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UỶ BAN NHÂN DÂN    

QUẬN CẨM LỆ    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND Cẩm Lệ, ngày        tháng  11 năm 2018 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”  

từ khi ban hành Đề án đến ngày 15/11/2018 
 

 

Thực hiện Công văn số 823-CV/QU ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ 

Quận ủy về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”. 

UBND quận báo cáo kết quả thực hiện từ khi ban hành Đề án cho đến nay, như 

sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Tham mưu Quận ủy tổ chức Hội nghị quán triệt đến cán bộ chủ chốt, 

các ngành và phường, đồng thời ký giao ước thi đua thực hiện với UBND 6 

phường vào ngày 10/01/2017. 

2. Chỉ đạo UBND 6 phường tham mưu Đảng ủy phường tổ chức quán 

triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn trước Tết Nguyên 

đán 2017, trong đó, phường Hòa An và Hòa Xuân được chọn làm điểm. Đồng 

thời, chỉ đạo các ngành, đơn vị, phường xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo 

từng Chương trình: An sinh xã hội (ASXH), An toàn thực phẩm (ATTP), An 

ninh trật tự (ANTT), An toàn giao thông (ATGT) đến năm 2020 và xây dựng Kế 

hoạch thực hiện trong năm 2017, 2018 và trong năm 2018 tiếp tục chọn 02 

phường làm điểm là phường Hòa Phát và phường Khuê Trung. 

3. UBND quận đã Ban hành các Quyết định, Kế hoạch triển khai thực 

hiện: 

- Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 ban hành Kế hoạch thực 

hiện Chương trình ASXH trên địa bàn quận Cẩm Lệ đến năm 2020. 

- Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 ban hành Kế hoạch thực 

hiện Chương trình ATTP trên địa bàn quận Cẩm Lệ đến năm 2020. 

- Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 ban hành Kế hoạch thực 

hiện Chương trình ATGT trên địa bàn quận Cẩm Lệ đến năm 2020. 

- Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 ban hành Kế hoạch thực 

hiện Chương trình ANTT trên địa bàn quận Cẩm Lệ đến năm 2020. Đồng thời, 

UBND quận, các phường và đơn vị liên quan đã ban hành các Quyết định, Kế 

hoạch phục vụ công tác chỉ đạo, thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên 

địa bàn quận
(1)

. 

                                         
1 - Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 về việc thành lập Tổ Chỉ đạo triển khai thực hiện 

Chương trình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận đến năm 2020 do Chủ tịch UBND quận làm 

Tổ trưởng.  
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II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, vận động  

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến Chương trình “Thành phố 4 an” 

- UBND quận ký kết phối hợp với Báo Đà Nẵng, Báo Tuổi trẻ mở Trang 

tin truyên truyền các hoạt động của Chương trình "Thành phố 4 an" trên địa bàn 

quận với 04 tin, bài/tháng. 

                                                                                                                               
- Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 về việc thành lập Tổ Chỉ đạo triển khai thực hiện 

Chương trình An sinh xã hội, An toàn thực phẩm trên địa bàn quận đến năm 2020 do Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND quận làm Tổ trưởng. 

- Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 24/02/2017 về thực hiện công tác đảm bảo An toàn thực phẩm trên 

địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2017.  

- Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 24/02/2017 về Tổ chức tập huấn kiến thức kiểm tra, kiểm soát vệ 

sinh an toàn thực phẩm theo kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn thực phẩm trên địa bàn quận. 

- Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 9/3/2017 về việc thực hiện Chương trình An sinh xã hội năm 2017 

trên địa bàn quận. 

- Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 11/3/2017 về triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện 

Chương trình "Thành phố 4 an" trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2017. 
- Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 15/3/2017 thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" trên lĩnh vực 

An toàn giao thông năm 2017. 

- Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 15/3/2017 triển khai đề án thực hiện Chương trình "Thành phố 4 

an" trên lĩnh vực an ninh trật tự năm 2017. 

- Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 20/4/2017 về tổ chức thi viết câu chuyện truyền thanh về thực hiện 

chương trình “Thành phố 4 an”.. 

- Kế hoạch số 637/KH-UBND ngày 23/5/2017 về truyền thông tổng thể ATTP trên địa bàn quận Cẩm 

Lệ giai đoạn 2017-2020. 

- Kế hoạch 1575/KH về việc hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7/2017” của 
Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc. 

- Kế hoạch 1011/KH-UBND quận ngày 20/7/2017 triển khai hỗ trợ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

cho người sau cai nghiện ma túy, điều trị nghiện tại gia đình - cộng đồng, người đang tham gia chương trình điều 

trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2017 – 2020. 

- Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ ngày 24/02/2017 của Liên đoàn lao động quận về tổ chức thực hiện 

Chương trình “Thành phố 4 an”. 

- Kế hoạch số 169-KH/ĐTN ngày 05/01/2017 của Quận đoàn về việc phân công theo dõi giúp đỡ thanh 

thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy và thanh thiếu niên chậm tiến vi phạm pháp luật năm 2017. 

- Kế hoạch số 1482/KH-CAQ ngày 15/12/2016 của Công an quận về cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông - trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch năm 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các Lễ hội đầu xuân. 

- Kế hoạch số 139/CAQ-TH ngày 15/02/2017 của Công an quận về thực hiện Chương trình “Thành phố 

4 an” trên địa bàn quận Cẩm Lệ đến năm 2020. 

- Phối hợp với UBMTTQVN quận xây dựng và triển khai Kế hoạch số 158/KH-MTTQ-CA ngày 

20/02/2017 về việc tổ chức tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và Chương trình 

“Thành phố 4 an” trên địa bàn quận. 

- Kế hoạch số 07-KHPH/CA- HNDQ ngày 08/3/2017 giữa Công an quận và Hội Nông dân quận Cẩm 

Lệ về việc “ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân thực hiện Nghị quyết 

09/1998/NQ/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng Đề án 04 an và các quy định của 

pháp luật năm 2017”. 

- Kế hoạch sô 345/KH-BATGT ngày 19/3/2018 triển khai thực hiện công tác an toàn giao thông năm 

2018. 

- Kế hoạch sô 794/KH-UBND ngày 25/5/2018 triển khai thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên 

lĩnh vực an ninh trật tự năm 2018. 

- Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 05/3/2018 thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên lĩnh vực 
an sinh xã hội năm 2018. 

- Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 20/3/2018 về thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên 

địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2018. 
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- Đài Truyền thanh quận xây dựng tin, bài, chuyên mục phục vụ tuyên 

truyền Chương trình "Thành phố 4 an"
(2)

. Tổ chức cuộc thi viết câu chuyện 

truyền thanh thực hiện Đề án “Chương trình thành phố 4 an” phát trên sóng FM 

Đài quận. 

- UBMTTQVN quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chương trình “Thành 

phố 4 an” đến chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo. 

- Quận Đoàn triển khai Kế hoạch số 02/KH-QĐ ngày 05/6/2017 tổ chức 

Hội thi Thiếu nhi Cẩm Lệ với Thành phố 4 an” năm 2017.  

- Tổ chức Hội thi báo cáo viên tuyên truyền pháp luật quận về chủ đề 

“Thành phố 4 an”. 

b) Đối với lĩnh vực ANTT 

- Tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo ANTT, ATGT ngày 

26/12/2016 với sự tham gia của lực lượng Công an quận, các ngành, Hội đoàn 

thể quận, lực lượng Dân phòng, Dân phố các phường (trên 300 người, 16 xe ô 

tô, 40 xe mô tô); tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 202/CAQ-TH về ”Mở 

đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Noel 2017, Tết Dương 

lịch 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất”. Qua đó, các phường cũng tổ chức các 

lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm trên địa bàn từng phường. 

- Tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với Chương trình ”Thành phố 4 an” năm 2017 

với 18 báo cáo viên của 06 phường trên địa bàn quận tham gia với nhiều đề tài 

tuyên truyền phong phú, thiết thực, sát với thực tiễn địa; xây dựng 07 clip tuyên 

truyền mô hình ”tuyên truyền phòng chống tội phạm tại các quán cafe” về thủ 

đoạn hoạt động của tội phạm thu hút 280.000 lượt người xem với thành phần 

chủ yếu là thanh thiếu niên;  

- Lồng ghép tổ chức tuyên truyền về Chương trình “Thành phố 4 an” 

trong phòng, chống tội phạm; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 

phòng cháy, chữa cháy tại các Khu dân cư, nhà trường, doanh nghiệp. 

- Tập trung tuyên truyền cho các đối tượng có nguy cơ cao và địa bàn 

phức tạp về ma túy, các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy. Tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn 

các phường.  

c) Đối với lĩnh vực ATGT 

- Thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép triển khai các kế hoạch về đảm 

bảo trật tự ATGT trong các dịp Lễ, Tết, nhất là trong thời gian diễn ra Tuần lễ 

cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. 

                                         
2 Chương trình “Cán bộ và nhân dân quận Cẩm Lệ quyết tâm thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an” 

được phát vào chiều thứ 2 và sáng thứ 3 hàng tuần; xây dựng 66 chuyên mục về An toàn thực phẩm, phát 2.088 

lượt phát thanh, 92 bài tuyên truyền. Duy trì các chuyên mục có nội dung Chương trình “Thành phố 4 an”: 

“Công an Quận Cẩm Lệ vì cuộc sống bình yên”, “Nói không với thực phẩm bẩn”. 
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- Phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT trong các buổi ra quân 

tuần tra, kiểm soát, giải quyết trật tự đô thị với nhiều hình thức: gắn Pano trên xe 

ô tô, phát thanh trên loa lưu động; tuyên truyền về nồng độ cồn đối với lái xe ô 

tô, mô tô và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn tại các ngã Ba, 

ngã Tư có tín hiệu giao thông.  

- Xây dựng Chương trình phối hợp giữa Ban ATGT quận, UBMTTQVN 

quận về vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2017-2021; 

Xây dựng Chương trình phối hợp giữa Ban ATGT quận và Hội Liên hiệp Phụ 

nữ quận về tổ chức tuyên truyền ATGT năm 2017; Kiện toàn Quy chế hoạt động 

và phân công trách nhiệm các thành viên Ban ATGT quận; triển khai Bộ tiêu chí 

đánh giá Chương trình “Thành phố 4 an” trên lĩnh vực ATGT năm 2017; triển 

khai các văn bản của UBND thành phố, Ban ATGT thành phố... về đảm bảo 

ATGT trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017. 

d) Đối với lĩnh vực ASXH 

- Triển khai lồng ghép tuyên truyền trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, 

kế hoạch hằng năm đối với hoạt động giảm nghèo, y tế, giáo dục, văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao; vệ sinh môi trường,..của các phòng, ngành, đoàn thể và 6 

phường. 

đ) Đối với lĩnh vực ATTP 

- UBMTTQVN quận, các đoàn thể quận đã phối hợp tuyên truyền kiến 

thức ATTP đến các cán bộ, hội viên, tiểu thương các chợ, các tầng lớp nhân dân 

thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng
(3)

. 

                                         
3
 Hội nghị triển khai kế hoạch vận động và giám sát về an toàn thực phẩm năm 2017, 2018 với 

thành phần tham dự Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 6 phường và 12 khu dân cư triển khai điểm 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” gắn với xây dựng phường đạt chuẩn đô 

thị văn minh đảm bảo tiêu chí an toàn thực phẩm. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN quận đã 
tổ chức các tuyên truyền, nói chuyện, thu hút hơn 5.000 lượt người tham dự (năm 2017: 2.000, năm 

2018: 3.000).  

- Năm 2017, Phối hợp với các Đoàn thể chính trị  tổ chức hội thi “ Chung tay xây dựng thành 
phố 4 an”. Năm 2018, phối hợp với Ban quản lý các chợ, Hội Liên hiệpPhụ nữ và Đoàn thanh niên tổ 

chức 17 cuộc tuyên truyền tại cộng đồng với 1.170 lượt người tham dự và 123 cuộc nói chuyện với 

11.200 lượt người tham dự. Phối hợp với Đài Truyền thanh quận phát 56 lượt phát thành và viết 06 bài 

đăng trên trang web của UBMT thành phố.  

- Mặt trận các phường phối hợp với các ngành ở phường tuyên truyền tại 138/138 khu dân cư 

(năm 2017) và 123/123 khu dân cư (năm 2018) với hơn 30.000 lượt người tham dự . 

 Hội Liên hiệp phụ nữ :  Năm 2017, Hội LHPN mở 01 lớp tập huấn về ký năng giám sát tại các 
chợ và các cơ sở dịch vụ ăn uống cho 145 hội viên, phối hợp tập huấn cho 799 hộ kinh doanh thực 

phẩm. Năm 2018, phối hợp với Uỷ ban Mặt Trận quận, UBND phường tổ chức tuyên truyền về vệ 

sinh an toàn thực phẩm cho toàn thể nhân dân trên địa bàn 6 phường. Hội LHPN 6 phường phối hợp Y 

tế phường tổ chức tuyên truyền và vận động hội viên phụ nữ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh 
thực phẩm bẩn thực phẩm không rõ nguồn gốc cho 659 chị kinh doanh quán ăn đường phố, và tổ chức 

truyên truyền sâu rộng trên 9.500 HVPN tham gia dự nghe; in trên 150 băng rôn “Nói không với thực 

phẩm bẩn”,  làm 150 sổ tay theo dõi nguồn gốc nhập thực phẩm tại các quán ăn, in 100 tờ rơi , xây 
dựng 04 tiểu phẩm tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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- Xây dựng Kế hoạch số 467/KH-UBND ngày 07/4/2018 của UBND quận 

về truyền thông đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh; người tiêu dùng
4
; 

                                                                                                                               
Hội Nông dân quận:  

- Năm 2017, đã tổ chức tập huấn cho 6 cơ sở hội về giám sát kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật; tổ chức cho 36 cán bộ Hội viên nông dân và các hộ nông dân phường Hòa Phát có đất SX 
trao đổi tọa đàm trực tiếp với công ty BIHKA về việc hợp tác trồng rau sạch theo mô hình chuyên 

canh; vận động nông dân sản xuất mô hình liên kết 4 hộ liền kề, mô hình nuôi gà đông tảo và 40 vườn 

rau sạch; tổ chức 03 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho 120 hội viên nông 

dân tham gia; vận động hội viên tham gia sản xuất rau an toàn theo chương trình phát triển phường 
Hòa Thọ Tây đến năm 2020. Hội đã tuyên truyền: 14 buổi với 871 lượt người, 220 hộ tham gia ký cam 

kết. 

- Năm 2018, đã tổ chức 16 buổi tuyên truyền có 1.093 lượt hội viên nông dân tham dự và tổ 
chức cho 125 hội viên nông dân ký cam kết về an toàn thực phẩm. Tổ chức 7 lớp tập huấn về giết mổ 

gia cầm sạch và giám sát kinh doanh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho các hội viên. Treo băng rôn 

với nội dung: “Cấm sử dụng thuốc diệt cỏ” tại vùng rau La Hường - Hòa Thọ Đông. 

 Liên đoàn lao động quận: trong thời gian qua, tổ chức 02 buổi tuyên truyền an toàn vệ sinh thực 

phẩm cho hơn 210 chị em CNVCLĐ thuộc Công đoàn giáo dục và các CĐCS trực thuộc; tuyên truyền 

tại doanh nghiệp nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho công nhân, đảm bảo các bữa ăn an toàn. Đàm 

phán, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động, phối hợp với các cơ quan liên quan 
thường xuyên giám sát chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động góp phần thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết 7c/NQQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn LĐVN.  

-  Quâṇ Đoàn: phối hơp̣ với Hôị LHPN quâṇ tổ chức đươc̣ 06 buổi tuyên truyền về ATTP taị 06 
điểm khu dân cư ở 06 phường cho 600 hội đoàn viên tham dự. Tại 6/6 phường tổ chức tuyên truyền tại 

56 điểm có 5.689 lượt CB, HVPN tham dự. Phối hợp tổ chức Hội thi “Thiếu nhi Cẩm Lệ với chương 

trình Thành phố 4 an và Em yêu lịch sử Việt Nam” năm 2017 với sự tham gia của 06 đội thi đến thì 6 
phường thu hút gần 300 thanh thiếu nhi toàn quận tham gia và cổ vũ cho Hội thi. Phối hợp với Mặt 

trận, đoàn thể tuyên truyền tại các chợ và địa phương. 

4
 Tổ chức xác nhận kiến thức ATTP: Năm 2017: 51 buổi/ 1.650 lượt người, 03 buổi nói chuyện 

chuyên đề với 3.599 lượt người tham dự. Năm 2018, 44 lớp xác nhận kiến thức với 402 người tham dự 

(Đội Y tế dự phòng 24 lớp, 245 người; phòng Kinh tế 01 lớp, 04 người; phòng Y tế 19 lớp, 153 
người); Đội YTDP tổ chức 07 buổi nói chuyện với 1.137 người tham dự, phát 100 tờ rơi, treo 03 băng 

rôn trên các trục đường chính trên địa bàn quận.  

- Phòng Kinh tế 02 lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm tại 02 chợ Cẩm 
Lệ và chợ Hòa An, số lượt người tham dự 200 người/01 chợ. Phối hợp với Ban quản lý các chợ tuyên 

truyền phổ biến pháp luật tại các chợ. Phát 800 tờ rơi (năm 2017). 

- Phòng VH&TT tham mưu UBND quận ban hành các Kế hoạch tuyên truyền đảm bảo ATTP 

trên địa bàn quận. Tổ chức 01 lớp tập huấn và lồng ghép trong hội nghị tuyên truyền công tác an toàn 
thực phẩm. Hướng dẫn các phường triển khai các hoạt động tuyên truyền VSATTP, thường xuyên 

niêm yết nội dung của Luật An toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Y 

tế, các Bộ, ngành và UBND các cấp về ATTP, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định điều kiện VSATTP, 
kiến thức khoa học về thực phẩm, đặc biệt là quy định xử lý hình sự đối với các trường họp vi phạm 

về ATTP theo Bộ Luật hình sự năm 2015 tại Bảng thông báo ở Trung tâm hành chính các phường để 

nhân dân được biết, theo dõi; thường xuyên vận động nhân dân tự giác, tích cực tìm hiểu kiến thức 

VSATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Lồng ghép công tác tuyên tuyền ATTP trong các ngày lễ lớn, Trung tâm VHTT tiếp tục tuyên 

truyền với 190 pano và 200 nheo (năm 2017 10 pa no, 50 nheo; năm 2018 180 pano, 150 nheo). 

- Phòng Tư pháp quận in và phát 30.000 tờ rơi về chương trình “Thành phố 4 an”. 

- Ban quản lý các chợ thường xuyên mở băng đĩa về nội dung xây dựng chợ đảm bảo ATTP, 
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hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 26/11/2016 

của UBND thành phố Đà Nẵng. 

- Tập huấn nâng cao kỹ năng: quản lý ATTP; kiểm tra và xử phạt vi phạm 

hành chính; quản lý thức ăn đường phố; đảm bảo ATTP tại các bếp ăn tập thể; 

công tác tham mưu của Trạm Y tế đối với UBND phường về quản lý thức ăn 

đường phố. 

- Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, nhà hàng, bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh: 

Tuyên truyền kiến thức ATTP; cách phòng, chống ngộ độc thực phẩm cũng như 

quy định cần thiết đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống; kiến thức và tiến tới 

thẩm định kiểm tra và cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP… 

- Đối với các hộ tiểu thương sản xuất kinh doanh thực phẩm tại các chợ: 

Ban Quản lý các chợ biên soạn 10 đĩa CD về nội dung theo Quyết định số 35 

của thành phố, đã cấp cho 04 chợ và 06 phường phát thường xuyên 2 lần/tuần 

và phát 40 quyển tài liệu hướng dẫn công tác đảm bảo ATTP.  

- Đối với bếp ăn tập thể tại các trường Mầm non, Tiểu học và các nhóm trẻ 

độc lập tư thục do quận và phường quản lý: Tập huấn thực hiện kiểm tra 3 

bước; lưu mẫu thức ăn 24 giờ và công tác thực hiện Y tế trường học đến các bếp 

ăn tập thể và nhóm trẻ độc lập tư thục. 

2. Kết quả thực hiện 

a) Đối với lĩnh vực ANTT 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch số 1710/KH-UBND ngày 22/11/2017  

của UBND quận về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tập về trật tự, an toàn 

xã hội đến năm 2020, trong đó năm 2018 tập trung chỉ đạo thực hiện các biện 

pháp chuyển hóa tại địa bàn phường Hòa An; Công văn số 243/HD-BCĐ ngày 

14/3/2018 của Ban Chỉ đạo phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, 

mại dâm và phòng chống HIV/AIDS quận để hướng dẫn thực hiện chuyển hóa 

địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận. 

                                                                                                                               
thông báo triển khai các quy định liên quan đến công tác quản lý về ATTP cho các hộ tiểu thương, 
khách hàng để nâng cao hiểu biết và phòng ngừa thực phẩm không đảm bảo an toàn. Duy trì  băng rôn, 

khẩu hiệu tuyên truyền về nội dung đảm bảo ATTP theo Quyết định 35/2016/QĐ-UBND ngày 

2/11/2016 của UBND Thành phố.  

- Phòng Giáo dục - Đào tạo tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP trong cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh. Tăng cường biện pháp quản lý và tổ chức kiểm tra, giám sát ATTP trong nhà 

trường.   

- Tại các phường, đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức như phát thanh 

374 lượt, nói chuyện 11 buổi với 1.154 lượt người, 21 băng rôn, 611 tờ rơi,…  Các mô hình về an toàn 
thực phẩm tại các phường cũng tiếp tục duy trì. 
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- UBMTTQVN quận, các đoàn thể quận, phường đã phối hợp tuyên 

truyền hoạt động của các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo
(5)

; vận động lắp 

đặt camera an ninh, thiết bị phòng cháy, chữa cháy…Đến nay, đã lắp đặt được 

3.262 camera. Qua đó, trích xuất từ hệ thống camera đã giải quyết 258 vụ liên 

quan đến ANTT (01 vụ cướp giật, 19 vụ trộm cắp, 6 vụ cố ý gây rối trật tự, 06 

vụ hủy hại tài sản, 32 vụ gây rối đánh nhau, 98 vụ thanh thiếu niên tụ tập khuya, 

96 vụ va chạm giao thông). 

- Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Công an quận tổ chức ký kết 

thực hiện chương trình “Tổ công nhân tự quản hoạt động hiệu quả”, “Nhà trọ 

công nhân thân thiện, an toàn, sạch đẹp” với 12 Tổ công nhân tự quản trên địa 

bàn phường Hòa Thọ Tây. 

- Chỉ đạo Công an quận tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn 

áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong các dịp Lễ, Tết và các hoạt động chính trị lớn 

diễn ra trên địa bàn thành phố, quận
(6)

, trong đó có Tuần lễ cấp cao APEC 2017 

tại thành phố Đà Nẵng.  

- Triển khai các Kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chuyên 

đề
(7)

…Qua đó đã điều tra, làm rõ  

-  Phạm pháp hình sự: xảy 85 vụ phạm pháp hình sự (So với năm 2016, 

bình quân các năm giảm 02 vụ), làm chết 03 người,  bị thương 20 người, thiệt 

hại tài sản khoảng 850 triệu đồng. Phân tích: 

+ Năm 2017:  xảy ra 44 vụ phạm pháp hình sự (giảm 01 vụ so cùng kỳ 

năm 2016) làm chết 01 người, bị thương 10 người,thiệt hại tài sản trên 300 triệu 

đồng 
8
.  

                                         
5
Mô hình “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Phong trào toàn dân tham gia phòng cháy 

chữa cháy”, phát huy có hiệu quả các mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, “Phòng gian bắt trộm”.“Chi hội Nông dân 

không có người nghiện ma túy trong cộng đồng”, cán bộ hội viên Nông dân phòng, chống tội phạm ma túy, gia 

đình và con em nông dân không có người nghiện ma túy. Hội LH Phụ nữ duy trì và nhân rộng, nâng cao hoạt 

động mô hình:Câu lạc bộ“Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Gia đình không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, " Phụ 

nữ với Pháp luật, " Phụ nữ nói không với cờ bạc số đề", " Gia đình bền vững", " Gia đình hạnh phúc", " Tuyên 

truyền viên", " Nữ Thanh niên xung kích". 

6
Kế hoạch 1549/KH-CAQ-TH ngày 28/12/2016 về phối hợp các lực lượng đảm bảo trật tự ATGT,  

phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong 03 ngày liên tục;Kế hoạch 1470/CAQ(TH) ngày 13/12/2016 ”Mở 

đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết dương lịch 2017 và Tết Nguyên 

đán Đinh Dậu”; Kế hoạch số 437/CAQ-TH ngày 25/4/2017 về mở đợt cao điểm tấn công trấp áp tội phạm, bảo 

vệ an toàn Lễ 30/4, 1/5 và Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2017; Kế hoạch số 154/CAQ-TH ngày 02/10/2017 về 

“Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017”; Kế hoạch 
số 202/KH-CAQ-TH ngày 15/12/2017 Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự lễ 

Noel 2017, Tết Dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất (từ ngày 16/12/2017 đến 28/02/2017). 

7
 Kế hoạch số 562/CATP ngày 16/09/2011 của Giám đốc CATP và Kế hoạch số 618/PC45 ngày 

21/09/2011 về đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt 

tài sản, đòi nợ thuê, bảo kê; Kế hoạch số 2238/KH-CATP ngày 07/12/2016 về thực hiện đấu tranh chuyên đề 

phòng chống tội phạm cho vay lãi nặng; Kế hoạch 213/HS về “Đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp giật, trộm 

cắp tài sản năm 2017”; Kế hoạch 227/CAQ (TH) ngày 07/3/2017 về thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy 

“Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn quận". 

8
 Phân tích các hành vi xảy ra là: Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm: 01 vụ; Giết người do 

nguyên nhân xã hội: 06 vụ; Hiếp dâm: 01 vụ; Hiếp dâm trẻ em: 01 vụ; Giao cấu với trẻ em: 01 vụ; 
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+ Năm 2018: xảy ra 41 vụ phạm pháp hình sự (giảm 03 vụ so với cùng 

kỳ năm 2017), làm chết 02 người, bị thương 10 người, thiệt hại tài sản khoảng 

550 triệu đồng . 

- Tội phạm liên quan ma túy: đã phát hiện, bắt và khởi tố 41 vụ - bị can 
9
 

(So với năm 2016, bình quân các năm số vụ phát hiện tăng 06 vụ), thu giữ 

429,278 gam ma túy tổng hợp, 38,051 gam cần sa,153,303 gam heroin, 4,876 

gam Cỏ Mỹ. Phân tích:  

Năm 2017: bắt khởi tố 22 vụ , 26 đối tượng liên quan tội phạm ma túy 

(So với năm 2016 phát hiện nhiều hơn 07 vụ - 05 đối tượng). 

Năm 2018: bắt khởi tố 19 vụ, 22 bị can (so với năm 2017 số vụ phát hiện 

giảm 03 vụ - 04 bị can). 

- Phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Huy động 

6.478 lượt Công an - Dân quân - Dân phòng - Bảo vệ Dân phố  tuần tra, kiểm 

soát theo Quyết định số 8394 của UBND thành phố.  

- Tập trung chỉ đạo phòng, chống ma túy trên địa bàn quận theo Chỉ thị số 

37-CT/TU ngày 20/8/2014 của Thành ủy, qua đó đã phát hiện, triệt phá các tụ 

điểm về ma túy và tội phạm về ma túy
(10)

.  

- Công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và quản lý sau cai nghiện được 

quan tâm thực hiện. Đến nay, có 36 đối tượng đang cai nghiện tại Cơ sở xã hội 

Bầu Bàng, 57 đối tượng đang quản lý sau cai tại địa phương, được chính quyền 

địa phương phân công cho các hội đoàn thể theo dõi, giúp đỡ, đồng thời tạo điều 

kiện để đối tượng làm ăn (cụ thể có 15 trường hợp có việc làm ổn định, 42 

trường hợp lao động phổ thông), 10 đối tượng đang được điều trị thay thế bằng 

Methadone. 

- Tổ chức các Hội thi, gặp mặt đối tượng sau cai, thanh thiếu niên hư…để 

vận động tuyên truyền, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 

vay vốn, học nghề và tìm kiếm việc làm
(11)

. 

- Các phường đã đồng loạt ra quân triển khai phòng, chống tội phạm, 

HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc”…Duy trì sinh hoạt theo định kỳ với Tổ dân phố; lực lượng Dân quân, Bảo 

                                                                                                                               
dâm ô với trẻ em: 01 vụ; Cố ý gây thương tích: 09 vụ; Cướp giật tài sản: 06 vụ; Cưỡng đoạt tài sản: 01 

vụ; Bắt giữ người trái pháp luật: 01 vụ; Cố ý làm hư hỏng tài sản: 03 vụ; Đánh bạc: 04 vụ;Trộm cắp xe 

máy: 16 vụ; trộm cắp tài sản: 28 vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 06 vụ. 
9 Mua bán ma túy 29 vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy 10 vụ, vận chuyển trái phép chất ma túy: 02 vụ 

10
 Bắt và khởi tố 33 vụ -39 đối tượng liên quan tội phạm ma túy, gồm: 22 vụ án mua bán, 09 vụ án tàng 

trữ, 02- vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an quận đã khám phá thành công 05 Chuyên án ma túy và 

qua các vụ án đã thu giữ 514,442 gram ma túy (468,872 gam ma túy tổng hợp, 38,051 gam cần sa, 4,876 gam Cỏ 

Mỹ, 2,733 gram Heroin); 43 điện thoại di động, 15 xe máy, 60,4 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.  
11

 38 đối tượng được hỗ trợ tìm kiếm việc làm, 02 đối tượng được vay vốn làm ăn với tổng số tiền 50 

triệu đồng, 05 đối tượng được hỗ trợ học nghề và tạo việc làm với tổng số tiền 30 triệu đồng. 
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vệ dân phố, Dân phòng để thông báo, thực hiện công tác đảm bảo ANTT, tuần 

tra phối hợp theo Quyết định số 8394 của UBND thành phố. 

- Triển khai Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 21/3/2017 của UBND 

quận về lập lại trật tự vỉa hè tại 03 tuyến đường: Cách Mạng Tháng Tám, Ông 

Ích Đường, Nguyễn Hữu Thọ. Qua đó, nhắc nhở và xử lý
(12) 

các trường hợp vi 

phạm. 

b) Đối với lĩnh vực ATGT 

- Tai nạn giao thông 

 - Đường bộ: trên địa bàn quận đã xảy ra 14 vụ, làm 14 người chết, 06 

người bị thương (Bình quân các năm giảm 04 vụ, giảm 01 người chết, giảm 03 

người bị thương so với năm 2016). Phân tích: 

+ Năm 2017: 07 vụ làm 08 người chết, 01 người bị thương (so với cùng 

kỳ năm 2016 giảm 04 vụ, số người chết không tăng không giảm, giảm 05 người 

bị thương). 

+ Năm 2018 (số liệu 11 tháng): 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). 

- Đường sắt: không xảy ra tai nạn giao thông, nhưng xảy ra 01 vụ va 

chạm, không có thiệt hại về người.  

- Công an, lực lượng Quy tắc đô thị quận, phường đã duy trì thường 

xuyên, ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định; 

không để phát sinh chợ cóc, chợ tạm; đảm bảo an toàn trước cổng trường và các 

tuyến đường trọng điểm. 

- Chỉ đạo Công an quận phối hợp với Quận đoàn, Hội Cựu chiến binh 

quận điều hòa giao thông  tại các điểm giao nhau có mật độ phương tiện đông 

đúc; thành lập Tổ quan sát trạm cân trên tuyến đường Trường Sơn - phường Hòa 

Thọ Tây.  

- UBND quận đã đề xuất UBND thành phố, Ban ATGT thành phố, Sở 

GTVT giải quyết các vấn đề liên quan đến đảm bảo TTATGT năm 2017 trên địa 

bàn quận, qua đó hoàn thành xử lý 25 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, cụ thể: 

- Đầu năm 2017 đề xuất thành phố giải quyết 07 điểm tiềm ẩn tai nạn giao 

thông
13

. 

                                         
12

Tạm giữ 127 bảng hiệu các loại, tháo dỡ 88 bảng hiệu củ, dù bạt cũ, 52 bồn hoa bằng gỗ, 357 bục bệ 

bằng bêtông, 29 băng rôn quảng cáo; xử phạt 93 trường hợp vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự xây dựng và trật 
tự vỉa hè với số tiền 451 triệu 471 nghìn đồng. 

- Xử lý 94 trường hợp đậu đỗ xe máy không đúng nơi quy định. 
13Các nút giao thông có đèn tín hiệu điều khiển giao thông, thành phố đã lắp đặt đèn đếm lùi góp phần giảm thiểu 

TNGT (hoàn thành tháng 3/2017); Lắp đặt đèn nháy vàng tại QL14B - Nguyễn Như Đãi (hoàn thành tháng 2/2017); Cấm xe 

tải tự đổ trên 5 tấn chở đất, cát san lấp mặt bằng lưu thông trên đường CMT8 từ 16h30 – 18h30 (hoàn thành tháng 3/2017); 
Quy định khoảng cách ô tô lưu thông trên cầu Nguyễn Tri Phương tối thiểu là 30m (hoàn thành tháng 3/2017); Cấm xe tải từ 
16h30 – 18h30 trên đường Trường Sơn (đoạn lý trình Km18+200 - Km22+000 QL14B) (hoàn thành tháng 4/2017) và cấm 
giờ cao điểm từ 6h30 – 8h30 và từ 16h00 – 19h00) trên tuyến CMT8 (hoàn thành tháng 3/2017); Lắp đặt biển báo hạn chế 
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- Tại Thông báo số 143/TB-VP ngày 03/5/2017 của UBND thành phố về 

thống nhất xử lý điểm đen đợt 1/2017 tại 9 điểm, đến nay đã thi công hoàn 

thành
14

. 

- Ngày 03/7/2017, UBND thành phố tổ chức cuộc họp giải quyết điểm 

đen đợt 2 năm 2017, thống nhất theo đề nghị của UBND quận, Ban ATGT thành 

phố, Sở GTVT đã giải quyết tại 05 điểm
15

. 

- UBND thành phố thống nhất chủ trương tại Công văn số 7851/UBND-

SGTVT ngày 05/10/2017 về việc liên quan đến kiến nghị tổ chức giao thông, đã 

giải quyết tại 03 điểm
16

. 

- UBND thành phố thống nhất chủ trương tại Công văn số 9007/UBND-

BATGT ngày 03/11/2017, lắp đặt biển báo cấm ô tô tải và ô tô khách (từ 16 chỗ 

trở lên) đỗ xe dọc 02 bên tuyến đường Xuân Thủy. Sở GTVT đã lắp đặt hoàn 

thành phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017. 

 c) Đối với lĩnh vực ASXH 

 - Về Lao động - Thương binh và Xã hội 

                                                                                                                               
tốc độ đối với xe tải 40km/h trên tuyến CMT8 (hoàn thành tháng 3/2017), tuyến Trường Sơn, Võ Chí Công CMT8 (hoàn 
thành tháng 4/2017); Phân luồng tuyến vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng khu vực Nam cầu Nguyễn Tri Phương, Hòa 
Xuân: Triển khai theo nội dung Công văn số 2403/UBND-QLĐTh ngày 03/4/2017 của UBND thành phố, theo đó phân luồng 
chạy ở các tuyến: Cách Mạng Tháng Tám, Lê Đại Hành, Quốc lộ 1A; 

14Lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ tối đa 40km/h đối với các tuyến đường Lê Đại Hành, Trịnh Đình Thảo, Nguyễn 

Hữu Thọ (từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách Mạng Tháng Tám), Xuân Thủy, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Trọng Tấn (từ mỏ đá 
Phước Tường đến Trường Chinh); Đường Vũ Trọng Hoàng lắp đặt biển báo “cấm đỗ ô tô tải” vào giờ cao điểm, buổi sáng từ 
6h30-8h30, buổi chiều từ 16h30-18h30; Đường An Hòa 9 (nối từ cầu Cẩm Lệ về đường Thăng Long) lắp biển cấm đỗ xe; 
Khu vực đường nhánh phía Nam cầu vượt Hòa Cầm giao Quốc lộ 1A thu hồi 3 trụ nháy vàng (trụ cong) và bổ sung 3 trụ đèn 
nháy vàng mới kèm theo bảng Led “chú ý quan sát”, bổ sung vạch sơn dẫn hướng trong phạm vi nút; Khu vực đường nhánh 
phía Bắc cầu vượt Hòa Cầm giao Quốc lộ 1A lắp đặt dải phân cách cứng để tách riêng làn xe máy và làn xe ô tô tại đường 
nhánh Quốc lộ 1A rẽ lên đi vượt Hòa Cầm, sơn lại các vạch sơn trong nút; Nút giao Đinh Liệt – Nguyễn Đình Tứ giao 
UBND quận Cẩm Lệ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông tại khu vực nút giao, bố trí các lực lượng kiểm tra, xử lý các 

trường hợp vi phạm; Đường Lê Đại Hành bổ sung vạch sơn dẫn hướng tại các nút giao dọc tuyến; Vị trí mở dải phân cách sát 
trạm cân tải trọng xe trên Quốc lộ 14B (Trường Sơn) lắp đặt 2 trụ đèn nháy vàng mới kèm theo bảng Led “chú ý quan sát”;  
Nút giao Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Hữu Thọ: Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu thêm phương án điều 
chỉnh, trong đó có phương án tổ chức giao thông khác mức; UBND quận đã lắp đặt loa tuyên truyền không dây; Nút giao 
Xuân Thủy – CMT8: lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông và cải tạo thành nút ngã tư (hoàn thành cuối tháng 7/2017); 
Tại Công văn số 1694/UBND-SGTVT ngày 20/3/2017 UBND thành phố về lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông nút 
giao Trịnh Đình Thảo – Nguyễn Phong Sắc (hoàn thành cuối tháng 7/2017). 

15Đường 10,5m giao với đường Phạm Hùng. KDC Nam cầu Cẩm Lệ: Lắp đặt biển cấm ô tô tải 7,5 tấn trên QL1A, 
Phạm Hùng để cẩm xe tải ben lưu thông vào các các đường Phan Văn Đáng, đường ven sông vào các đường Phan Văn Đáng, 

đường ven sông 10,5m, đường 15m KDC Hòa Xuân (đoạn từ Phạm Hùng-Trần Nam Trung); nút giao đường Võ Chí Công 
giao Trần Nam Trung: Lắp đặt biển báo “Đi chậm chú ý quan sát” đã lắp đặt hoàn thành; Đường CMT8 giao với Lương Định 
Của, Ông Ích Đường, Nguyễn Phước Tần, Nguyễn Nhàn và giao lộ giữa Võ Chí Công với đường 10,5m (phía Nam cầu 
Nguyễn Tri Phương) có lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông: Lắp đặt mũi tên cho phép các phương tiện rẽ phải khi đèn 
đỏ trên tuyến CMT8 giao với Lương Định Của, Ông Ích Đường, Nguyễn Phước Tần, Nguyễn Nhàn đã lắp đặt hoàn thành; 
việc lắp đặt giá long môn kèm biển chỉ dẫn phân làn đường trước khi vào nút tại các giao lộ CMT8 giao với Lương Định 
Của, Ông Ích Đường, Nguyễn Phước Tần, Nguyễn Nhàn và giao lộ giữa Võ Chí Công với đường 10,5m (phía Nam cầu 
Nguyễn Tri Phương) hiện nay Sở GTVT đang xin ý kiến chỉ đạo của Cục đường bộ Việt Nam; Đường Võ Chí Công giao với 

đường Mẹ Thứ: Lắp đặt biển báo “Đi chậm chú ý quan sát” đã lắp đặt hoàn thành; Đường Võ Chí Công giao với đường 
10,5m (giáp cầu Khuê Đông): Lắp đặt biển báo “Đi chậm chú ý quan sát” đã lắp đặt hoàn thành; Tuyến Lê Trọng Tấn (từ mỏ 
đá Phước Tường đến Trường Chinh): Lắp đặt camera giám sát vi phạm an toàn giao thông, triển khai năm 2017-2018. 
16Nút giao Quốc lộ 1A - Đường nhánh phía Bắc cầu vượt Hòa Cầm: Lắp đặt bổ sung biển báo báo hiệu làn đường rẽ phải 
dành riêng cho xe ô tô, làn đường rẽ phải dành riêng cho xe máy và xe đạp; Điều chỉnh thay thế 04m dải phân cách cứng 
bằng cọc nhựa mềm (phía Quốc lộ 1, trước khi rẽ phải lên cầu vượt Hòa Cầm); Lắp đặt bổ sung đèn nhấp nháy ánh sáng vàng 
kết hợp bảng Led “Chú ý quan sát” trước khu vực nút. Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã điều chỉnh và lắp đặt hoàn thành; 
Nút giao đường Mẹ thứ - Văn Tiến Dũng: Thu hồi hệ thống đèn nhấp nháy ánh sáng vàng hiện nay và lắp đặt mới hệ thống 

đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại nút giao thông. Sở GTVT đầu tư hoàn thành ngày 15/12/2017; Các cụm gờ giảm tốc 
phía Nam và Bắc cầu Cẩm Lệ: Xóa bỏ các cụm gờ  giảm tốc phía Bắc & Nam cầu Cẩm Lệ, sửa chữa lại mặt đường tại các vị 
trí xóa bỏ gờ giảm tốc để đảm bảo êm thuận và kẻ vạch báo giảm tốc độ để thay thế các cụm gờ giảm tốc. Sở GTVT đã điều 
chỉnh khắc phục hoàn thành tháng 11/2017. 
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+ Trên cơ sở triển khai thực hiện Chương trình Thành phố “4 an” đối với lĩnh 

vực an sinh xã hội, UBND quận đã tập trung các nguồn lực chăm lo cho các đối 

tượng chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo. 

 + Tiếp nhận và chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ chính 

sách của Đảng, Nhà nước trong các dịp Lễ, Tết. Đề nghị giải quyết kịp thời các 

chính sách ưu đãi, BHYT cho người có công cách mạng
17

.  

 + Tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt 

sĩ (27/7). Hoàn thành hỗ trợ sửa chữa nhà
18

 cho đối tượng chính sách.  

 + Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã vận động được 586 triệu đồng (Năm 2017: 

346 triệu đồng, năm 2018: 240 triệu đồng). Hoàn thành chuyển giao và giám sát 

công tác chi trả trợ cấp người có công qua hệ thống Bưu điện
 
kể từ tháng 

11/2017. 

 + Đào tạo nghề và giải quyết việc làm gần 5000 lao động
19

.Hướng dẫn và 

thẩm định hệ thống thang bảng lương 363 doanh nghiệp
20

 ; tư vấn định hướng 

nghề nghiệp cho các học sinh bỏ học, học sinh có nguy cơ bỏ học.... Tổ chức tư 

vấn, trợ giúp 269 doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn quận về Luật Lao 

động, Luật BHXH. 

 + Công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả. Với tổng nguồn lực đã hỗ 

trợ giúp đỡ cho 1320 hộ thoát nghèo
21

; vận động Quỹ “Vì người nghèo” của 

quận và phường đạt 7 tỷ 118 triệu đồng
22

. 

 + Năm 2017 hỗ trợ sữa chữa và xây nhà cho 135 nhà hộ nghèo với tổng 

kinh phí 1 tỷ 459 triệu đồng (xây mới 37 nhà, sữa chữa 98 nhà). Năm 2018, hỗ 

trợ sửa chữa và xây nhà cho 33 nhà hộ nghèo. Đến nay đã hoàn thành 31 nhà (9 

nhà xây mới, 22 nhà sửa chữa), còn lại 2 nhà chưa triển khai. 

 + Cấp 18.167 thẻ BHYT cho người nghèo, người thoát nghèo không quá 02 

năm, hộ cận nghèo, người bị bệnh hiểm nghèo
23

. 

 + Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em: Năm 2017 vận động 1 tỷ 26 triệu 

đồng
24

 Năm 2018 vận động 803.6 triệu đồng
25

 đã hỗ trợ học bổng, dụng cụ học 

                                         
17Năm 2017: Đã giải quyết 415 hồ sơ chế độ chính sách người có công, trong đó sớm và đúng hạn 414 hồ sơ, trễ 
01 hồ sơ. Đã giải quyết 1.147 hồ sơ bảo trợ xã hội sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hẹn. Năm 2018: Đã giải 

quyết 243 hồ sơ chế độ chính sách người có công sớm và đúng hạn,  không có hồ sơ trễ. Đã giải quyết 594 hồ sơ 

bảo trợ xã hội trong đó sớm và đúng hạn 593 hồ sơ, 01 hồ sơ trễ hẹn. 
18Năm 2017: 73 nhà(54: sửa chữa, 19: xây mới) với tổng kinh phí 2 tỷ 320 triệu đồng; Năm 2018: 186 nhà(137: 

sửa chữa, 49: xây mới) với tổng kinh phí 5 tỷ 850 triệu đồng. 
19Năm 2017:Gần 2700 lao động (đạt 127% so với kế hoạch). Năm 2018: Gần 2300 lao động (đạt 104% so với kế 

hoạch). 
20Năm 2017: 160 doanh nghiệp. Năm 2018: 203 doanh nghiệp. 
21 Năm 2017: 820 hộ (đạt 117% so với kế hoạch). Năm 2018: Dự kiến 500 hộ (đạt 100% kế hoạch) 
22 Năm 2017: 3 tỷ 965 triệu đồng (Quận 1 tỷ 979 triệu đồng, phường 1 tỷ 986 triệu đồng). Năm 2018: 3 tỷ 153 

triệu đồng (Quận 1 tỷ 3 triệu đồng, phường 2 tỷ 150 triệu đồng) 
23Năm 2017: 9.423 thẻ. Năm 2018: 8.744 thẻ. 

24 Thành phố 111 triệu đồng, Hội PN& BVTE thành phố 400 triều đồng, Quỹ BTTE quận 269 triệu đồng, Hội 

Cứu tế Đông Nam Á 76 triệu, Làng SOS 60 triệu đồng, Hội LHHN Việt Nhật 110 triệu đồng. 

25Thành phố 112.5 triệu đồng, Hội PN& BVTE thành phố 320 triều đồng, Quỹ BTTE quận 107.5 triệu đồng, 

Hội Cứu tế Đông Nam Á 60 triệu, Làng SOS 93.6 triệu đồng, Hội LHHN Việt Nhật 110 triệu đồng. 
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tập, xe đạp, phẫu thuật tim, sửa chữa nhà ở...cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Ngoài ra các ban, ngành, hội đoàn thể, các phường đã tổ chức nhiều hoạt động 

vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho hàng ngàn lượt trẻ em tham gia, tập trung 

cao điểm trong Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu… và phối hợp tổ chức 

các lớp tập huấn, tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016, các cuộc tư vấn cho trẻ 

em, phụ huynh, người chăm sóc trẻ em chuyên đề về các nội dung bảo vệ chăm 

sóc trẻ em thu hút gần 8.000 người tham gia
26

. 

 + Tổ chức tặng quà mừng thọ cho người cao tuổi nhân dịp ngày Người cao 

tuổi Việt Nam (năm 2017: 1030 cụ được mừng thọ = 279 triệu đồng, năm 2018: 

1092 người = 284,3 triệu đồng), nhân Tháng hành động đi thăm các cụ ốm đau 

và tổ chức thi giải thể dục dưỡng sinh, cầu lông, cờ tướng.  

 + Toàn quận có 1.084 đơn vị, với 15.380 lao động tham gia BHXH, BHYT 

bắt buộc, 131 đơn vị chỉ tham gia BHYT với 43.618 đối tượng, 163 người tham 

gia BHXH tự nguyện, 24.083 người tham gia BHYT hộ gia đình. (Năm 2017, có 

846 đơn vị với 13.531 lao động tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016, 80 đơn vị 

chỉ tham gia BHYT với 43.913 đối tượng, 22.000 người tham gia BHYT hộ gia 

đình).  

 + Số thu đạt 255 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 21,6%, so với kế 

hoạch BHXH thành phố giao đạt 88,7%. Năm 2017, thu 263,9 tỷ (đạt tỷ lệ 

103,6% kế hoạch giao tăng 0,2% so cùng kỳ năm 2016). 

 + Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 24,58 tỷ đồng (tỷ lệ: 8,5%). 

cấp 7.048 sổ, đạt tỷ lệ 100% so với số lao động tham gia BHXH, BHYT, đã cấp  

59.111 thẻ BHYT (Năm 2017, đã cấp 88.069 thẻ BHYT, 3.813 sổ BHXH).  

 + Giải quyết kịp thời các chế độ không để tồn đọng. Làm tốt chi trả lương 

hưu, trợ cấp hàng tháng đúng kỳ cho 4.726 người đang hưởng lương hưu, trợ 

cấp BHXH hàng tháng, 1.076 hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH 1 lần, giải quyết 

10.773 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức - phục hồi sức 

khỏe và chi ốm đau 196.754 lượt người, với tổng số tiền hơn 254 tỷ đồng
27

.  

 - Về lĩnh vực Y tế - Dân số KHHGĐ 

 + Tiếp tục triển khai phòng, chống các loại dịch bệnh, không để lây lan trên 

diện rộng, nhất là đối với dịch sốt xuất huyết. Đến ngày 31/12/2017, có 855 ca 

mắc sốt xuất huyết (không có tử vong), 185 ca mắc bệnh tây chân miệng. Năm 

2018 tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2018, số ca sốt xuất huyết 427 ca  giảm 

hơn so với cùng kỳ năm 2017 là 359 ca (427/786 ca SXH), số ca tay chân miệng 

                                         
26 Năm 2017: Tổ chức 04 lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác trẻ em 6 phường và 102 cộng tác viên trẻ 

em tổ dân phố; 14 cuộc tư vấn cho trẻ em, phụ huynh, người chăm sóc trẻ em về kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ 

em, phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, mô hình ngôi nhà an toàn, tuyên truyền Luật trẻ em,phòng, chống xâm 
hại, bạo hành. Năm 2018: tổ chức 08 lớp tập huấn, 12 lớp tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016 và 21 cuộc tư vấn 

cho trẻ em, phụ huynh, người chăm sóc trẻ em chuyên đề về các nội dung bảo vệ chăm sóc trẻ em. 
27 Chi từ nguồn Ngân sách nhà nước: 36,757 tỷ đồng, Chi từ nguồn quỹ BHXH : 217,253 tỷ đồng. trong đó: Chi 

từ quỹ Hưu trí, tử tuất: 193,190 tỷ đồng, Chi quỹ TNLĐ-BNN: 0,947 tỷ đồng, Chi Ốm đau, thai sản: 23,116 tỷ 

đồng. 
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245 ca tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 74 ca (245/171 ca TCM ). Phối hợp với 

Sở Y tế tổ chức Mítting tại phường Khuê Trung nhân ngày ASEAN phòng, 

chống sốt xuất huyết, ra quân hướng dẫn nhân dân tiêu diệt lăng quăng/bọ gậy 

trong gia đình. 

 +  Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về ATTP được 

lồng ghép trong các đợt kiểm tra, giám sát VSATTP tại các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống. 100% bếp ăn tập thể tại các trường mầm non, tiểu học và nhóm 

trẻ độc lập tư thục do quận và phường quản lý đã được tập huấn và triển khai 

thực hiện kiểm thực 03 bước, lưu mẫu thức ăn. 

 + Triển khai phong trào đăng ký không sinh con thứ 3 trở lên, có 

9.569/9.995 cặp vợ chồng đăng ký và 9.498/9.569 thực hiện đạt tỷ lệ 99,3%. Tổ 

chức các đợt chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ chăm sóc 

SKSS/KHHGĐ
28

. Kết quả: Đến Tháng 10/2018: Tỷ lệ sinh thô 0,11%0, giảm 

vượt kế hoạch 0,01%0, tỷ lệ sinh 3+ giảm 0,3% so với năm 2017, giảm chưa đạt 

kế hoạch 0,32%; đến ngày 31/10/2018: số sinh: 1326 trẻ (tăng hơn so với cùng 

kỳ 2017: 81 trẻ); số sinh con thứ 3+: 118 trẻ (tăng so với cùng kỳ năm 2017: 3 

trẻ). Tổ chức các lớp tập huấn sinh hoạt ngoại khóa, các buổi tư vấn về tiền hôn 

nhân vê DS/SKSS/KHHGĐ cho cộng tác viên, học sinh các trường PTTH, các 

cặp nam nữ mới kết hôn, phụ nữ mang thai… trên địa bàn quận.   

  - Về Văn hóa và thể thao 

 + Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan các hoạt động Văn hóa, thể dục, 

thể thao nhân dịp Lễ, Tết và những ngày kỷ niệm lớn của đất nước và thành 

phố
29

. Phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển đều khắp các phường, đặc biệt 

trong ngành giáo dục. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 160 năm ngày quân và 

dân Đà Nẵng kháng Pháp (1858 - 2018) tại Nghĩa trủng Hòa Vang, phường 

Khuê Trung. 

 + Hoàn thành bình xét các danh hiệu và mô hình trong Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án xây dựng “Nếp sống văn hóa 

văn minh đô thị”
30

. 6/6 phường đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp 

phường năm 2017 và quận đã khai mạc Đại hội TDTT quận Cẩm Lệ lần thứ IV 

trong tháng 4/2018. 

                                         
28Năm 2017 có1.040 phụ nữ tham gia sàn lọc trước sinh, 1087 trẻ được sàn lọc sơ sinh, vòng đặt mới 774 ca (105,3% 

kế hoạch), triệt sản 17 ca (106% kế hoạch).Tổng các biện pháp tránh thai 5.272 ca (138% kế hoạch). 
29 Tuyên truyền Chương trình thành phố 4 an: Năm 2017 với 80 pano, 200 nheo, năm 2018 với 200 pano, 100 cờ 
phướn, đồng thời lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động khác 
30 Năm 2017, có 26.093/27.251hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 95,75%); 322/406Tổ đạt danh hiệu 

Tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 79,31%); 2 phường đạt chuẩn VMĐT (Khuê Trung, Hòa Thọ Đông), phường Khuê 

Trung đạt chuẩn VMĐT đảm bảo tiêu chí VSATTP; có 65/77 Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa so với tổng số 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận đã đăng ký (đạt tỷ lệ 84,41%), (56 cơ quan, đơn vị và 09 doanh nghiệp). Trong 

đó, có 07 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 05 năm liền (2013-2017) được công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn 

vị,doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và 25 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 02 năm liền (2016-2017) được công 

nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị,doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Có 12 đơn vị không đạt do không nộp hồ sơ, 
trong đó có: 01 cơ quan trường học và 11 doanh nghiệp, trường học ngoài công lập. 
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 + Phối hợp với phòng Quản lý đô thị lập hồ sơ, hướng dẫn UBND phường 

Hòa Thọ Đông kêu gọi hợp tác công tư đối với Trung tâm VH-TT phường Hòa 

Thọ Đông. Phối hợp với các ngành liên quan tiến hành các bước để xây dựng 06 

nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận, tăng số lượng nhà sinh hoạt cộng 

đồng trên địa bàn quận, đến nay là 52 nhà sinh hoạt cộng đồng. 

 + Công tác thư viện tổ chức thực hiện tốt
31

 cơ bản đáp ứng được nhu cầu 

đọc sách của người dân trên địa bàn quận.  

 - Về Giáo dục và Đào tạo 

 + Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới , nâng cao chất lượng giáo 

dục. Tổ chức Tổng kết năm hoc̣ 2017-2018 với nhiều thành tích đáng nổi bật
32

. 

Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 và “Ngày Toàn dân đưa trẻ đến 

trường” với số trẻ ra lớp đúng độ tuổi đạt 99,3%
33

, đảm bảo 100% học sinh bậc 

tiểu học được học 02 buổi/ngày, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học biết 

bơi đạt 56,4%34, có 49/53 giáo viên đạt năng lực ngoại ngữ B2 theo yêu cầu của 

Bộ… 

 Thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Ban Thường vụ 

Thành ủy, năm học 2017-2018 không có học sinh bỏ học và thiếu niên hư vi 

phạm pháp luật trong nhà trường.  

 Duy trì phổ cập giáo dục bậc Trung học. Tiếp tục triển khai hiệu quả việc 

phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Quản lý chặt chẽ, duy trì kiểm tra 

thường xuyên các cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Tổ chức các hoạt động chào 

mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

                                         
31Trong năm 2017 đã lưu hành 21.500 lượt sách báo, 9.500 lượt người đọc, 4.100 lượt người mượn; cấp 10 thẻ 

mới cho bạn đọc. Trong năm 2018 đã lưu hành 6.000 lượt sách, 1.200 lượt người mượn, 2.000 lượt người đọc; 

3.000 tờ báo, tạp chí và 18.600 lượt được luân chuyển xuống cơ sở 
32  

Năm học 2016-2017: Toàn ngành có 18 tập thể và 251 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, 22 tập 

thể lao động Tiên tiến, 128 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 202 đề tài sáng kiến được công nhận cấp quận, 1082 

LĐTT. Có 114 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cấp quốc gia và giải Nhất, Nhì cấp thành phố 

trong các kỳ thi học sinh giỏi, năng khiếu cấp quốc gia, cấp thành phố và học sinh xuất sắc toàn diện năm học 

2016-2017. Năm học 2017-2018, toàn quận có 271 học sinh đạt giải nhất, nhì cấp Quốc gia, thành phố và Hội thi 
cấp quận. 

Năm học 2017-2018: Toàn ngành có 05 tập thể lao động xuất sắc, 05 tập thể và 19 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ 

tịch UBND thành phố, 248 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, 28 tập thể lao động Tiên tiến, 124 Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở; 215 đề tài sáng kiến được công nhận cấp quận, 1127 danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Có 234 học sinh đoạt giải 

Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cấp quốc gia và giải Nhất, Nhì cấp thành phố trong các kỳ thi học sinh giỏi, năng 

khiếu cấp quốc gia, cấp thành phố và học sinh xuất sắc toàn diện.  
33  

Năm học 2016-2017: Tiểu học: 2284/2377 trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tỷ lệ 98,6%. THCS: 1746/1746 trẻ 11 tuổi 

HTCTTH vào lớp 6, tỷ lệ 100%. 

Năm học 2017-2018: Tiểu học: 2.997/3.000 trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tỷ lệ 99,9%. THCS: 1.953/11.959 trẻ 11 tuổi 

HTCTTH vào lớp 6, tỷ lệ 99,7%. 
34  

Năm học 2016-2017: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học biết bơi: 870/1543 học sinh biết bơi, tỷ lệ 56,4 % 

(763 học sinh chưa biết bơi). 

Năm học 2017-2018: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học biết bơi: 1.444/1.779 học sinh biết bơi, tỷ lệ 81,17 % 

(335 học sinh chưa biết bơi). 
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 + Số lượng trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn quận là 10/38 trường, 

đạt tỷ lệ 26,3%
35

. Hoàn thành xây dựng 2 Đề án “Trường học đạt chuẩn quốc gia 

giai đoạn 2017-2020” và 31/38 “Phòng bộ môn đạt chuẩn” ở 6/6 phường. Có 

14/16 thư viện được công nhân thư viện đạt chuẩn và thư viện tiên tiến.  

 - Về xây dựng 

 Đến nay, UBND quận cấp phép xây dựng 7.989 công trình (Năm 2017 cấp 

phép 3.517 công trình, năm 2018 tính đến ngày 16/11 cấp phép 4.472 công 

trình) nhà ở riêng lẻ, tổng số hộ dùng nước máy trên địa bàn quận đạt 

34.770/34.945 hộ (đạt tỉ lệ 99,5%). Hoàn thành thống kê, tổng hợp số lượng mồ 

mã di dời trên địa bàn quận với tổng số 1.274 mộ và số địa điểm di dời là 149 

điểm, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các ngành liên quan 

thực hiện.  

 - Về Môi trường đô thị 

 + Công tác xử lý ô nhiễm môi trường được triển khai thực hiện hiệu quả 

thông qua nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, do đó các điểm bức xúc về môi 

trường cơ bản được xử lý kịp thời, hạn chế phát sinh điểm ô nhiễm môi trường 

gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp nhận và xử lý 36 thông tin phản ánh, kiến nghị 

của người dân liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường có liên quan đến cơ sở 

sản xuất trên địa bàn quận. Thường xuyên kiểm tra
36

 bảo vệ môi trường, qua đó 

phát hiện và kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện đúng các quy 

định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, kiên quyết xử lý các hành vi vi 

phạm trong bảo vệ môi trường với số tiền 57,5 triệu đồng. 

 + Nạo vét và khơi thông cống rãnh được chỉ đạo ưu tiên tập trung thực hiện 

trước mùa mưa, qua đó giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng tại các khu dân cư 

khi trời mưa lớn. 

 + Duy trì hiệu quả phong trào ngày Chủ nhật “Xanh-Sạch-Đẹp”. Trong 

năm 2018, đã phát động 04 đợt ra quân cấp quận và phát động UBND 06 

phường đồng loạt ra quân tổ chức Lễ mitting, tổng dọn vệ sinh môi trường 

hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Giờ trái đất, Ngày Môi trường thế giới, thực 

hiện Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, 

mương thoát nước, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, phát động các đợt ra 

                                         
35  

Năm học 2016-2017: Mầm non: 5/21 trường; Tiểu học: 01/11 trường; THCS: 6/6 trường. 

Năm học 2017-2018: Mầm non: 5/21 trường; Tiểu học: 0/11 trường; THCS: 5/6 trường. 
36Kiểm tra 10 cơ sở gara ô tô, cơ khí hoạt động tại khu vực Bến xe Trung tâm, 20 cơ sở khám chữa bệnh đang 
hoạt động, 43 cơ sở sản xuất bún, các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công thương.Tham mưu 

UBND quận cấp 150 thông báo xác nhận hồ sơ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ. Trên lĩnh vực môi trường đã xử lý 42 thông tin kiến nghị và phản ánh của người dân và cử tri. Sau khi 

tiếp nhận thông tin, Phòng đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý và báo 

cáo kịp thời. 
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quân diệt bọ gậy, lăng quăng phòng chống dịch sốt xuất huyết và Zika trên địa 

bàn quận
37

… 

 + Chỉ đạo các trường thuộc quận duy trì thường xuyên kết hợp tuyên truyền 

về môi trường vào lễ Chào cờ đầu tuần; vào các chương trình ngoại khóa; lồng 

ghép đưa vào giáo trình học ở các bậc học một cách khoa học, phù hợp và có 

tính thực tiễn cao…; tận dụng các sản phẩm tái chế từ rác thải để chế tạo những 

sản phẩm phục vụ học tập hằng ngày cho các em học sinh. 

 + Tổ chức các đợt tổng ra quân trên địa bàn quận dọn vệ sinh các lô đất 

trống, thu gom rác thải, lá cây, giá hạ, xà bần, rác thải kích thước lớn
38

...phục vụ 

Tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng. 

 d) Đối với lĩnh vực ATTP 

 - Công tác cấp Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện ATTP theo phân cấp 

quản lý: (cấp GCN đủ điều kiện ATTP cho 260/260 cơ sở thuộc diện cấp GCN 

(đạt 100%), trong đó ngành Y tế: 178/178 cơ sở ăn uống có ĐKKD, bếp ăn tập 

thể và nhóm trẻ độc lập tư thục do quận quản lý; Ngành Công thương: 38/38, tỷ 

lệ 100%; Ngành Nông nghiệp: 44/44, tỷ lệ 100%. Tại tuyến phường, đã cấp 

100% nhóm trẻ độc lập tư thục do phường quản lý. Riêng từ tháng 02/2018, theo 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP, không thực hiện cấp cho bếp ăn tập thể tại các cơ sở 

trường học. 

 - Công tác quản lý, kiểm tra và theo dõi sau cấp giấy: Thành lập các Đoàn 

kiểm tra liên ngành tuyến quận và phường, kiểm tra 3.449 trường hợp
39

, xử phạt 

72 trường hợp
40

 với số tiền 140.275.000 đồng. (Trong đó tuyến phường kiểm tra 

năm 2017: 1.275/1.328, xử phạt 05 trường hợp, số tiền 8.750.000đ, năm 2018: 

1.266/1.387, không có vi phạm). 

 - Công tác kiểm tra ô nhiễm thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm 

cụ thể: 

+ Ngành Y tế, năm 2017, đã test 359 mẫu thực phẩm về các chỉ số hàn the, 

phẩm màu, chất tẩy trắng, độ ôi khét…. Kết quả, đạt 348 mẫu, không đạt 11 

mẫu (01 kiệu dầm có chất tẩy trắng, 01 dầu chiên độ ôi khét, 03 chả que, chả 

đòn, bánh đúc, 02 mẫu methanol và 04 mẫu chén đĩa còn dính dầu mỡ, tinh bột), 

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, không cho bán và đã yêu cầu hủy sản phẩm tại chỗ.  

Năm 2018, đã test 281 mẫu thực phẩm về các chỉ số hàn the, phẩm màu, chất 

tẩy trắng, độ ôi khét dầu mỡ…. (tuyến quận 108 mẫu, tuyến phường 173 mẫu). 

                                         
37Huy động hơn 4.000 người dân và hội viên các hội đoàn thể, các đơn vị quân đội tham gia. Khối lượng rác thải, 

xà bần thu gom khoảng 2.000 m3, góp phần đáng kể trong việc cải thiện môi trường và mỹ quan đô thị tại các lô 

đất trống và khu dân cư. 
38Ra quântại hơn 100 điểm với gần 3.000 lượt người tham gia, tổng lượng rác thải, xà bần thu gom được 

là 1.200 m3 và 175 tấn. 

 39Ngành Y tế: 314 trường hợp, Ngành Kinh tế: 304 trường hợp, Trạm Thú y: 41 trường hợp, Ngành Công 

an: 04 trường hợp và Y tế phường: 1.899 trường hợp. 
40 Ngành Y tế: 18 trường hợp, Ngành Kinh tế: 06 trường hợp, Trạm Thú y: 20 trường hợp, Ngành Công 

an: 01 trường hợp và Y tế phường: 05 trường hợp. 
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Kết quả đạt yêu cầu. Phối hợp với phòng Kinh tế lấy 05 mẫu thực phẩm: bún 

tươi, mỳ lá, mật ong, chả que và đậu khuôn, đã gửi mẫu kiểm nghiệm các chỉ 

tiêu. Kết quả các chỉ tiêu đều đạt yêu cầu. 

+ Ban quản lý các chợ, năm 2017, đã test nhanh 129 mẫu thực phẩm ở chợ: 

chả, bún, mỳ, bánh ướt, chả cá, chả đòn, chả cây, cà rốt, cà chua, đậu các loại... 

Qua kiểm tra 125 mẫu đạt, 04 mẫu chưa đạt, một số mẫu dương tính: chả cây, 

chả cá qua kiểm tra lại không còn vi phạm; 01 mẫu trái cây đã báo cáo Thành 

phố kiểm tra truy nguồn gốc xuất xứ tại chợ Đầu Mối Hòa Cường. Năm 2018, 

đã test nhanh 133 mẫu thực phẩm (trong đó: 80 mẫu thử hàn the, 40 mẫu thử 

Foocmon, 10 mẫu thử chất tẩy trắng Hypoclorid, 01 mẫu thử Salicylic, 01 mẫu 

thử phẩm màu, 01 mẫu thử nitrat). Kết quả 132 mẫu âm tính, 01 trường hợp 

dương tính với hàn the, BQL đã nhắc nhở và kiểm tra lại âm tính. 

+ Phòng Kinh tế, năm 2017, đã lấy mẫu sản phẩm của 04 cơ sở sản xuất 

và chế biến (Mắm chị Trà (mắm nêm, mắm tôm, mắm ruốc), rang xay cà phê 

Quốc Bình và cơ sở sản xuất rượu), sản xuất bún. Kết quả: 03 mẫu mắm kiểm 

nghiệm 05 chỉ tiêu/1 mẫu đều đạt, không có dấu hiệu vi phạm theo quy định về 

vệ sinh an toàn thực phẩm; đối với cà phê đã kiểm nghiệm 03 chỉ tiêu trong đó 

chỉ tiêu nấm men, nấm mốc và hàm lượng Ochratoxin A không vi phạm, tuy 

nhiên chỉ tiêu hàm lượng cafein thấp hơn hồ sơ công bố, đoàn kiểm tra đã thông 

báo chủ cơ sở và tham mưu xử phạt 125.000 đồng, 34 mẫu rượu đạt yêu cầu và 

01 mẫu bún đạt yêu cầu.  

  + Thường xuyên giám sát tổ chức kiểm tra sản xuất tại vùng rau La 

Hường, phối hợp với các đơn vị liên quan lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm 

(định kỳ và đột xuất). Đồng thời, tập huấn kiến thức, kỹ năng, áp dụng quy trình 

kỹ thuật và tiến bộ kỹ thuật vào phòng trừ sâu bệnh, côn trùng gây hại. Xây 

dựng Bảng theo dõi quy trình sử dụng thuốc, nhằm hướng dẫn các hộ dân sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. 

-  Giám sát cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể 

+ Ủy ban Mặt trận TQVN quận: Năm 2017: UBMTTQVN quận tổ chức 

giám sát 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 6 phường (mỗi phường 02 cs), 

02 nhóm trẻ và 04 quán ăn; phối hợp HĐND giám sát 17 cơ sở xản xuất chế 

biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống, phối hợp với Hội LHPN quận giám sát việc 

chấp hành an toàn thực phẩm tại 03 chợ và 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

trên địa bàn phường. Mặt trận phường Hòa Phát và Hòa Thọ Đông phối hợp 

giám sát an toàn thực phẩm đối với các nhóm trẻ và quán ăn. Năm 2018: 

UBMTTQVN quận tiến hành giám sát tại 3 trường trung học cơ sở và 3 trường 

mầm non công lập, qua giám sát các nội dung, kế hoạch, các chương trình triển 

khai, tuyên truyền và thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được 

Phòng Giáo dục đào tạo quận xây dựng triển khai và các trường đã cụ thể hóa 

thực hiện. Tổ chức giám sát tại UBND 03 phường Khuê Trung, Hòa An và Hòa 
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Phát. Kết quả giám sát: Đảng ủy các phường đã quán triệt nội dung các Chỉ thị, 

Quyết định, Kế hoạch lên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ 

đạo UBND phường thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định. UBND các 

phường đều xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác an toàn thực phẩm; 

ban hành Quyết định thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh 

thực phẩm, Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và phân công cụ thể chức năng 

nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn 

chế: việc quản lý một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ chưa chặt 

chẽ, phần lớn chỉ nhắc nhở những tiếu sót, chưa kiên quyết xử lý theo quy định. 

Công tác kiểm tra các cơ sở thức ăn đường phố tỷ lệ còn thấp. Mặt trận các 

phường phối hợp với y tế phường giám sát 39 khu dân cư (Hòa An: 95/158, Hòa 

Thọ Đông: 217/235 quán ăn và cơ sở chế biến thực phẩm). 

+ Hội LHPN quận: Năm 2017, đã thành lập đoàn giám sát, tổ chức giám 

sát 4 chợ cấp quận (Hòa Cầm, Cẩm Lệ, Hòa An, Hòa Xuân) và 01 chợ tạm 

(Yến Bắc – Hòa Thọ Tây); giám sát 42 cơ sở dịch vụ ăn uống tại 6/6 phường. 

Hội LHPN 6/6 phường, tổ chức giám sát tại 496 cơ sở ăn uống trên địa bàn, 15 

nhóm  trẻ độc lập tư thục  và phối hợp với  các ngành của UBND phường tổ 

chức giám sát 60 cơ sở kinh doanh, chế biến. Năm 2018, Hội thành lập đoàn 

giám sát và tổ chức phối hợp giám sát  tại 12 trường (06 trường Tiểu học, 06 

trường mầm non công lập), 10 nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục; 30 cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống và 35 quán ăn đường phố tại 6 phường. Qua giám 

sát, các cơ sở thực hiện tốt các nội dung đảm bảo về an toàn thực phẩm. Hội 

LHPN 6 phường  phối hợp với Ủy ban nhân dân, trạm y tế phường giám sát 432 

nhóm trẻ và quán ăn trên địa bàn phường. Kết quả, đa số các cơ sở đạt yêu cầu, 

Đoàn đã nhắc nhở các cơ sở còn thiếu sót. 

+ Phòng Giáo dục - Đào tạo đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát 

công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, từ các khâu thực phẩm, chế biến, kiểm thực 

3 bước, lưu mẫu thực phẩm và chất lượng thức ăn cho trẻ tại các trường. Năm 

2017 đã kiểm tra, giám sát 37 trường tiểu học, mần non và 10 nhóm lớp tư thục 

tại các phường. Năm 2018 kiểm tra giám sát 39 lượt trường mầm non và 25 

nhóm lớp tư thục. Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ giám sát chế độ dinh 

dưỡng tại 05 trường Tiểu học và 07 trường Mầm non.  

+ Quận đoàn: trong 2 năm qua, đã giám sát 49 bếp ăn tập thể tại các trường 

Mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn quận (năm 2017: 33, năm 2018: 16). Qua giám 

sát, đa số các cơ sở  đã thực hiện tốt về ATTP, tuy nhiên cũng còn một số hạn 

chế: diện tích khu sơ chế và chế biến còn hẹp, hồ sơ ghi chép chưa chi tiết, lưu 

mẫu thức ăn chưa đúng quy cách,…Đoàn đã nhắc nhở khắc phục. 

+ Liên đoàn lao động quận: Năm 2017, đã kiểm tra 28/28 đơn vị doanh 

nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp không có bếp ăn tại công ty. Có 01 doanh 
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nghiệp kinh doanh hàng thực phẩm có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực 

phẩm của Sở Công thương thành phố. 

  - Ban hành Kế hoạch số 133/KH-BCĐ ngày 21/02/2017, năm 2018  

1117/KH-BCĐ ngày 10/7/2018  về Quản lý thức ăn đường phố. 6/6 phường đã 

tổ chức triển khai thực hiện. 

 - Tiếp nhận và xử lý thông tin: Năm 2017, đã tiếp nhận và xử lý 06 trường 

hợp
41

. Kết quả: 02 trường hợp kiểm tra đã khắc phục, 01 cơ sở sản xuất thức ăn 

bị đình chỉ, 01 cơ sở bán mật ong không rõ nguồn gốc nghiêm cấm không buôn 

bán trên địa bàn quận, 01 trường hợp phát hiện 12 tấn thịt thối rữa (đã xử phạt 

hành chính 4,5 triệu và thực hiện tiêu hủy, 01 trường hợp đạt yêu cầu. Năm 

2018: Nhận được phản ảnh của người dân, phòng Y tế phối hợp với Ban quản lý 

an toàn thưc phẩm thành phố và Đội Y tế dự phòng đã tiến hành kiểm tra cơ sở 

Trần Lộ tại tổ 05 phường Hòa Xuân, đã lấy 02 mẫu: rau sống và lá sách bò gửi 

xét nghiệm 4 chỉ tiêu: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, CL perfringens 

và Samonella, kết quả âm tính. 

 - Xây dựng mô hình đảm bảo ATTP 

 + Mô hình tuyến phố đảm bảo ATTP: Năm 2017, UBND quận xây dựng 

mô hình “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm” tại tuyến đường Thành Thái 

phường Khuê Trung, năm 2018, UBND phường Khuê Trung tiếp tục xây dựng 

mô hình “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm” tại tuyến đường Tố Hữu. 

+ Mô hình Chợ ATTP: Trong năm 2017, UBND quận đã đăng ký với thành 

phố xây dựng chợ Cẩm Lệ là chợ đảm bảo ATTP. Đến nay, Chợ Cẩm Lệ đã 

được thành phố công nhận chợ đảm bảo ATTP. Các chợ Hòa Xuân, Hòa An, 

Hòa Cầm đều tăng cường kiểm soát ATTP, trong tháng 4/2018 đề nghị Sở Công 

nhận Chợ Hòa An ATTP, còn các chợ còn lại tiếp tục đầu tư và kiểm soát 

ATTP.  Đến nay, chợ Cẩm Lệ, Hòa An, Hòa Cầm đã cơ bản đạt nội dung tiêu 

chí của chợ ATTP, các chợ Hòa Xuân, Hòa Phát được kiểm soát ATTP. 

 + Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị có bổ sung tiêu chí ATTP: 

Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Đề án “NSVH-VMĐT” quận đã 

ban hành Kế hoạch số 287/KH-BCĐ ngày 27/3/2017 về kế hoạch thực hiện 

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Đề án “NSVH-VMĐT” năm 2017, qua đó đã 

thống nhất chọn phường Khuê Trung là phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 

2017. Ban Thường trực UBMTTQVN quận đã ban hành kế hoạch duy trì 

phường Khuê Trung và Hòa Thọ Đông là 2 phường đạt chuẩn đô thị văn minh 

đảm bảo tiêu chí an toàn thực phẩm, triển khai mới 02 phường: Hòa An và Hòa 

Phát. 

                                         
41 02 thông tin phản ánh qua hộp thư điện tử, 03 thông tin phản ảnh trức tiếp qua điện thoại và 01 thông 

tin qua đường dây nóng. 
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 - Chương trình giám sát của Thường trực HĐND quận, chương trình phối 

hợp giữa UBND và UBMTTQVN quận, công tác giám sát của các đoàn thể 

quận.Năm 2017, Thường trực HĐND quận đã tổ chức giám sát 18 cơ sở, trong 

đó 13 cơ sở sản xuất chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận, 

kết quả giám sát đã có Thông báo Kết luận số 126/HĐND-BKTXH ngày 

13/4/2017 kiến nghị đến các ngành chức năng liên quan tổ chức kiểm tra và hậu 

kiểm.  

 - Năm 2017, BCĐ quận được Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP của thành 

phố đánh giá vào cuối năm đạt loại xuất sắc (96/100 điểm). 

 - Chương trình giám sát của Thường trực HĐND quận, chương trình phối 

hợp giữa UBND và UBMTTQVN quận, công tác giám sát của các đoàn thể 

quận. 

+ Thường trực HĐND quận đã tổ chức giám sát 18 cơ sở, trong đó 13 cơ 

sở sản xuất chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận, kết quả 

giám sát đã có Thông báo Kết luận số 126/HĐND-BKTXH ngày 13/4/2017 kiến 

nghị đến các ngành chức năng liên quan tổ chức kiểm tra và hậu kiểm.  

+ Chương trình phối hợp, vận động, giám sát giữa UBMTTQVN quận và 

UBND quận: Ban Thường trực UBMTTQVN quận tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền Chương trình “Thành phố 4 an” đến UBMTTQVN phường và Trưởng 

Ban công tác Mặt trận 6 phường.  

- Tổ chức tuyên truyền kiến thức vệ sinh ATTP tại Khu dân cư với hơn 

795 lượt người tham dự. Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức thành công 

Hội thi “Chung tay xây dựng Thành phố 4 an” với sự tham gia của 6 đơn vị và 

hơn 300 cổ động viên. UBMTTQVN quận giám sát công tác đảm bảo ATTP tại 

các phường. Đồng thời tổ chức giám sát 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 

6 phường (mỗi phường 02 cơ sở), 02 nhóm trẻ và 04 quán ăn. 

+ Các đoàn thể quận đã tổ giám sát 692 trường hợp
42

. Qua đó, các cơ sở 

đảm bảo các tiêu chí theo quy định. 

đ) Các mô hình cách làm hay trong triển khai thực hiện Chương trình 

thành phố “4 an” 

- Mô hình phụ nữ khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận (làm hoa 

lưới, thiệp 3D, May gia công quần áo thể thao, làm nước uống đống chai… 

thông qua mô hình này đã giúp 50 hội viên Phụ nữ có thu nhập từ 4-5 triệu 

đồng/tháng. 

                                         
42Hội LHPN giám sát: 57 cơ sở dịch vụ ăn uống, 05 chợ (quận 04, phường 01), 06 bếp ăn tập thể  và Hội LHPN 

6 phường giám sát 496 CS DVAU và15 bếp ăn tập thể tại  nhóm  trẻ độc lập; Quận đoàn đã giám sát 49 bếp ăn 

tập thể tại các trường Mầm non, nhóm trẻ gia đình. Liên đoàn lao động quận đã giám sát 28 đơn vị doanh nghiệp 

(hầu hết các doanh nghiệp không có bếp ăn tại công ty), HĐND quận giám sát 18 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống; UBMTTQVN giám sát 18 cơ sở (12 CS KDDVAU, 02 nhóm trẻ, 04 quán ăn). 
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- Mô hình “Địa chỉ hồng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Trong năm 

2018 đã phát triển thêm 7 địa chỉ hồng, nâng tổng số địa chỉ hồng đến thời điểm 

hiện nay là 58 “Địa chỉ hồng” tại các Chi hội để tạo điều kiện giải quyết 792 

việc làm cho phụ nữ có thu nhập từ 2.000.000 – 5.000.000đ. 

- Mô hình quầy hàng “Thừa cho - thiếu nhận” của Hội Liên hiệp Phụ nữ 

quận, nhằm vận động hội viên, nhà hảo tâm có quần áo, vật dụng gia đình, ủng 

hộ các hộ nghèo, khó khăn. Đã có hơn 11.520 bộ quần áo trẻ em và người lớn và 

hơn 1.500 vật dụng gia đình được các hội viên trên địa bàn 6 phường ủng hộ và 

đã có 1.798 hộ nghèo, 919 hộ khó khăn đến nhận. 

 - Mô hình tuyên truyền clip về phòng, chống tội phạm tại các quán cà phê. 

- Mô hình “Bếp ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo” tại Bệnh viện Đa 

khoa Cẩm Lệ” - phường Hòa Thọ Đông. Tổ chức cấp phát 32.024 suất cơm, 

9.450 suất cháo và tặng quà cho bệnh nhân nghèo với tổng số tiền 587.865.000 

đồng. 

- Triển khai Mô hình giúp các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo trong 

xây dựng nhà ở như thành lập Tổ hỗ trợ xây dựng nhà ở gồm Đoàn thanh niên 

và Dân quân thường trực để giúp xây nhà, bắt điện nước…giúp giảm kinh phí 

xây dựng. 

- Mô hình Vùng rau sạch an toàn La Hường theo tiêu chuẩn VIETGAP 

kết hợp du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệp; mô hình vườn rau sạch: Hòa Phát 

có 114 vườn rau sạch, Hòa xuân và Khuê Trung có 30 vườn. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của UBND thành phố, 

Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND quận, sự phối hợp của UBMTTQVN 

quận, các đoàn thể quận và sự triển khai đồng bộ của các ngành, đơn vị, UBND 

các phường, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trên địa bàn quận, Chương 

trình Chương trình "Thành phố 4 an" bước đầu đã đi vào thực tiễn và đạt được 

một số kết quả quan trọng.   

- Công tác tham mưu quản lý nhà nước của các ngành, đơn vị liên quan 

được thực hiện thường xuyên, tích cực, nghiêm túc và chặt chẽ hơn.  

- Việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến về Chương trình "Thành phố 4 

an" được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. 

- Công tác kiểm tra được duy trì thường xuyên; kiên quyết trong phát 

hiện, xử lý các hành vi vi phạm. 

- Các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đã được ban hành 

kịp thời và thống nhất từ quận đến phường.  

- Hàng tháng và quý đều giao ban rút kinh nghiệm của 02 Tổ ANTT và 

ATGT, Tổ ASXH và ATTP. 



22 

 

2. Tồn tại, hạn chế 

a) Đối với lĩnh vực ANTT 

- Sự phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ ở một vài nơi thiếu thường xuyên, chưa đồng bộ; công tác 

quản lý, cảm hoá giáo dục những người vi phạm ANTT tại cộng đồng dân cư, 

thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ sau cai tại một số 

địa phương đã được quan tâm nhưng hiệu quả còn thấp.  

- Công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn ở một vài địa phương còn 

hạn chế, sự phối hợp giữa các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT 

chưa đồng bộ, chưa linh động trong thời gian tuần tra nên hiệu quả chưa đạt so 

với yêu cầu đặt ra. 

 - Một bộ phận nhân dân còn chủ quan, thiếu cảnh giác trong tự bảo vệ tài 

sản, phòng, chống tội phạm, vì vậy công tác tuyên truyền vận động lắp đặt 

camera giám sát an ninh nhất là tại các nhà trọ, khu dân cư, cũng như việc quản 

lý, vận hành, sử dụng hệ thống camera chưa đạt hiệu quả như mong muốn, đồng 

thời việc vận động các hộ dân tự trang bị bình PCCC còn gặp nhiều khó khăn.    

 - Tệ nạn ma túy có những diễn biến phức tạp, số đối tượng nghiện có 

chiều hướng gia tăng, số vụ tội phạm ma túy được phát hiện tăng 94% so với 

cùng thời gian. Số đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn thường xuyên kết hợp 

với số đối tượng từ địa phương khác đến và di chuyển hoạt động trên nhiều địa 

bàn gây khó khăn trong công tác quản lý. 

b) Đối với  lĩnh vực ATGT  

- Tai naṇ giao thông tuy đươc̣ kiềm chế , nhưng số người chết do tai naṇ 

giao thông vâñ ở mức cao , còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ; 

tình trạng  vi phạm các quy định về TTATGT vẫn còn xảy ra. 

- Tình trạng lấn chiếm , sử duṇg trái phép vỉa hè , lòng, lề đường làm nơi 

kinh doanh, buôn bán gây mất trâṭ tư ̣ , an toàn giao thông vẫn còn xảy ra tại một 

số tuyến đường nhất là xung quanh chợ Cẩm Lệ, Hòa Cầm... 

c) Đối với lĩnh vực ASXH 

- Công tác tổng hợp, báo cáo của một số đơn vị chưa đúng tiến độ, chất 

lượng báo cáo chưa cao. 

- Việc vận động, tuyên truyền thanh niên là con hộ nghèo tham gia đào 

tạo nghề còn hạn chế; một số hộ nghèo còn trông chờ vào sợ hỗ trợ của nhà 

nước, chưa tự giác, phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Các mô hình giảm nghèo 

bền vững chưa nhiều. 

- Nợ đọng bảo hiểm xã hội còn nhiều và kéo dài ở các doanh nghiệp, ảnh 

hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động. 

- Việc duy trì và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 

còn mang tính thời vụ, chưa có nhiều sáng tạo; số lượng đầu sách của Thư viện 
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quận còn hạn chế, chưa thực sự thu hút bạn đọc, việc phát triển văn hóa đọc 

trong nhân dân chưa được chú trọng.  

- Cán bộ làm công tác giảm nghèo, công tác trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã 

hội ở phường hiện tại tinh gọn, kiêm nhiệm nhiều việc, do đó ảnh hưởng đến việc  

triển khai chương trình ASXH tại các phường. 

- Phương tiện, trang thiết bị, nhân lực để thực hiện tốt công tác thu gom 

rác thải trên địa bàn quận vẫn còn hạn chế.  

d) Đối với lĩnh vực ATTP 

- Hầu hết các cơ sở thức ăn đường phố là kinh doanh tự phát, điều kiện 

tạm bợ, việc đảm bảo các điều kiện vệ sinh ATTP khó đảm bảo đầy đủ, vị trí 

kinh doanh luôn biến động, một số cơ sở thức ăn đường phố tổ chức bán vào 

ban đêm, nhiều hộ không phải là người địa phương, đa số các hộ tham gia loại 

hình này đều có hoàn cảnh khó khăn, trình độ văn hóa hạn chế, nguồn thu nhập 

chủ yếu từ kinh doanh thức ăn đường phố nên việc quản lý và xử lý hành vi vi 

phạm hành chính khó thực hiện.  

- Đa số các hộ sản xuất thực phẩm trên địa bàn quận là hộ có quy mô sản 

xuất nhỏ, hộ gia đình với số lượng sản xuất không nhiều. Việc kiểm tra, truy 

xuất nguồn gốc thực phẩm đối với các hộ kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. 

Thực phẩm được sử dụng chủ yếu mua từ các chợ trong thành phố thường 

không có hóa đơn, chứng từ, vì vậy khó chứng minh được nguồn gốc xuất xứ 

hàng hóa. 

- Vẫn còn tình trạng kinh doanh thực phẩm tươi sống trong nhà ở các khu 

dân cư, các hộ kinh doanh xung quanh chợ, không đảm bảo các điều kiện về 

ATTP theo quy định. 

- Số lượng cơ sở quản lý nhiều, nhưng nhân lực đoàn kiểm tra ít, hoạt 

động kiêm nhiệm. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệp trong kiểm tra chưa đầy đủ 

(nhất là đối với đoàn kiểm tra tuyến phường) cho nên trong kiểm tra còn khó 

khăn. 

- Khi kiểm tra cần niêm phong tang vật hoặc thực phẩm nghi ngờ bị ô 

nhiễm thì không có kho chứa hoặc thiết bị bảo quản, đặc biệt là hàng đông 

lạnh… 

- Việc thẩm định cấp giấy phép cũng như việc kiểm tra chỉ đánh giá tại thời 

điểm kiểm tra, không thể giám sát 24/24 giờ được. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Lĩnh vực ANTT, ATGT 

Kính đề nghị UBND thành phố: 

- Chỉ đạo các ban, ngành thành phố tích cực vào cuộc trong hoạt động 

quản lý đối tượng nghiện ma túy tại cộng đồng, gia đình, quan tâm bố trí cán bộ 

chuyên trách cơ sở theo dõi tệ nạn xã hội, đồng thời tăng thêm kinh phí cho 
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công tác quản lý cai nghiện cộng đồng, hỗ trợ vật chất, trang bị các phương tiện 

cần thiết để lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ. 

- Hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn về cách xử lý các loại chất ma túy mới, 

như Cỏ Mỹ (XLR11)… quá trình thử test đối với các đối tượng sử dụng, nghiện 

ma túy đang quản lý hoặc các đối tượng có nguy cơ cao sử dụng ma túy thường 

gặp hành vi chống đối không chấp hành, kể cả của người thân của các đối 

tượng…nhưng chưa có quy định chế tài xử lý cụ thể để tạo thuận lợi cho lực 

lượng làm nhiệm vụ và khó khăn khi xử lý.  

- Chỉ đạo hoàn thiện các hạng mục công trình tại Công viên Thanh niên, 

đầu tư hệ thống chiếu sáng để nhân dân vui chơi, giải trí, đồng thời xác định rõ 

trách nhiệm quản lý cụ thể của từng ngành, đơn vị hạn chế các hành vi tệ nạn xã 

hội tại khu vực này. 

- Chỉ đạo, quan tâm khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông trên 

địa bàn quận để góp phần hạn chế tai nạn giao thông (đã có báo cáo với Ban 

ATGT thành phố). 

- Đối với đối tượng đang điều trị Methadone, đề nghị các cơ sở điều trị 

cung cấp danh sách thông tin về việc tuân thủ điều trị của người nghiện và gởi 

quyết định tiếp nhận người vào điều trị về UBND quận, UBND các phường có 

người tham gia điều trị được biết, để giúp đỡ và quản lý. 

- Đối với các đối tượng sử dụng ma túy bị Công an Thành phố hoặc các 

quận, huyện khác bắt có hồ sơ  quản lý,  định kỳ hằng tháng phối hợp cung cấp 

các số liệu về các ngành liên quan của quận và phường để biết, rà soát,theo dõi 

phối hợp quản lý đối tượng được chặt chẽ. 

- Thường xuyên duy trì và tổ chức các đợt tập huấn chuyên môn, sớm 

triển khai đưa phần mềm quản lý đối tượng sử dụng ma túy, đồng thời tổ chức 

học tập các mô hình quản lý ở các địa phương khác về  phòng, chống tệ nạn xã 

hội và công tác quản lý đối tượng để nâng cao kiến thức thực tế cho cán bộ thực 

hiện nhiệm vụ tại địa phương. 

2. Lĩnh vực ASXH 

- Tăng kinh phí hoạt động cho các dự án Chương trình mục tiêu y tế quốc 

gia, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo tập huấn và có chế độ đãi ngộ phù hợp thu hút 

cán bộ y tế. 

- Đề nghị thành phố tạo điều kiện dành quỹ đất tiếp tục đầu tư xây dựng 

mới một số nhà họp liên tổ ở khu dân cư đã được bố trí vốn, đây là vấn đề bức 

xúc trong dân. 

- Đối với vấn đề quản lý hồ điều tiết trên địa bàn quận: Để tạo điều kiện 

thuận lợi cho địa phương trong việc khai thác hiệu quả các hồ điều tiết, xây 

dựng vườn hoa, tạo cảnh quan xung quanh hồ điều tiết, kính đề nghị UBND 

thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng có hướng chỉ đạo, phân 



25 

 

cấp, giao UBND quận quản lý đất xung quanh hồ điều tiết cũng như phân cấp 

quản lý, khai thác hồ đầm về cho địa phương, phân bổ nguồn kinh phí để UBND 

quận triển khai thực hiện hiệu quả, tăng cường công tác nạo vét, vớt bèo, duy trì 

vệ sinh đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường khu vực hồ đầm. 

- Đối với việc di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi 

trường ra khỏi khu dân cư (theo Thông báo Kết luận 138-TB/TU ngày 

13/10/2016 của Ban thường vụ Thành ủy). Đề nghị sớm hoàn thành xây dựng 

Cụm Công nghiệp để di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi 

trường ra khỏi khu dân cư. 

- Đối với Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND 

thành phố: đề nghị sớm sửa đổi, thay thế một số nội dung phù hợp với tình hình 

hoạt động thực tế tại địa phương, liên quan đến phân cấp quản lý hồ điều tiết, 

quản lý lô đất trống, cấp phép đối với danh mục 19 ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ không được cấp mới giấy phép đăng ký kinh doanh, không cấp 

mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong KDC… 

- Xây dựng cụ thể các quy định về quản lý các lô đất trống cũng như các 

hướng dẫn, chế tài trong việc thu phí duy trì vệ sinh các lô đất trống. 

- Có văn bản hướng dẫn, đồng ý để quận huyện được phép cấp Giấy đăng 

ký kinh doanh và hồ sơ bảo vệ môi trường cho các ngành nghề sản xuất bún, cơ 

sở sản xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp hoạt động ít phát sinh ô nhiễm và đảm 

bảo các vấn đề vệ sinh môi trường theo Báo cáo số 238/BC-UBND ngày 

21/8/2017 của UBND quận Cẩm Lệ. 

3. Lĩnh vực ATTP 

- Ổn định con người làm công tác an toàn thực phẩm tuyến quận và 

phường. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa thực phẩm 

chợ đầu mối Hòa Cường, chợ cảng cá Thọ Quang, đây là nơi cung cấp hàng hóa 

thực phẩm chính cho các chợ trên địa bàn quận. 

- Qua công tác giám sát của Hội Liên hiệp phụ nữ quận, Hội đã ghi nhận 

những ý kiến đề xuất của các đơn vị như sau:  

+ Trường Thái Thị Bôi, đề xuất UBND quận tạo điều kiện cho trường 

nâng nền khu sơ chế (nước ứ đọng, nhà trường không có nguồn kinh phí). 

+ Trường Ông Ích Đường, đề xuất bố trí đất để cải tạo lại nhà ăn. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

1. Đối với lĩnh vực ANTT 

- Đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và phong trào 

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tăng cường phổ biến, tuyên truyền trong 

nhân dân về nâng cao tinh thần cảnh giác, phát huy tinh thần “tự phòng, tự quản, 

tự chống”, tham gia tích cực phòng, chống, tố giác tội phạm, phòng, chống trộm 
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cắp tài sản. Nắm chắc tình hình các đối tượng quản lý, không để tụ tập đông 

người, làm mất ANTT trên địa bàn. 

- Tổ chức triển khai các Kế hoạch chuyên đề về công tác tuyên truyền, 

đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội. Tập trung triển khai 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1710/KH-UBND ngày 22/11/2017 của 

UBND quận về việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn 

xã hội đến năm 2020, trong đó tập trung lực lượng để chuyển hóa thành công tại 

địa bàn phường Hòa An. 

- Tiếp tục triển khai vận động cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân tham gia 

lắp đặt đồng bộ hệ thống Camera an ninh trên địa bàn 6 phường, đảm bảo chất 

lượng, trích xuất được hình ảnh rõ nét khi có tình huống về an ninh trật tự xảy 

ra. 

- Duy trì công tác phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm theo Quyết 

định số 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố. 

- Thường xuyên kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, tập trung tại các cơ sở 

kinh doanh, buôn bán tạp hóa, phế liệu, hàn gò, nhất là tại các khu vực đông dân 

cư, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

2. Đối với lĩnh vực ATGT 

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, nhất là các 

“điểm đen” về tai nạn giao thông, các điểm có nguy cơ cao gây mất an toàn giao 

thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… Giảm tai nạn giao thông trên cả 

ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ về tai nạn giao 

thông. 

3. Đối với lĩnh vực ASXH 

- Về Lao động - Thương binh và Xã hội 

+ Tiếp tục phát huy hiệu quả và huy động mọi nguồn lực thực hiện các 

chương trình ASXH, trong đó tập trung cho công tác giảm 500 hộ nghèo. Đẩy 

mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; giải quyết chu đáo các chính sách xã hội 

và người có công.  

+ Tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ mồ côi không nơi nương 

tựa, khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp cận với các 

chính sách trợ giúp và các dịch vụ xã hội cơ bản. 

+ Duy trì 6/6 phường đạt chuẩn “Phường phù hợp với trẻ em”. Tuyên 

truyền, giáo dục gắn với phòng, chống hiệu quả tệ nạn xã hội. Triển khai thực 

hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn quận; 

+ Duy trì  gặp mặt và đối thoại các doanh nghiệp nợ BHXH để giải quyết 

tốt chính sách cho người lao động. 
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+ Tiếp tục khảo sát nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm của người lao 

động để có biện pháp giải quyết cụ thể. 

+ Triển khai kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các công 

trình xây dựng trên địa bàn quận. 

- Về Giáo dục và Đào tạo 

+ Phấn đấu hoàn thành 9/9 chỉ tiêu thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

theo đánh giá xếp loại của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.  

+ Huy động, sử dụng mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo 

chất lượng dạy và học, hoàn thành các công trình trường học và trang thiết bị 

đầy đủ đáp ứng tuyển sinh cấp 1 và học 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học. 

+ Tăng cường kiểm tra các hoạt động dạy và học; quản lý chặt chẽ công 

tác thu, chi, bán trú, bếp ăn tập thể của các trường trên địa bàn quận; quản lý tốt 

hoạt động các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn. 

+ Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã 

hội thâm nhập học đường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng 

trường học. Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong trường học. 

- Về Văn hóa và Thể thao 

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên truyền, cổ động trực 

quan nhân các ngày kỷ niệm, Lễ, Tết và các sự kiện lớn trong năm 2018.  

+ Hướng dẫn, phối hợp với 6 phường trong quản lý, sử dụng hiệu quả các 

thiết chế văn hóa đã đầu tư. 

+ Chú trọng phát huy chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình “Thành phố 4 an” 

đạt nhiều kết quả. Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu về thể dục thể thao quần chúng, 

nhất là trong trường học theo hướng xã hội hóa. 

- Về Y tế, Dân số - KHHGĐ 

+ Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo hướng xã hội hóa, 

nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Làm tốt công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh xảy ra, lây lan diện rộng. 

+ Lồng ghép các mục tiêu chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ bà mẹ và 

trẻ em sơ sinh với công tác truyền thông dân số. Phấn đấu đạt mức giảm tỷ suất 

sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và không để xảy ra tử vong do tai biến sản 

phụ khoa; 

+ Tăng cường quản lý, kiểm tra ngành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. 

 - Về Môi trường 

 + Đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ Nhật “Xanh -Sạch - Đẹp” và “Tổ dân 

phố không rác”. Tiếp tục xây dựng, đánh giá và công nhận “Phường thân thiện 

môi trường”. Thường xuyên thanh kiểm tra, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành 
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vi đổ rác bừa bãi, đổ xà bần giá hạ không đúng nơi quy định và không để phát 

sinh những điểm ô nhiễm mới. 

+ Thực hiện nạo vét, khơi thông cống rãnh, phân loại rác thải tại nguồn, 

sử dung túi nylon thân thiện ở 6 phường. Đổi mới phương thức thu gom rác để 

tiến đến xóa bỏ đặt thùng rác thu gom tại các tuyến đường trên địa bàn quận vào 

cuối năm 2018. Tiếp tục vận động chuyển đổi, di dời các cơ sở sản xuất kinh 

doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư; 

+ Làm tốt công tác quản lý đất đai trên cơ sở thống kê, quy hoạch và kế 

hoạch sử dụng đất đã công bố. Tổ chức tập huấn các quy định pháp luật về lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường. Xây dựng dữ liệu về khai thác sử dụng tài 

nguyên nước của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ. 

4. Đối với lĩnh vực ATTP 

- Tăng cường thực hiện Kế hoạch Truyền thông tổng thể về ATTP trên 

địa bàn quận.  

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 ban 

hành Kế hoạch thực hiện Chương trình ATTP trên địa bàn quận Cẩm Lệ đến 

năm 2020. 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 

của UBND thành phố về quy định quản lý ATTP đối với sản phẩm nông lâm 

thủy sản đã qua chế biến không bao gói sẵn và sản phẩm rau, trái cây, thủy sản 

tiêu thụ tại thành phố và Kế hoạch Quản lý thức ăn đường phố đảm bảo ATTP 

trên địa bàn 6 phường. 

- Xây dựng chợ Hòa An, Hòa Cầm đạt chợ ATTP năm 2018.  

Trên đây, là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” từ 

khi ban hành Đề án cho đến nay trên địa bàn quận, báo cáo Thường trực Quận 

ủy theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Thường trực Quận ủy; 

- Thường trực HĐND quận; 
- CT, PCT UBND quận; 

- UBMTTQVN quận, các đoàn thể quận; 

- VP HĐND và UBND quận; 

- Tổ Chỉ đạo "Thành phố 4 an" quận;  
- Lưu: VT, TH Nga. 
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