng; Phối hợp Đội Cảnh sát trật tự Công an quận xử lý 

17 trường hợp đậu đỗ xe máy không đúng nơi quy định; 

(10)
Dự án: Khu di tích Khảo cổ Phong Lệ (12 quyết định), đường gom dọc đường sắt (03 

quyết định). 

(11)
Dự án: Khu công nghiệp Hòa Cầm (20 hồ sơ), Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân (19 hồ sơ), 

Khu Liên hợp thể dục - thể thao (11 hồ sơ),  Đường Gom (09 hồ sơ), Khu tái định cư Phước Lý 2 

(04 hồ sơ), Đường Hòa Thọ Tây đi KDC Phong Bắc (16 hồ sơ). 
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(12)
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; vệ sinh môi trường tại Khu dân cư An Hòa và 

tuyến đường Thăng Long, với hơn 400 hội viên các hội đoàn thể và nhân dân tham gia, huy động 

khoảng 100 lực lượng quân sự, công an, Trung đoàn 929 cùng tham gia; 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 200m
3
 rác thải. Ngoài ra, đã hợp đồng với đơn vị tư nhân thu gom, vận chuyển hơn 

1000m
3
 xà bần trên địa bàn quận; cấp 63 Thông báo xác nhận hồ sơ bảo vệ môi trường của các 

doanh nghiệp. 

(13)
Ban hành Công văn số 139/UBND-PVHTT ngày 25/01/2018 về việc đề xuất của 

UBND phường Khuê Trung về kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 160 năm Đà Nẵng kháng Pháp tại 

Nghĩa Trủng Hòa Vang; 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 năm 2018. 

(14)
 Ban hành Thông báo số 01/TB-UBND ngày 08/01/2018 về việc ghi nhận kết quả các 

danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Tổ dân phố không rác” và 

“Tuyến đường văn minh đô thị” năm 2017; ban hành Kế hoạch số 491/KH-BCĐ ngày 12/4/2018 

về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Nếp sống văn 

hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn quận năm 2018. Qua đó: 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. 

(15)
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%; 3/6 phường đăng ký phường Văn minh đô thị; 369Tổ 

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.Xây dựng nội dung, 

lên maket, dự thảo Tờ rơi tuyên truyền Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” gửi 

Ban Tuyên giáo Quận ủy cho ý kiến. 

(16)
Hoạt động văn hóa văn nghệ: Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhân 

dân dịp chào mừng các sự kiện kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 

1968, Chào Năm mới 2018, Kỷ niệm 88 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2018) và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. 

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Nhà hát Trưng Vương thành phố tổ chức đêm văn 

nghệ hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 phục vụ nhân dân tại phường Hòa An vào tối ngày 

17/3/2018; tuyên truyền Ngày sách Việt Nam; hoạt động thể dục thể thao:Tổ chức các hoạt động 

văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 

lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). 

(17)
 Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã tổ chức 03 đợt kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ 

văn hóa có điều kiện; nhận giải quyết 03 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng và 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke. 

Qua kiểm tra, 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. Đồng thời, giải quyết 01 đơn kiến nghị phản ánh tình 

trạng cơ sở kinh doanh karaoke Chip (Lô 05, 06 đường Yên thế - Bắc Sơn, phường Hòa An) hoạt 

động gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư. Qua kiểm tra, đã lập biên bản yêu cầu chủ cơ sở kinh 

doanh hoạt động đúng thời gian quy định, cải tạo lại hệ thống cách âm tại các phòng karaokre. 
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(18)
Tổng cộng có 36 nhà (xây mới 11 nhà = 435.000.000 đồng, sửa chữa 25 nhà = 

333.000.000 đồng). Đến nay hoàn thành 6 nhà (6 sửa chữa), đang làm 17 nhà (8 xây mới, 9 sửa 

chữa), chưa làm 13 nhà (3 xây mới, 10 sửa chữa).  

(19)
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….Trong 6 tháng đầu năm 2018, với tổng số tiền 276.300.000 đồng (thành phố 2 

trrệu đồng, Hội SEAR 50 triệu đồng, làng SOS 24,3 triệu đồng, Quỹ BTTE quận 90 triệu đồng, 

các nguồn khác 110 triệu đồng); ngày hội vào hè cho các em con hộ nghèo, có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn quận. Trong đó tặng 150 em với tổng số tiền là 80 triệu đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, có tổng cộng 181 đối tượng nghiện ma tuý đang còn trong 

thời gian quản lý theo quy định pháp luật. Qua đó, đã hướng dẫn và tiếp nhận 13 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 11 trường hợp, 02 trường hợp đang thụ lý giải quyết. 

(20)
Trong đó: Thanh tra đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận theo Quyết định số 

577/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường quận trong công tác thẩm tra hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trên địa 

bàn. 

Thanh tra trực tiếp đối với Phòng Nội vụ quận theo Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 

10/4/2018 của Chủ tịch UBND quận về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với Phòng Nội 

vụ quận trong công tác tham mưu UBND quận thực hiện công tác tuyển dụng viên chức giáo dục 

trên địa bàn quận và Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 về việc bổ sung 

nội dung thanh tra theo Quyết định số 1002/QĐ-UBND. 

Thanh tra đối với Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, phường Hòa Phát trong việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, 

việc quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp theo Quyết định Thanh tra số 05/QĐ-TTQ ngày 09 

tháng 4 năm 2018 của Chánh Thanh tra quận. 

(21)
Từ ngày 10/12/2017 đến ngày 20/5/2018, Trong đó: đã giải quyết đơn khiếu nại: 03 

đơn/03 vụ việc 

- 01 đơn/01 vụ việc thuộc thẩm quyền nhưng không đủ điều kiện giải quyết: Xếp lưu đơn 

theo quy định; 

- 01 đơn/01 vụ việc: UBND quận ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 

năm 2018 về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Huỳnh Trực theo đó không chấp nhận nội 

dung khiếu nại; 

- 01 đơn/01 vụ việc: UBND quận ban hành Quyết định số 4943/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 

về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại đối với bà Trần Thị Mỹ Xuyên, tạm trú tổ 16, phường Hòa An, 

với lý do là công dân rút đơn khiếu nại. 

Đơn kiến nghị, phản ánh: đã có văn bản trả lời 77 đơn/93 vụ việc kiến nghị, phản ánh của 

công dân, còn lại đang tiếp tục giải quyết. 

Riêng 68 đơn không thuộc thẩm quyền, UBND quận đã ban hành văn bản chuyển đến 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền.  

 (22)
Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 

01/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch triển khai đề án Đổi mới nâng cao hiệu quả 
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thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2020 của Thành phố, Nghị quyết mức chi cho hỗ trợ hộ tịch của 

thành phố, góp ý dự thảo các văn bản về ủy quyền cấp biển số nhà, ủy quyền cấp Giấy phép xây 

dựng trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Quyết định giá sử dụng diện tích bán hàng của các chợ trên địa 

bàn quận, góp ý tờ rơi về Xây dựng của Phòng Quản lý đô thị… 

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 14 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

01 hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 

(23)
Trong đó: Hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo Luật Hộ tịch gồm 05 trường hợp; thay đổi 

cải chính hộ tịch 40 trường hợp; chứng thực bản sao văn bằng, giấy tờ tiếng Việt và tiếng nước 

ngoài: 2.745 trường hợp; xác nhận chữ ký: 870 trường hợp; hợp đồng xe: 09 trường hợp. 

(24)
Trong đó: Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc: 

- Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người làm việc do Sở Nội vụ giao, 

Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2018; chỉ đạo rà soát, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP; tổ chức xét tuyển đặc 

cách giáo viên mầm non cho 126 trường hợp; thực hiện Kế hoạch thi tuyển viên chức làm giáo 

viên mầm non năm học 2017-2018 sau khi Sở Nội vụ phê duyệt; thực hiện Kế hoạch thi tuyển 

viên chức sự nghiệp quận; lập thủ tục thôi biệt phái các trường hợp lao động hợp đồng từ đơn vị 

sự nghiệp đến công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận kể từ ngày 01/6/2018 (11 trường 

hợp); đăng ký thi tuyển công chức hành chính năm 2018 gồm có 06 vị trí thi tuyển, trình Sở Nội 

vụ phê duyệt; xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 

2018 - 2019; xây dựng kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018-

2019. 

Công tác cán bộ công chức, viên chức, chế độ chính sách: 

- Bổ nhiệm viên chức quản lý trường Tiểu học Thái Thị Bôi, trường THCS Trần Quý Cáp; 

quyết định công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học tư thục cho 13 

trường hợp; lập thủ tục bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo 02 trường hợp (Phó trưởng phòng Nội vụ 

và Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận); tổ chức xét tuyển đặc cách 01 cán bộ phường 

thành viên chức tại Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận và được Sở Nội vụ phê duyệt kết quả; trình 

Sở Nội vụ và Ban Thường vụ Quận ủy về việc bổ nhiệm chức danh Đội trưởng Đội kiểm tra quy 

tắc đô thị quận; xây dựng Phương án sắp xếp số lượng cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc UBND quận (giảm 01 cấp phó tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, 01 cấp phó Đội 

kiểm tra quy tắc đô thị quận); xử lý kỷ luật Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, tổ chức 

kiểm điểm trách nhiệm tập thể Ban giám hiệu và theo dõi xử lý kỷ luật viên chức nhà trường theo 

kết luận thanh tra quận; chỉ đạo kê khai tài sản thu nhập năm 2017; bổ sung lý lịch cán bộ, công 

chức, viên chức. 

- Ban hành Quyết định thôi biệt phái 04 viên chức, thôi bố trí 01 HĐLĐ đang công tác tại 

Phòng Giáo dục và Đào tạo về đơn vị cũ; chấm dứt hợp đồng lao động sự nghiệp giáo dục 08 

trường hợp; tổ chức tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký thi công chức hành chính năm 2017; hồ sơ 

đăng ký thi nâng ngạch công chức 2018 (chuyên viên và chuyên viên chính); chấm dứt hợp đồng 

lao động 03 trường hợp; lập thủ tục trình Sở Nội vụ xin ý kiến cho thôi việc 01 trường hợp là công 

chức; lập thủ tục nâng lương trước thời hạn cho 30 trường hợp, nghỉ hưu đúng tuổi cho 20 trường 

hợp; 
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- Cử 05 trường hợp công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch 

chuyên viên khóa I/2018; 05 trường hợp tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên 

viên chính;  trình hồ sơ cử 03 trường hợp đào tạo sau đại học; trình Sở Tài chính giải quyết chế độ 

trợ cấp đi học cho 18 công chức, viên chức; cử 04 trường hợp là Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng và tương đương tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3; 

- Hướng dẫn các trường thủ tục hồ sơ nâng tỷ lệ phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp 

thâm niên nhà giáo năm 2018; nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên, vượt khung 30 

trường hợp; hướng dẫn lập thủ tục và hồ sơ trình Sở Nội vụ xếp lương theo Thông tư 05/2017/TT-

BNV ngày 15/82017 của Bộ Nội vụ cho 06 trường hợp; tham mưu quyết định chuyển xếp lương 

viên chức cho 02 trường hợp nhân viên trường hợp được phê duyệt. 

Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ: 

- Ban hành Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2018; ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ 

thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập 

hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử tại UBND quận... 

Công tác tôn giáo, dân tộc, thanh niên, hội:  

- Triển khai quản lý tốt công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn quận, nhất là dịp 

cuối năm Đinh Dậu, chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất; khảo sát, thống kê công tác dân tộc và tôn giáo 

trên địa bàn quận năm 2018; chỉ đạo quản lý và họp triển khai lễ Phật đản PL. 2562 - DL. 2018 và 

các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo trái phép của cái gọi là Hội thánh của Đức Chúa Trời 

Mẹ; ban hành kế hoạch công tác thanh niên năm 2018 trên địa bàn quận; chỉ đạo, hướng dẫn thành 

phần hồ sơ để Hội Cựu giáo chức phường Hòa Thọ Tây hoàn chỉnh thủ tục báo cáo hồ sơ tổ chức 

đại hội nhiệm kỳ 2018-2023; hướng dẫn Hội Luật gia quận và Hội Nạn nhân chất độc da cam 

quận trong việc tổ chức đại hội và bầu cử bổ sung nhân sự của hội. 

Về công tác thi đua, khen thưởng: 

-  Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 và phát động thi đua năm 2018; 

tổng hợp trình UBND thành phố khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho 

tập thể và cá nhân thuộc quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; tổ chức triển khai cho 

các cơ quan, đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2018; đăng ký 

các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2018 với UBND thành phố; ban hành Kế 

hoạch phát độngphong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ 

tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). 

(25)
 - Lắp đặt đường truyền cáp quang tốc độ cao phục vụ việc tiếp nhận và trả hồ sơ trên 

phần mềm một cửa cho Nhà làm việc mới của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận; triển khai 

lắp đặt kết nối Hệ thống camera bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 6 phường, quận và camera 

Trung tâm hành chính quận (đã xây dựng phương án lắp đặt, dự kiến hoàn thành vào đầu quý 

3/2018); tiếp tục xây dựng các phần mềm chuyên ngành; thực hiện đăng ký với Ban cơ yếu Chính 

phủ cấp chữ ký số cá nhân lãnh đạo Trưởng, Phó các ngành, đơn vị thuộc UBND quận để phục vụ 

việc phát hành văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản điều hành; phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền Thông tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng ký số trên phần mềm quản lý văn bản 

điều hành cho các ngành, đơn vị và các phường thuộc quận. 

(26)
Trong 06 tháng đầu năm 2018, đã phát hiện 16 vụ phạm pháp hình sự (giảm 13 vụ so 

cùng kỳ năm 2017), trong đó: giết người do nguyên nhân xã hội: 01 vụ (giảm 03 vụ); cố ý gây 

thương tích: 04 vụ (tăng 03 vụ); bắt giữ người trái pháp luật: 01 vụ (tăng 01 vụ); trộm cắp xe máy: 
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05 vụ (tăng 01 vụ); trộm cắp tài sản: 03 vụ (giảm 05 vụ); lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 02 vụ (tăng 

02 vụ). Các vụ việc xảy ra làm chết 01 người, bị thương 07 người, thiệt hại tài sản gồm: 05 xe 

máy, khoảng 83 triệu đồng. Đã điều tra, làm rõ 15 vụ - 30 đối tượng (đạt tỷ lệ 93,75%), trong đó 

trọng án đạt 100%, qua đó đã  khởi tố điều tra 13 vụ - 27 bị can, thu hồi tài sản được: 05 xe máy 

và trên 42,5 triệu đồng. 

Tình hình tội phạm ma túy: đã bắt quả tang 11 vụ - 13 đối tượng (tăng 01 vụ, giảm 01 đối 

tượng); trong đó có: 03 vụ - 03 đối tượng mua bán ma túy, 07 vụ - 09 đối tượng tàng trữ ma túy, 

01 vụ - 01 đối tượng vận chuyển ma túy. Thu giữ: 164,103 gram ma túy tổng hợpvà 2,733 gram 

Heroin (giảm 117,357 gram ma túy tổng hợp và tăng 2,733 gram Heroin so cùng kỳ năm 

trước),04 xe máy, 17 ĐTDĐ, khoảng 29 triệu đồng cùng các dụng cụ có liên quan. Tổ chức xác 

lập và khám phá thành công 02 Chuyên án trinh sát ma túy. 

- Tai nạn giao thông: đã xảy ra 04 vụ TNGT đường bộ làm chết 03 người, bị thương 02 

người (so với cùng kỳ giảm 01 vụ, giảm 02 người chết, tăng 01 người bị thương)do va chạm giữa 

ô tô và mô tô trên các tuyến đường CMT8, Lê Đại Hành.Qua điều tra các vụ vi phạm giao thông 

đường bộ, đơn vị đã khởi tố 04 vụ - 03 bị can.  

- Tai nạn cháy: 02 vụ tại xưởng gỗ tổ 35, Hòa Phát do chập điện và tại trụ điện trước 24 

Nguyễn Phước Tần, Hòa Thọ Đông khi cháy dây cáp viễn thông; các vụ việc không có thiệt hại về 

người.  

- Đánh bạc: 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) tại các địa bàn: Hòa Thọ Đông: 03 vụ, Hòa Thọ Tây: 

04 vụ, Hòa An: 04 vụ, Hòa Phát: 02 vụ, Hòa Xuân: 07 vụ, Khuê Trung: 09 vụ.Trong đó, đơn vị đã  

khởi tố 10 bị can, xử phạt hành chính 134 đối tượng với số tiền 202,8 triệu đồng. 

- Tệ nạn mại dâm: CAP Hòa Thọ Đông đã tổ chức bắt 01 vụ - 02 đối tượng mua bán dâm 

tại nhà nghỉ, xử phạt 1,875 triệu đồng.  

(27)
Giao quân năm 2018: 139 thanh niên (NVQS: 114; Công an: 25). 

(28)
Khu tái định cư Nam Lê Trọng Tấn; Đông Nam Nút giao thông Hòa Cầm; Khu dân cư 

Phong Bắc 4 (khu vực Bàu Sen); Khu tái định cư Phước Lý 5, hạ tầng Khu Đô thị sinh thái Hòa 

Xuân);phê duyệt di dời mộ; phê duyệt quy hoạch mạng lưới và bố trí đất để thi công xây dựng các 

Nhà sinh hoạt cộng đồng, nhất là tại phường Hòa Xuân. Hoàn thành lấy ý kiến tham gia của các 

Sở, ban ngành liên quan của thành phố đối với việc thực hiện chủ trương phân cấp một số lĩnh vực 

quản lý Nhà nước về đô thị cho các phường trên địa bàn quận, báo cáo Quận ủy, HĐND quận theo 

quy định. 

(29)
Ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đối với Phòng Tài nguyên và Môi 

trường trong công tác thẩm tra hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn theo Quyết định số 

577/QĐ-UBND; Kết luận thanh tra đối với Phòng Nội vụ trong công tác tham mưu UBND quận 

tuyển dụng viên chức giáo dục trên địa bàn quận theo Quyết định số 1002/QĐ-UBND và Quyết định 

số 1726/QĐ-UBND; Kết luận thanh tra đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận trong công tác 

quản lý, điều hành thu, chi tài chính. 

Ban hành Kết luận thanh tra đối với Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ trong việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, 

việc quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp theo Quyết định số 05/QĐ-TTQ ngày 09/4/2018 của 

Chánh Thanh tra quận. 
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Tiến hành thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra đối với UBND phường Hòa Phát, 

Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, Trường Mầm non Sao Mai trong công tác quản lý, điều 

hành thu, chi tài chính; Trường Tiểu học Diên Hồng về việc thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng 

trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng, việc quản lý, sử dụng các nguồn thu sự nghiệp; Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận về 

việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng.Thanh tra công tác quản lý đất đai tại UBND phường Hòa Thọ Đông./. 
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