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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 6 tháng cuối năm 2017 

 

Căn cứ Quyết định số 8476/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND thành 

phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

năm 2017; Nghị quyết số 03-NQ/QU ngày 19/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

quận, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND quận về phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2017. UBND quận đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai 

các giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QP, AN 6 tháng đầu năm 2017, qua đó đã 

đạt được một số kết quả như sau: 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 

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  

UBND quận đã ban hành Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 

2017; Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 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 266 cuộc họp, hội nghị 

(không kể hàng tuần Thường trực UBND quận tổ chức 1 - 2 cuộc hội ý để thống nhất 

trong tập thể UBND quận những vấn đề quan trọng). Ngoài ra, UBND quận, Lãnh 

đạo UBND quận đã ban hành 3.326 văn bản triển khai công việc (trong đó: 1.805 

Quyết định; 686 Kế hoạch, Công văn; 119 Báo cáo; 561 Thông báo; 155 Tờ trình) và 

Văn phòng HĐND và UBND quận đã ban hành 35 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.   

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 118 lượt công 

dân; tiếp xúc, đối thoại 02 lượt/74 người. 

UBND quận đã ban hành Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 về 

Chương trình công tác năm 2017, từ tháng 01 đến ngày 31/5/2017 đã giao trên 80 
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nhiệm vụ trọng tâm, đến nay các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành và còn 06 nhiệm vụ 

chưa thực hiện. 

Tổ chức ra quân thực hiện “Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017”.  

Ban hành các Quyết định, Kế hoạch thực hiện chủ trương "Thành phố 4 an" 

của Thành ủy1. 

Tập trung thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu so với dự toán 

giao.  

Chỉ đạo hỗ trợ, phát triển sản xuất hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức tiếp 

xúc, gặp mặt các Nhà đầu tư, các Doanh nghiệp trong và ngoài thành phố để kêu gọi 

đầu tư. 

Giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng 

điểm: tuyến mương thoát nước Khe Cạn; khu tái định cư Phước Lý 2; khu dân cư 

chợ Hòa Phát; mở rộng nâng cấp đường CK55; đường gom dân sinh dọc đường sắt 
đoạn từ Ngã ba Huế đến Cầu vượt Hòa Cầm...  

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. 

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

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

ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố: xử lý ngập úng khu vực Tổ 17, 18, 19 - 

phường Khuê Trung; trạm xử lý nước thải Khu Công nghiệp Hòa Cầm - phường Hòa 

Thọ Tây; khu đất dự trữ ven sông phía Bắc Khu E - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ; 

khu liên hợp thể dục thể thao - phường Hòa Xuân. 

Triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm, tổ chức ra quân “Tháng cao điểm 

đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

2017”.  

Chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 “vui tươi, lành mạnh, an 

toàn và tiết kiệm”; 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. 

                                                 
1 Quyết định số: 465/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình An sinh xã hội 

đến năm 2020; 466/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình An toàn thực phẩm đến 

năm 2020; 474/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình An toàn giao thông đến năm 

2020; 475/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình An ninh trật tự đến năm 2020;  

- Kế hoạch số: 184/KH-UBND ngày 09/3/2017 về việc thực hiện chương trình An sinh xã hội năm 2017; 

148/KH-UBND ngày 24/02/2017 của UBND quận về thực hiện công tác đảm bảo An toàn thực phẩm năm 2017 và các 

Kế hoạch thực hiện trong năm 2017. 

- 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 đến năm 2020 do đồng chí Lê Văn Sơn - Chủ tịch UBND quận làm Tổ 

trưởng; 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 đến năm 2020 do đồng chí Trần Văn Phi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận làm Tổ trưởng. 
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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 KINH TẾ - XÃ 

HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 

1. Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu 

- Tổng giá trị sản xuất (giá cố định 2010) trên địa bàn quận ước đạt 7.622 tỷ 

đồng, bằng 50,56% kế hoạch, tăng 7,742% so với cùng kỳ năm 2016. 

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 5.409 tỷ đồng, bằng 

50,68% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: giá trị ngành công 

nghiệp dân doanh ước đạt 1.020 tỷ đồng, bằng 51,16% kế hoạch, tăng 11,15% so với 

cùng kỳ năm 2016. 

- Giá trị ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 2.191 tỷ đồng, bằng 51,14% kế 

hoạch, tăng 6,88% so với cùng kỳ năm 2016. 

- Giá trị ngành thủy sản - nông nghiệp ước đạt 22,3 tỷ đồng, bằng 47,9% kế 

hoạch, giảm 1,08% so với cùng kỳ 2016. 

- Tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 30/6/2017 trên địa bàn quận đạt 

240 tỷ 207 triệu đồng, đạt 60,8% so với dự toán giao. 

- Dạy nghề và giải quyết việc làm 1.391 lao động, đạt 66,23% kế hoạch. 

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

- Số hộ Đăng ký kinh doanh cá thể (cấp mới) đạt 230 hộ, tăng 9,5% so với 

cùng kỳ. 

2. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực 

a) Về Kinh tế - Tài chính: 

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

so với 6 tháng đầu năm 2016. Cùng với nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn của thành 

phố và hỗ trợ của quận nên đã đạt được một số kết quả khả quan. 

Các ngành công nghiệp dệt may, cơ khí, lâm sản, giày da tiếp tục duy trì sản 

xuất ổn định, tiếp tục là ngành công nghiệp chủ lực của quận, giá trị sản xuất công 

nghiệp - xây dựng ước đạt 5.409 tỷ đồng, bằng 50,68% kế hoạch, tăng 8,2% so cùng 

kỳ. Trong đó, công nghiệp dân doanh ước đạt 1.020 tỷ đồng, tăng 51,16% so với 6 

tháng đầu năm 2016.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước 

trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Cẩm Lệ phát triển đến năm 2020” theo Nghị quyết 

số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; tổ chức làm việc với các Sở, ban ngành 

thành phố thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp quận Cẩm Lệ".  
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Củng cố, kiện toàn Tổ thu hút đầu tư quận và từng bước tiếp cận các doanh 

nhân tại Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội để giới thiệu cơ hội đầu tư vào quận(2). 

- Thương mại - Dịch vụ: tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường các 

mặt hàng thiết yếu, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong dịp Tết 

Nguyên đán năm 2017.  

Đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam" thông qua các sự kiện: bán hàng khuyến mãi tại các chợ, siêu 

thị, Hội chợ thương mại…kích thích tiêu dùng, thúc đẩy các hoạt động thương mại, 

dịch vụ.  

Tổng giá trị ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 2.191 tỷ đồng, bằng 51,14% 

kế hoạch, tăng 6,88% so với cùng kỳ năm 2016. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Phát triển thương mại dịch vụ quận giai 

đoạn 2016-2020”. Tập trung sửa chữa, nâng cấp các chợ(3) theo hướng văn minh 

thương mại, an toàn thực phẩm (ATTP); xây dựng chợ Cẩm Lệ thành chợ văn minh 

thương mại và thực hiện thí điểm chợ an toàn phòng, chống cháy nổ. 

- Sản xuất nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện Đề án "Quy hoạch phát triển sản 

xuất kết hợp du lịch sinh thái gắn vùng rau La Hường", thực hiện mô hình sản xuất 

rau theo tiêu chuẩn VietGap tại các vùng rau chuyên canh, tạo nguồn cung cấp thực 

phẩm an toàn ra thị trường.  

Nhận và phân phối hạt giống rau cho các phường do bị ảnh hưởng đợt mưa lụt 

tháng 12/2016 từ nguồn hỗ trợ của Trung ương. Phân bổ 06 tấn giống lúa từ nguồn 

hỗ trợ của Trung ương cho 02 phường, trong đó phường Hòa Thọ Tây: 05 tấn và 

phường Hòa Phát: 01 tấn. 

- Hoạt động của doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn quận: hỗ trợ Hội 

Doanh nghiệp quận củng cố Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thành lập chi Hội 

Doanh nghiệp tại các phường4.  

Chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận 

chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Doanh nghiệp quận lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

UBND quận, UBMTTQVN quận và Hội Doanh nghiệp quận phối hợp tổ chức 

Chương trình Văn nghệ "Xuân yêu thương năm 2017" chung tay chăm lo Tết cho hộ 

nghèo. Qua đó, đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cán bộ, 

nhân dân và các doanh nghiệp với tổng số tiền 1 tỷ 185 triệu đồng.  

Ngoài ra, để động viên các doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp tích cực trong 

phát triển kinh tế và thực hiện an sinh xã hội, UBND quận đã tổ chức gặp mặt 40 

doanh nghiệp đầu năm.  

                                                 
2 Đã kêu gọi đối tác tại Hà Nội vào đầu tư tại quận: Tổ chức đối thoại làm việc với công ty Vũ Châu Long tìm 

kiếm cơ hội đầu tư vào quận; Làm việc với đại diện Công ty VinEco - Tập đoàn Vingroup để xúc tiến đầu tư sản xuất 

rau sạch tại vùng rau La Hường… 
3 Phương án đầu tư xây dựng Nhà ăn chợ Cẩm Lệ. 
4 Đến nay, Hội Doanh nghiệp quận có trên 225 hội viên, gồm 01 Chủ tịch, 10 Phó Chủ tịch, 22 Ủy viên BTV 

và 35 Ủy viên BCH; 06 Chi hội trực thuộc tại các phường. 
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Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là điều kiện tiền đề 

để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT - XH. UBND quận đã chỉ đạo ngành thuế và 

các phường tập trung lập bộ, rà soát và khai thác nguồn thu, ra quân thu thuế môn bài 

đầu năm, đề ra các giải pháp thu ngân sách để đạt kết quả cao nhất.  

Ngoài ra, lãnh đạo quận đã tổ chức làm việc, đối thoại, vận động doanh nghiệp 

nợ thuế lớn, kéo dài cam kết tiến độ nộp thuế, qua đó tính đến ngày 30/6/2017 thu 

thuế nợ đọng đạt 56 tỷ 347 triệu đồng và ước nợ trong khả năng thu còn 54 tỷ 795 

triệu đồng. 

Công tác thu ngân sách đạt kết quả khả quan, tổng thu ngân sách trên địa bàn 

quận trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 240 tỷ 207 triệu đồng (đạt 60,8% so với dự 

toán giao). 

Trong điều hành chi ngân sách, thực hiện nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, chi 

theo tiến độ thu; chủ động cân đối nguồn để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi. 

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

- Quy hoạch giải tỏa: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phối hợp với các 

sở, ban ngành liên quan thành phố, Mặt trận, Hội đoàn thể thường xuyên kiểm tra 

thực tế, xử lý vướng mắc tại hiện trường, tiếp công dân, giải quyết kịp thời kiến nghị 

của hộ dân và vận động nhân dân bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm đang triển 

khai5.  

Chỉ đạo rà soát, bổ sung hồ sơ đảm bảo tính pháp lý để thực hiện cưỡng chế 

thu hồi đất theo quy định, qua đó ban hành 45 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất tại 

các dự án6 (trong đó, cưỡng chế thu hồi đất 07 trường hợp, 31 trường hợp tự nguyện 

bàn giao mặt bằng, 07 trường hợp tiếp tục thực hiện trong tháng 6/2017).  

Kiểm tra, xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp xây dựng nhà trái phép(7). 

- Quản lý đô thị: Tính đến ngày 31/5/2017, đã tiếp nhận 2.213 hồ sơ xin cấp 

phép xây dựng nhà ở, thụ lý 2.156 hồ sơ (tăng gần 20,3% so với cùng kỳ năm 2016);  

426 trường hợp thuê sử dụng vỉa hè (tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2016); 

02 hồ sơ đề nghị xác nhận quy hoạch; 08 trường hợp xin Giấy phép thi công.  

824 trường hợp xây dựng mới (trong đó, 19 trường hợp vi phạm xây dựng 

không có Giấy phép, 22 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 

                                                 
5 Tính đến ngày 30/6/2017, dự án tuyến đường gom đường sắt đoạn từ Ngã Ba Huế đến Cầu vượt Hòa Cầm: 

đã bàn giao mặt bằng 760/820 hồ sơ; dự án Khu dân cư chợ Hòa Phát: đã bàn giao mặt bằng 75/77 hồ sơ; dự án đường 

vào CK55: bàn giao mặt bằng 71/84 hồ sơ; dự án khu vực dọc tuyến mương Khe Cạn (gđ 1): đã bàn giao mặt bằng 

60/160 hồ sơ; dự án Khu tái định cư Phước Lý 2: đã bàn giao mặt bằng 565/861 hồ sơ. 
6 Khu Đô thị Phước Lý 2: 07 trường hợp; Khu dân cư chợ Hòa Phát: 07 trường hợp; đường gom dân sinh dọc 

đường sắt đoạn từ Ngã ba Huế đến Cầu vượt Hòa Cầm: 17 trường hợp; dự án Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân: 07 

trường hợp; Vệt khai thác quỹ đất ven sông: 01 trường hợp và nâng cấp đường CK55: 06 trường hợp. 
7 Phát hiện 04 trường hợp xây dựng trái phép, qua đó xử lý tháo dỡ 04/04 trường hợp (trong đó, 03 trường hợp 

xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - phường Hòa An; 01 trường hợp xây dựng trái phép dưới chân cầu Khuê 

Đông - phường Hòa Xuân). 
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định đình chỉ thi công, đồng thời buộc chủ công trình thực hiện bổ sung Giấy phép 

theo quy định).  

UBND quận đã ban hành 28 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực trật tự xây dựng, với số tiền 169 triệu 250 nghìn đồng.  

+ Về giao thông: UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 

15/3/2017 thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông năm 2017.  

Kiến nghị Ban An toàn Giao thông lắp đặt trụ điện chiếu sáng, biển báo, đèn 

nhấp nháy ánh sáng vàng, đèn tín hiệu điều khiển giao thông ở 06 điểm giao thông 

thường xuyên xảy ra tai nạn(8). Đồng thời, đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển 

giao thông tại nút giao Trường Sơn - Nguyễn Như Đãi và hướng ngược lại; tiếp tục 

nghiên cứu lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại nút giao Võ Chí Công - 

đường 10,5m - phường Hòa Xuân.  

Sửa chữa công trình giao thông trên địa bàn quận với chiều dài 3,07km bằng 

bột đá và bê tông xi măng với kinh phí 330 triệu đồng, hoàn thành ở 05 phường (Hòa 

An, Hòa Phát, Hòa Thọ Đông, Khuê Trung, Hòa Xuân), và đưa vào sử dụng để đảm 

bảo giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017.  

Lắp đặt Biển tuyên tuyền an toàn giao thông 27 tuyến đường ở các phường, số 

lượng 150 biển, với kinh phí khoảng 150 triệu đồng. Đồng thời, đề nghị Ban An toàn 

giao thông thành phố lắp đặt đèn đếm lùi tại 19 nút giao thông (đến nay đưa vào sử 

dụng đèn đếm lùi tại 15 nút giao thông, 04 nút giao thông tiếp tục lắp đặt trong tháng 

7/2017). 

+ Cấp thoát nước: Tính đến ngày 30/6/2017, tổng số hộ dân dùng nước máy 

trên địa bàn quận đạt 26.536/26.861 hộ (tỷ lệ 98,8%).  

+ Điện chiếu sáng, đặt tên đường, đánh gắn biển số nhà: sửa chữa, khắc phục 

hư hỏng điện chiếu sáng trên địa bàn 05 phường với kinh phí hơn 250 triệu đồng. 

Ngoài ra, đầu tư trang trí điện chiếu sáng phục vụ Tết Đinh Dậu trên 02 tuyến đường 

Ông Ích Đường, Lê Đại Hành, sửa chữa Bảng Tuyên truyền điện tử tuyến đường 

Ông Ích Đường với tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng.  

Cấp 34 Giấy chứng nhận Biển số nhà cho công dân. 

+ Quản lý vỉa hè: Triển khai thực hiện 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(9) các 

trường hợp vi phạm. 

                                                 
8 Tuyến đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Nguyễn Tri Phương đến cầu Khuê Đông); đường 15m giao với 

đường Phạm Hùng, Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - phường Hòa Xuân; Cách Mạng Tháng Tám giao với Lương Định 

Của; Ông Ích Đường, Nguyến Phước Tần, Nguyễn Nhàn và giao lộ giữa Võ Chí Công với đường 10m50 (phía nam cầu 

Nguyễn Tri Phương); tuyến Lê Trọng Tấn (đoạn từ mỏ đá Phước Tường đến Trường Chinh).  
9 Tạm giữ 36 bảng hiệu các loại, 02 cây dù, 15kg cá và 10kg rau củ quả (đã bàn giao cho UBND phường Khuê 

Trung hỗ trợ cho trẻ em mồ côi); tháo dỡ 23 băng rôn quảng cáo và 04 xe máy chiếm dụng vỉa hè trông giữ xe trái phép 

tại cổng Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ; xử phạt 11 trường hợp vi phạm hành chính với số tiền 30 triệu đồng. 

- Phối hợp Đội Cảnh sát trật tự Công an quận xử lý 32 trường hợp đậu đỗ xe máy không đúng nơi quy định. 
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+ Về cây xanh: Tổ chức trồng 179 cây các loại tại Lễ “Tết trồng cây Xuân 

Đinh Dậu 2017” tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Hòa Vang.  

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

2017. 

- Đầu tư xây dựng cơ bản: nghiệm thu đưa vào sử dụng 03 công trình(10), đồng 

thời tiếp tục thi công, hoàn thiện các công trình chuyển tiếp có nguồn vốn ngân sách 

của Trung ương, thành phố(11).  

Từ sự hỗ trợ, đầu tư của Trung ương, thành phố, UBND quận đã triển khai 

thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch và các công trình thành phố 

ghi vốn năm 2017.  

Chuẩn bị đầu tư và triển khai thi công 55 công trình mới từ nguồn vốn ngân 

sách của Trung ương, thành phố, quận và một số công trình thực hiện theo Thông 

báo Kết luận số 343-TB/TU ngày 20/3/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy.  

c) Tài nguyên và Môi trường:  

Ban hành 357 Quyết định thu hồi đất thuộc các dự án(12).  

Ban hành: 379 Quyết định giao đất cho hộ gia đình; 15 Quyết định giao đất 

rẻo; 32 Quyết định cho phép chuyển mục đích từ các loại đất khác sang đất ở với 

tổng diện tích 3.034,3m2, trong đó: phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 09 

trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, với tổng số tiền 54 triệu đồng. 

Xét tính pháp lý nhà, đất 25 trường hợp(13) và phê duyệt pháp lý 06 trường hợp 

điều chỉnh (dự án đường gom dân sinh dọc đường sắt đoạn từ Ngã ba Huế đến Cầu 

vượt Hòa Cầm (05 trường hợp); dự án mở rộng nâng cấp đường CK55 (01 trường 

hợp).  

Ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 15/02/2017 về tuyên truyền Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

                                                 
10 Trung tâm Y tế quận đã nghiệm thu bàn giao công trình ngày 23/5/2017; Trường mầm non Bình Minh đã 

nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng ngày 31/3/2017; Trường Tiểu học Ông Ích Đường đã nghiệm thu đưa vào sử 

dụng ngày 29/4/2017. 
11 Tính đến ngày 30/6/2017, Công trình: đường nối từ đường Tôn Đản - Lê Trọng Tấn đi Quốc lộ 14B (gđ 2) đạt 

99% khối lượng hợp đồng, dự kiến hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong tháng 7/2017;  

- Khu dân cư chợ Hòa Phát (gđ1): Gói thầu hạ tầng kỹ thuật khối lượng thi công đạt 98% khối lượng hợp 

đồng. Kế hoạch thi công hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2017. Gói thầu xây lắp chợ đạt 90% 

khối lượng hợp đồng. Kế hoạch thi công hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2017. 

- Khu vực hỗ trợ nâng nền Tổ 1A Hòa Phát, 34, 35 Hòa Thọ Đông: Tổ 1A Hòa Phát đã hoàn thành công tác 

bàn giao ranh giới đất cho 17/35 hộ dân. Hiện nay, khối lượng thi công đạt 95%, phấn đấu trong tháng 7/2017 sẽ hoàn 

thành và bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình đảm bảo năm học 

2017-2018: Trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh đạt 99% khối lượng; Trường Tiểu học Trần Nhân Tông đạt 80% khối 

lượng; Trường Tiểu học Diên Hồng - Khối nhà 02 tầng, 06 phòng học đạt 60% khối lượng. 
12 Khu Đô thị Phước lý (03 trường hợp); đường Tôn Đản - Lê Trọng Tấn đi Quốc lộ 14B (gđ 2) (19 trường 

hợp); mở rộng nâng cấp đường CK55 (08 trường hợp); đường gom dân sinh dọc đường sắt đoạn từ Ngã ba Huế đến 

Cầu vượt Hòa Cầm (325 trường hợp); Khu vực phía Tây Bắc nút giao thông Hòa Cầm (02 trường hợp). 
13 Dự án: Khu Đô thị Phước Lý (03 trường hợp); đường Tôn Đản - Lê Trọng Tấn đi Quốc lộ 14B (gđ 2) (02 

trường hợp); đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (01 trường hợp); Mương Khe Cạn (02 trường hợp); nâng cấp đường 

CK55 (01 trường hợp); đường gom dân sinh dọc đường sắt đoạn từ Ngã ba Huế đến Cầu vượt Hòa Cầm (16 trường 

hợp). 
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hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Quyết định(14) thành lập các Đoàn kiểm 

tra cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh sản xuất, qua đó ban hành 02 Quyết định 

xử lý vi phạm hành chính(15) với số tiền 5 triệu đồng.   

Ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 13/3/2017 hưởng ứng “Ngày 

Nước Thế giới và Giờ Trái Đất” năm 2017 và tổ chức Lễ mitting phát động ra quân 

tại UBND phường Hòa Thọ Đông; vệ sinh môi trường tại đường Cống Quỳnh, dọc 

Quốc lộ 1A với hơn 200 hội viên các hội đoàn thể và nhân dân tham gia.  

Tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh tại mương thoát nước Tổ 

43 đường Nguyễn Đình Tứ - phường Hòa An; khảo sát các tuyến cống, mương thoát 

nước cần nạo vét năm 2017, xây dựng Phương án thu gom rác thải theo giờ giai đoạn 

2018 - 2020. 

Kiểm tra, xử lý 20 thông tin kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường, qua đó ban hành 08 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính(16) với số tiền 42 

triệu 500 nghìn đồng. 

Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Tài nguyên nước 2012, sự 

kiện hưởng ứng Giờ trái đất, Ngày nước thế giới… Chỉ đạo UBND các phường tổ 

chức mitting phát động ra quân vệ sinh môi trường, duy trì thường xuyên Ngày Chủ 

nhật “Xanh - Sạch - Đẹp”; cấp 65 Thông báo xác nhận hồ sơ bảo vệ môi trường của 

các doanh nghiệp. 

Rà soát, cung cấp số liệu dự án khai thác khoáng sản trên các tuyến đường 

thủy nội địa. Thực hiện di dời 02 bến cát(17), hoàn trả mặt bằng theo quy định.  

Giải quyết dứt điểm các điểm tập kết cát không đúng nơi quy định tại phường 

Hòa An. Kiểm tra, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường tại mỏ đá Phước Tường - 

phường Hòa Phát.  

Ban hành Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 18/4/2017, Kế hoạch số 432/KH-

UBND ngày 18/4/2017 về việc kiểm tra, xử lý đối với các điểm tập kết cát. Đồng thời, 

ban hành Công văn số 645/UBND-PTNMT ngày 24/5/2017 và Công văn số 

703/UBND-PTNMT ngày 05/6/2017 liên quan đến thu hồi hoạt động các điểm tập kết 

cát tạm trên địa bàn phường Hòa Xuân(18). 

d) Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội: 

                                                 
14 Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường của các cơ sở khám chữa bệnh; Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 về việc thành lập 

Đoàn kiểm tra liên ngành về điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường đối với cơ sở sản xuất bún, các cơ sở sản xuất thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp và công thương ở khu dân cư trên. 
15 Đối với Phòng răng Nụ cười Việt - phường Khuê Trung và Duyên Việt 2 - phường Hòa An.  
16 Đối với Công ty gỗ Tùng Lâm, Công ty TNHH Cơ khí Hiếu Linh, Cơ sở sản xuất giấy Trần Vinh, Cơ sở 

Nguyễn Thị Tuyết, Công ty Lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng, Công ty Gỗ Lê Đức Hiền, Gara ôtô Huỳnh Gia Phát và Gara 

ôtô Đại Bảo An. 
17 Bến cát Hùng Tiến và Đan Thành dọc tuyến đường Thăng Long - phường Khuê Trung. 
18 Thu hồi hoạt động các điểm tập kết cát tạm: Công ty TNHH An Gia Lộc; Công ty TNHH Vật Liệu Vàng; Công 

ty TNHH Bách Linh Sơn; Công ty Sky Đại Nam; Công ty Cổ phần Ngọc Hưng Anh; bà Lê Thị Vân; Công ty TNHH Trường 

Huy; Công ty TNHH Thiên Ân;  Công ty TNHH Ân Lộc Thiên; Công ty TNHH Châu Ngọc Anh; Công ty TNHH Hùng 

Tiến; Công ty TNHH Hạnh Phát; Công ty TNHH Phúc Đạt Hưng.  
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- Giáo dục và đào tạo: Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 

II năm học 2016 - 2017, kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10 

năm học 2017 - 2018.  

Kết thúc năm học 2016 - 2017, 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu 

học, 99,78% học sinh được công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở. Tổ chức Lễ tuyên 

dương - khen thưởng cho 144 học sinh đạt giải nhất, nhì qua các Hội thi các cấp và 

học sinh xuất sắc toàn diện năm học 2016 - 2017. 

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.  

Chỉ đạo bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi và tham gia các kỳ thi ở thành 

phố(19) và tổ chức Hội nghị “Tăng cường biện pháp quản lý các loại hình Giáo dục 

Mầm non ngoài công lập”, đồng thời kiểm tra các nhóm lớp độc lập tư thục tại các 

phường(20). 

- Văn hoá, Thể dục - Thể thao: Tổ chức chu đáo các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao, lễ hội Đình làng nhân kỷ niệm các ngày Lễ lớn, mừng Đảng đón 

Xuân và 87 năm ngày thành lập Đảng 3/2, 42 năm ngày giải phóng thành phố Đà 

Nẵng 29/3, Kế hoạch tổ chức Đại Hội thể dục thể thao lần thứ VI tại các phường 

(phường Hòa Xuân, Hòa Thọ Đông đã tổ chức khai mạc)… 

Ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 phê duyệt Đề án 

“Phát triển văn hóa quận Cẩm Lệ giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 309/KH-

UBND ngày 29/3/2017 thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa quận Cẩm Lệ giai đoạn 

2016 - 2020”; Quyết định công nhận các đơn vị đạt chuẩn văn hóa và chuẩn văn 

minh đô thị năm 2016(21), đồng thời hướng dẫn các phường hoàn thành thủ tục đăng 

ký Tuyến đường “Văn minh đô thị” cấp thành phố năm 2017.  

Buộc tháo dỡ 01 trường hợp quảng cáo sai quy định tại số 3 đường Phạm 

Hùng - phường Hòa Xuân (Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Việt May), ban 

hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1 triệu 500 nghìn đồng.  

                                                 
19 Đạt 117 giải cấp thành phố ở bậc Tiểu học. 

- Bậc Trung học cơ sở đạt 125 giải cấp thành phố, tăng 04 giải so với năm học trước; thi đấu các môn Thể thao 

đạt 33 giải (12 giải Nhất, 5 giải Nhì, 16 giải Ba); thi máy tính cầm tay đạt 17giải/21 học sinh tham gia; thi KHKT đạt 

10 giải/10 học sinh tham gia; thi Tin học trẻ đạt 20 giải/44 học sinh. 

20 Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ Mầm non trên địa bàn đạt kết quả tốt: Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp 

còi giảm; các lĩnh vực phát triển đối với nhà trẻ đạt đạt 756/780 trẻ, tỷ lệ 97%, tăng 2,1%; mẫu giáo: đạt 4800/4898 trẻ, 

tỷ lệ 98%, tăng 0.1% so với cùng kỳ năm trước.  

Tại Liên hoan “Bé khỏe - Bé ngoan” cấp thành phố đạt 02 giải xuất sắc, 02 giải nhất; 03 giải nhì; 03 giải ba. 

Hội thi “Bếp ăn dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm tại NLĐLTT” đạt giải Ba toàn đoàn; 01 giải Xuất sắc, 01 giải 

Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba. Hội thi “Sản phẩm E-learning” cấp thành phố đạt 01 giải ba, 03 giải khuyến khích. 

21 01 cơ quan, 02 doanh nghiệp, 02 trường học đạt Danh hiệu văn hóa 5 năm 2012-2016; 349 TDP, 08 cơ 

quan, 08 trường học đạt Danh hiệu văn hóa 3 năm 2014-2016; 602 TDP, 35 cơ quan, 06 doanh nghiệp, 28 trường học 

đạt chuẩn văn hóa năm 2016; 672 TDP không rác và 21 Tuyết đường VMĐT cấp quận năm 2016. 
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Ký cam kết đối với 50 cơ sở thực hiện đúng quy định về hoạt động kinh doanh 

có điều kiện, không vi phạm trong lĩnh vực Quảng cáo. Thống kê 08 cơ sở kinh 

doanh dịch vụ quảng cáo. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Quảng cáo và các văn 

bản quy phạm pháp luật về in ấn. 

Kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh karaoke, cà phê, internet, phòng trọ, ban hành 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 08 cơ sở, với tiền 14 triệu 500 nghìn đồng.    

- Truyền thanh: Tổ chức tuyên truyền trật tự an toàn giao thông trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán, Chương trình “Thành phố 4 an”, “5 không, 3 có”, cuộc thi “Ý 

tưởng xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ giai đoạn 2017 - 2020”, “Năm văn hóa 

văn minh đô thị” năm 2017, phòng, chống dịch bệnh, an toàn lao động, phòng, chống 

cháy nổ, giải phóng mặt bằng các dự án… 

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

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

đậu, bệnh đau mắt đỏ để xử lý kịp thời. Trên địa bàn quận, đã xảy ra 558 ca dịch 

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

Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về ATTP năm 2017, đã kiểm tra 94/154 

cơ sở (tỷ lệ 61%), trong đó 14 cơ sở kinh doanh thực phẩm (bánh mì), 78 cơ sở dịch 

vụ ăn uống (quán ăn và bếp ăn tập thể), xử phạt 06 cơ sở với số tiền 6 triệu đồng, 02 

cơ sở đang trong quá trình xem xét, xử lý. 

Xét nghiệm nhanh 244 mẫu thực phẩm về các chỉ số hàn the, phẩm màu, chất 

tẩy trắng, độ ôi khét đạt 234 mẫu, không đạt 10 mẫu(22)  

Kiểm tra ATTP 03 chợ và 16 cơ sở kinh doanh thực phẩm. Qua thử test nhanh 

có 02 mẫu không đạt (01 mẫu dương tính với hàn the trong chả que, 01 mẫu dương 

tính với chất tẩy trắng trong dưa kiệu), đã yêu cầu tiêu hủy.  

Kiểm tra 07 phòng khám tư nhân và 11 cơ sở hành nghề dược (trong đó có: 10 

nhà thuốc; 01 quầy thuốc trực thuộc Công ty Cổ phần thiết bị Y tế Đà Nẵng). Qua  

đó, phát hiện 05 cơ sở vi phạm, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 03 Nhà 

thuốc, với số tiền 10 triệu đồng. 

Thẩm định và cấp 16 Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản 

xuất chế biến, 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 4.741/3.656 chỉ tiêu các biện pháp tránh thai, đạt 129,7% kế 

hoạch. Số trẻ sinh (620 trẻ), số sinh con thứ 3+ (54 trẻ), tăng 09 trường hợp so với 

cùng kỳ năm 2016. 

- Lao động, việc làm, giảm nghèo, chính sách xã hội: Triển khai Đề án "Giảm 

nghèo giai đoạn 2016 - 2020" và Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 18/02/2017 của 

                                                 
22 01 kiệu dầm có chất tẩy trắng, 01 dầu chiên có độ ôi khét, 04 chả que và 01 bánh đúc có hàn the, 03 mẫu 

còn dính dầu mỡ tinh bột, đã yêu cầu tiêu hủy. 
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UBND quận về thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2017, phấn đấu thoát nghèo 

700 hộ.  

Gặp mặt, đối thoại với hộ nghèo; thực hiện đồng bộ các giải pháp: hỗ trợ vay 

vốn, dạy nghề, sinh kế, giáo dục, cấp thẻ BHYT, nhà ở, tiền điện, trợ cấp bảo trợ xã 

hội... Công tác chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, giúp đỡ hộ nghèo, hộ đặc 

biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán được thực hiện chu đáo với tổng kinh phí 

hơn 7 tỷ đồng.  

Tổ chức nghiệm thu 13 nhà ở gia đình có công cách mạng đợt II/2017. Triển 

khai xây mới, sửa chữa 25/71 nhà cho hộ nghèo (10 nhà xây mới, sửa chữa 15 nhà). 

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(23). 

đ) Thanh tra, tư pháp: 

Xây dựng kế hoạch tiếp tục tuyên truyền Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.  

Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2017; thanh tra đột xuất việc chấp hành 

pháp luật bảo hiểm xã hội đối với 05 doanh nghiệp(24). Qua đó, các đơn vị đã chấp 

hành nghiêm túc pháp luật về Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, thời gian đóng bảo hiểm 

xã hội còn chậm so với quy định.    

UBND quận đã tiếp 91 lượt công dân, tiếp nhận giải quyết 102 đơn/102 vụ 

việc(25), trong đó 12 đơn/12 vụ việc khiếu nại; 02 đơn/02 vụ việc tố cáo; 88 đơn/88 vụ 

việc kiến nghị, phản ánh. 

Ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 19/01/2017 về tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật năm 2017; triển khai Hội nghị tuyên truyền Luật Dân sự 2015, Luật 

phí, lệ phí,… Biên soạn tờ gấp, tờ rơi có nội dung về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực 

an ninh trật tự, an toàn xã hội, ATTP, với số lượng hơn 10.000 tờ. 

Ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 25/01/2017 triển khai theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật năm 2017, trọng tâm ở các lĩnh vực: an ninh trật tự, an toàn 

                                                 
23 Phối hợp với: Hội Hữu nghị Nhật – Việt và Hội Cứu tế Đông Nam Á (Hội SEAR) phát 60 chiếc xe đạp cho 

học sinh thuộc hộ nghèo; Làng SOS kiểm tra để cấp học bổng 10 trường hợp trẻ em con hộ nghèo, 300.000 

đồng/em/tháng cho đến khi hết bậc Đại học; Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố cấp học bổng cho 10 học sinh con hộ nghèo, 

hộ cận nghèo có thành tích học tập với tổng số tiền là 10 triệu đồng; Hội Cứu tế Đông Nam Á, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội phát quà cho trẻ em nhân Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Ngày hội vào hè năm 2017, 80 

xuất quà với số tiền 38 triệu đồng; Hội SEAR hỗ trợ 2 triệu đồng, Quỹ BTTE quận hỗ trợ 3 triệu đồng cho em Vũ Thị 

Phương Chi phường Hòa Phát bị u máu gan. 
24 Công ty Cổ phần Vĩnh Lạc, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Tiến, Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Bách Tiến, Công ty TNHH Hải Hà, Công ty Cổ phần Quảng cáo Phúc Quang. 
25 Từ ngày 10/12/2016 đến ngày 20/5/2017, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận là 30 đơn/30 

vụ việc, trong đó: 10 đơn/10 vụ việc khiếu nại; 20 đơn/20 vụ việc kiến nghị, phản ánh (trong đó, đã giải quyết 08 đơn 

khiếu nại, 18 đơn kiến nghị, phản ánh; còn 04 đơn: 02 khiếu nại, 02 kiến nghị, phản ánh đang tiếp tục giải quyết). 

Riêng 72 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.  
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giao thông, ATTP và an sinh xã hội; thực hiện chứng thực, hộ tịch với 2.775 trường 

hợp(26).  

Ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 14/02/2016 rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính năm 2017. Đồng thời, triển khai kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động 

năm 2017(27). 

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

Thường xuyên rà soát, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đồng thời sắp xếp 

cán bộ, công chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, 

UBND các phường theo quy định; xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản 

biên chế quận giai đoạn 2015-2021; tổ chức gặp mặt 1.069 Bí thư Chi bộ, Trưởng 

ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng dân phố nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017.  

Kiện toàn, sắp xếp tổ dân phố theo Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 

16/01/2017 của UBND thành phố. Đến ngày 17/5/2017, UBND 6 phường đã hoàn 

thành hồ sơ báo cáo UBND quận, lập thủ tục trình UBND thành phố. Qua đó, tổng số 

tổ dân phố thay đổi từ 793 tổ xuống 406 tổ, giảm 387 tổ dân phố (giảm 48,8%). Về 

quy mô, trung bình tổ dân phố có 73 hộ, trong đó có 01 tổ dưới 50 hộ và 15 tổ trên 

15 hộ.  

Ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 về Kế hoạch thực 

hiện cải cách hành chính năm 2017. Đồng thời, cung cấp hồ sơ phục vụ công tác 

thẩm định của Sở Nội vụ về đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2016.  

Tiếp nhận 28 hồ sơ dự tuyển các vị trí công chức hành chính tại UBND quận 

trình Hội đồng Tuyển dụng thành phố. Qua đó, 08 trường hợp đã trúng tuyển công 

chức quận. 

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 15 trường hợp công chức phụ 

trách tài chính - kế toán, địa chính - xây dựng tại các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND quận và UBND các phường theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 

27/10/2007 của Chính phủ. 

Hoàn thành thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo đợt 2, năm học 

2016 - 2017, trình Sở Nội vụ phê duyệt, kết quả có 44 giáo viên trúng tuyển; tiếp tục 

chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận năm học 

2017 - 2018. 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của 

Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát 

triển thành phố trong tình hình mới.  

                                                 
26 Trong đó: Hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo Luật Hộ tịch gồm 10 trường hợp; thay đổi cải chính hộ tịch 22 

trường hợp; chứng thực bản sao văn bằng, giấy tờ tiếng Việt và tiếng nước ngoài: 2.048 trường hợp; xác nhận chữ ký: 

677 trường hợp; hợp đồng xe: 18 trường hợp. 
27 Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý thành phố Đà Nẵng trợ giúp pháp lý lưu động tại UBND phường 

Hòa Xuân cho 41 trường hợp (đất đai: 09; chế độ chính sách: 24; hộ khẩu: 01; khiếu nại, tố cáo: 06; hôn nhân gia đình: 

01). 
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Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, văn thư - 

lưu trữ, triển khai ứng dụng chữ ký số cho các ngành, phường; thực hiện giao nộp tài 

liệu, hồ sơ lưu trữ có giá trị vĩnh viễn của UBND quận vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

thành phố; thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức tôn 

giáo, công tác thanh niên... 

g) An ninh, Quốc phòng: 

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(28). Triệt phá và khởi tố 10 vụ, với 14 bị can 

liên quan tội phạm ma túy, tăng 05 vụ (tăng 100%) so với cùng kỳ năm 2016, tăng 07 

bị can (tăng 100%)(29). 

Tiếp tục nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai cưỡng 

chế thu hồi đất tại dự án phường Hòa Xuân, Hòa An, Hòa Phát. 

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 và Công an quận theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP 

ngày 12/7/2010 của Chính phủ. 

Thực hiện kế hoạch quốc phòng - quân sự địa phương năm 2017; hoàn thành 

tuyển quân năm 2017, đạt 100% chỉ tiêu giao(30). Tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện 

Luật Quốc phòng, 20 năm thực hiện Pháp Lệnh dự bị động viên, 10 năm thực hiện 

nhiệm vụ A2, phòng, chống khủng bố và kiện toàn Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ 

quận.  

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. 

                                                 
28 Từ ngày 16/12/2016 đến ngày 25/5/2017, đã xảy ra 27 vụ phạm pháp hình sự (tăng 06 vụ so cùng kỳ năm 

2016) làm bị thương 07 người, thiệt hại tài sản trên 250 triệu đồng (trong đó, hiếp dâm: 01 vụ (tăng 01 vụ), hiếp dâm 

trẻ em: 01 vụ (tăng 01 vụ), giao cấu với trẻ em: 01 vụ (tăng 01 vụ), dâm ô với trẻ em: 01 vụ (tăng 01 vụ), cướp tài sản 

và hiếp dâm: 01 vụ (tăng 01 vụ), cố ý gây thương tích: 04 vụ (tăng 01 vụ), cướp giật tài sản: 02 vụ (tăng 01 vụ), cưỡng 

đoạt tài sản: 01 vụ (giảm 01 vụ), cố ý làm hư hỏng tài sản: 02 vụ (tăng 01 vụ), đánh bạc: 01 vụ (tăng 01 vụ), trộm cắp 

xe máy: 04 vụ (giảm 01 vụ), trộm cắp tài sản: 08 vụ (tăng 01 vụ). Đã điều tra làm rõ 24 vụ - 37 đối tượng (đạt tỷ lệ 

88,9%), thu giữ 38 xe máy, khoảng 180 triệu đồng. 

- Xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 05 người, bị thương 01 người (giảm 02 vụ, số người chết 

không tăng không giảm, giảm 02 người bị thương so với cùng kỳ năm 2016.  

- Xảy ra 02 vụ cháy trên địa bàn phường Hòa Thọ Đông, phường Khuê Trung, không thiệt hại về người. Kiểm 

tra, phúc tra an toàn PCCC đối với 71 cơ sở, qua đó xử phạt 03 cơ sở vi phạm hành chính với số tiền 9 triệu 750 nghìn 

đồng. 

- Tuần tra 934 lượt, qua đó lập biên bản xử phạt 2.020 trường hợp (820 ôtô, trong đó có 200 xe tải ben và ô tô 

đầu kéo), với số tiền 1.745 tỷ đồng (CSGT: 1.524 tỷ, CSTT: 218 triệu), giảm 179 triệu đồng so cùng kỳ năm trước.  

- Đăng ký mới: 1.547 mô tô; sang tên, đổi biển số 648 trường hợp. Qua công tác điều tra giải quyết tai nạn 

giao thông, đã phát hiện 03 xe mô tô liên quan bị mất trộm và đã bàn giao các đơn vị liên quan xử lý.  
29 Trong đó: 09 vụ - 13 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy; 01 vụ-01 bị can về tội vận chuyển trái 

phép chất ma túy do Phòng PC 47 thành phố chuyển giao.  

Khám phá thành công 01 Chuyên án trinh sát; thu giữ 281,460 gram ma túy tổng hợp hàng đá và 38,051 gram 

cần sa (thân, bông, lá, hạt, cây cần sa).  
30 Giao quân năm 2017: 120 thanh niên (NVQS: 95; Công an: 25). Chất lượng: Đại học: 04/95 = 4,2 %; Cao 

đẳng: 15/95 = 15,8 %; trung cấp: 12/95 = 12,6 %; CBCCVC: 07/95 = 7,36 %; Đảng viên: 04/95 = 4,2 %; đối tượng 

Đảng: 10/95 = 10,5 %. 
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Triển khai Đề án “Bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020”, Nghị định số 

74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân. Chỉ đạo 

các ngành, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ quận và 

diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 02 phường Hòa Thọ Tây, phường Khuê Trung.  

3. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm: 

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 Hội 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, thu ngân 

sách đạt kết quả khả quan, bảo đảm cân đối thu, chi. 

Chủ trương “Thành phố 4 an” được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc.  

Tích cực thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

trong đó quan tâm tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại Doanh nghiệp. Tiếp tục 

thực hiện chương trình bình ổn thị trường gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khởi công xây dựng một số dự án trọng điểm và 

các dự án chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch năm 2017.  

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. 

Thực hiện đồng bộ quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất được phê duyệt.  

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 co nhiều cố gắng, bước đầu đáp ứng yêu 

cầu được giao. 

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học 2016-2017, 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. Công tác chăm lo các gia đình có công cách mạng, bảo trợ xã hội, 

hộ nghèo, khó khăn được quan tâm thực hiện.  

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. 

http://vanban.luatminhkhue.vn/searchindoc?q=74/2015/N%C4%90-CP
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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, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật, không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật từng bước được nâng cao cả về 

lượng và chất.  

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

phản ánh của nhân dân từng bước đi vào nề nếp. 

Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, trong đó lĩnh vực văn thư - lưu 

trữ có bước đột phá rõ nét (được xếp loại xuất sắc trong 07 quận, huyện năm 2016).     

b) Tồn tại, hạn chế:  

- Công tác thu thuế xây dựng nhà tư nhân chưa hiệu quả. 

- Kết quả thực hiện chủ trương “Thành phố 4 an” trên địa bàn quận chưa có 

bước đột phá rõ nét, tình hình phạm pháp hình sự, tội phạm ma túy tăng; số người 

chết do tai nạn giao thông không tăng không giảm so với cùng kỳ năm 2016; Công 

tác báo cáo của một số ngành, đơn vị chưa đảm bảo thời gian ... 

- Công tác quản lý ATTP đối với loại hình kinh doanh thức ăn đường phố còn 

gặp khó khăn, do đặc thù thời gian không ổn định, thường xuyên di chuyển.  

- Tình trạng xây dựng nhà trái phép, trong đó xây dựng trái phép trên đất 

nông nghiệp vẫn còn xảy ra. 

- Việc theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm, 

quan trọng chưa chặt chẽ, kịp thời. 

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

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

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

chính còn phức tạp ... nhưng chủ yếu là những nguyên chủ quan:  

- Một số chỉ đạo của UBND quận chậm được thực hiện. 

- Tham mưu, đề xuất chưa kịp thời(31); chưa chủ động xây dựng kế hoạch của 

từng ngành, đơn vị để thực hiện các công việc trọng tâm do UBND quận giao.  

- Các công việc do UBND quận và Lãnh đạo UBND quận chỉ đạo đã được hầu 

hết các ngành, đơn vị và UBND các phường tổ chức thực hiện khá nghiêm túc, 

nhưng cũng còn một số ngành, đơn vị do áp lực công việc và việc phân công nhiệm 

vụ trong nội bộ chưa chặt chẽ nên một số công việc còn chậm trễ, chất lượng tham 

mưu chưa cao. 

- Công tác tổng hợp theo dõi, đôn đốc các văn bản chỉ đạo của UBND quận, 

Lãnh đạo UBND quận vẫn còn hạn chế, thiếu kịp thời, chưa có hệ thống. 

                                                 
31 Phòng Tài nguyên và Môi trường có kiến nghị, đề xuất nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017 theo Công 

văn số 631/UBND-VP ngày 22/5/2017 của UBND quận về báo cáo thực hiện nhiệm vụ  kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh 6 tháng đầu năm 2017. 
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- Một số nhiệm vụ mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng ban hành các văn bản. 

- Việc báo cáo của một số ngành, đơn vị trong một số lĩnh vực còn chậm. 

Phần II 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017  

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

tháng cuối năm 2017, 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 2017 được giao. 

Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm 2017, 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 khai các 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 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ năm 2017, trong đó tập 

trung một số nhiệm vụ trọng tâm: 

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

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các công việc tại Quyết định số 

542/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND quận về ban hành những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Quyết định số 

813/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 về Chương trình công tác của UBND quận năm 

2017. 

b) Đổi mới phương thức chỉ đạo, đột phá trong điều hành bằng những việc làm 

cụ thể, mang lại hiệu quả thực chất.  

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 nghị của Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND quận, UBMTTQVN quận đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh, 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 …  

c) 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. 

d) 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. Quyết liệt thực hiện chủ trương “Thành phố 4 an”; tiếp tục thực hiện 

thường xuyên, hiệu quả các chủ trương lớn của Thành ủy đã thực hiện những 
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năm qua trên địa bàn quận: 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  

a) Chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan, UBND các phường xây dựng kế hoạch 

cụ thể hóa việc thực hiện chủ trương “Thành phố 4 an” theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao, trong đó tập trung theo dõi tiến độ thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo; 

họp định kỳ của hai (02) Tổ Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung Sơ kết 01 năm công tác thực 

hiện trên địa bàn quận. 

b) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thường xuyên, tăng cường theo dõi, đôn đốc việc 

triển khai của các ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường đối với các Chỉ thị 

của Thành ủy trên địa bàn quận. 

c) Tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Thông báo Kết luận số 138-

TB/TU ngày 13/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đảm bảo tiến độ 

được giao. 

3. Kinh tế - Tài chính 

a) Tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu năm 2017 của Đề án "Phát triển 

Thương mại - Dịch vụ quận Cẩm Lệ giai đoạn 2016 - 2020“ đã được Quận ủy, 

HĐND quận thông qua. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh năm 2018.  

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

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ thu hút đầu tư, xây dựng chương trình hỗ 

trợ, khởi nghiệp doanh nghiệp và thu hút đầu tư. 

Hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng Cụm công 

nghiệp quận. 

Tổ chức Đối thoại với các Doanh nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ Hội Doanh nghiệp 

quận chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Triển khai "Phố điểm tâm" tuyến đường Đặng Văn Ngữ và tiến tới từng bước 

xây dựng “Phố ẩm thực” trên tuyến đường Thăng Long tại phường Khuê Trung. 

Hoàn chỉnh phương án bố trí sắp xếp chợ Hòa Phát, đồng thời xây dựng lộ 

trình công khai đấu giá và đưa chợ vào hoạt động. 

Rà soát quy hoạch, chọn địa điểm, lập quỹ đất phục vụ phát triển mạng lưới 

thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận; Chuẩn bị kế hoạch tổ chức trao đổi xúc tiến 

đầu tư với một số đơn vị kinh tế và quảng bá hình ảnh quận Cẩm Lệ nhân sự kiện 

APEC.  
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Tiếp tục triển khai và phát triển nông nghiệp đô thị, trong đó có chủ trương 

dồn điền đổi thửa, hợp tác, đầu tư, khai thác hiệu quả vùng rau La Hường và các 

vùng rau chuyên canh khác. 

Thường xuyên kiểm tra giết mổ trái phép gia súc, gia cầm trên địa bàn các 

phường; nâng cao chất lượng thẩm định, cấp phép cơ sở đủ kiều kiện an toàn thực 

phẩm, kiểm tra đánh giá, xếp loại các cơ sở sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản và 

thực hiện hậu kiểm sau cấp phép đăng ký kinh doanh và an toàn thực phẩm. 

b) Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách, điều hành dự toán chi ngân sách 

chặt chẽ, đúng dự toán được giao.  

Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách, điều hành dự toán chi ngân sách chặt 

chẽ, đúng dự toán được giao; Chủ động bố trí hợp lý nguồn kinh phí để thực hiện các 

nhiệm vụ phát sinh như: Chương trình “Thành phố 4 an”, phòng cháy chữa cháy, cải 

cách hành chính…  

Xác định và phân loại nợ thuế để có kế hoạch đôn đốc, thu nộp thuế kịp thời. 

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, hoàn thành thu phí phi nông nghiệp 

trong quý III năm 2017. Xác định và phân loại nợ thuế để có kế hoạch đôn đốc, thu 

nộp thuế kịp thời, đồng thời áp dụng biện pháp cưỡng chế thu nợ đọng. 

Rà soát nhiệm vụ chi, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn để xây dựng dự toán 

thu chi ngân sách năm 2018. 

Phấn đấu tăng thu ngân sách 10% so với dự toán thành phố giao. 

4. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên và môi 

trường 

a) Tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu năm 2017 của Đề án "Phát triển hạ 

tầng đô thị quận Cẩm Lệ giai đoạn 2016 - 2020" đã được Quận ủy, HĐND quận 

thông qua. 

Tăng cường quản lý quy hoạch, tiếp tục giao mốc và công bố quy hoạch các 

dự án của thành phố trong Quý III/2017. 

Rà soát kết quả giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2017 của UBND quận 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 các kiến nghị đảm bảo an toàn giao thông 

trên địa bàn quận. 

Hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng Cụm Công 

nghiệp quận. 

Rà soát 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 2017. 
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 Triển khai đặt tên đường theo kế hoạch của thành phố và đánh gắn biển số nhà 

tại các phường trên địa bàn quận.  

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

phép, không phép. 

Tổ chức cưỡng chế hành chính đối với các hộ dân không chấp hành Quyết 

định thu hồi đất của UBND quận tại các dự án.  

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả 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. 

c) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao của UBND quận tại 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.  

Xây dựng lộ trình di dời trước với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường 

nằm xen lẫn trong khu dân cư, cơ sở có nhu cầu xin thuê đất có kiến nghị, phản ánh 

không đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, đồng thời rà 

soát, tổng hợp, lập bản đồ các lô đất trống có diện tích lớn trên địa bàn quận để kêu 

gọi thu hút đầu tư. 

Tiếp tục thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường, công nhận 1 đến 2 trường tiểu 

học đạt danh hiệu “Trường học xanh”, ban hành Bộ tiêu chí “Phường thân thiện môi 

trường”, triển khai thí điểm tại phường Khuê Trung. 

Theo dõi, kiểm tra 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.  

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công 

thương theo Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND quận. 

Đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao APEC 

2017 tại thành phố. 

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

dựng cơ bản 

Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan của thành phố đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn quận theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 

11/8/2016 của HĐND thành phố: xử lý ngập úng khu vực Tổ 17, 18, 19 - phường 

Khuê Trung; trạm xử lý nước thải Khu Công nghiệp Hòa Cầm - phường Hòa Thọ 

Tây; khu đất dự trữ ven sông phía Bắc Khu E - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ; khu 

liên hợp thể dục thể thao - phường Hòa Xuân.  

Tập trung giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn 

phường Hòa Xuân; khu tái định cư Phước Lý 2, đường nối từ đường Tôn Đản - Lê 

Trọng Tấn đi Quốc lộ 14B (giai đoạn 2); mương Khe Cạn; nâng cấp đường vào 
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CK55; khu vực hỗ trợ nâng nền tổ 1A - phường Hòa Phát và tổ 34, 35 phường Hòa 

Thọ Đông; đường Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc; đường giao thông nội thị; 

đặc biệt là dự án đường gom đường sắt đoạn từ ngã Ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm.  

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. 

6. Văn hóa - Xã hội 

a) Tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu năm 2017 của Đề án "Giảm nghèo 

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

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2017).  

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới và sửa chữa 16 nhà cho gia đình có công 

cách mạng đợt II, bàn giao công trình trước ngày 30/6/2017.  

Hoàn thành xây mới, sửa chữa 71 nhà hộ nghèo, bàn giao trước tháng 9/2017, 

đồng thời khảo sát nhà ở của hộ nghèo xuống cấp, làm cơ sở xây dựng kế hoạch sửa 

chữa, xây mới nhà năm 2018 và giảm 700 hộ nghèo năm 2017 theo chỉ tiêu giao. 

b) Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ 

năm học 2017- 2018. 

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

điều kiện để khai giảng năm học mới 2017 - 2018, nhất là kiểm tra, khảo sát lập hồ 

sơ đầu tư sửa chữa các công trình vệ sinh và thay thế bóng đèn tại các trường học 

trên địa bàn quận, báo cáo UBND quận phê duyệt trước ngày 10/6/2017 để triển khai 

hoàn thành trước ngày 15/8/2017. 

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

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

c) Tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu năm 2017 Đề án "Phát triển Văn hóa 

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

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi xã hội hóa và đầu tư xây dựng thiết chế 

văn hóa trên địa bàn quận.  

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

hóa.  

Phát triển phong trào văn hóa - thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. 

Khuyến khích tổ chức các hoạt động câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao. 

d) Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và nâng cao sức 

khỏe cộng đồng. 

Tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 
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Tổ chức mô hình điểm quản lý thức ăn đường phố ở phường Khuê Trung; 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý không để xảy ra bùng phát dịch bệnh và lây 

lan diện rộng trên địa bàn quận. 

Tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện các biện pháp tránh thai nhằm giảm 

sinh con thứ 3 trở lên. 

7. Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp 

a) Ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng cải cách hành chính giai đoạn 2016 

- 2020" 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin từ quận đến phường; thực hiện 

đồng bộ các giải pháp nâng cao vị trị thứ hạng trong cải cách hành chính. 

Tập trung tuyên truyền cải cách hành chính, xây dựng chuyên mục “Hướng 

dẫn thủ tục hành chính trực tuyến” trên trang thông tin điện tử quận, mở chuyên mục 

phát thanh định kỳ về cải cách hành chính. 

Phối hợp với đơn vị tư vấn nâng cấp các chức năng và giao diện trang thông 

tin điện tử quận. 

Nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả. 

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công 

chức thuộc quyền, kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương, cá nhân về tinh thần, 

thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 

06/11/2013 của Thành ủy. 

Tổ chức 01 lớp kỹ năng giao tiếp hành chính và các kỹ năng liên quan cho 

công chức, viên chức, thường xuyên tiếp xúc, công dân. 

b) Tiến hành thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt từ đầu năm 2017; 

Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị của công dân; Kiểm tra, rà soát, có biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc 

tồn đọng, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền. 

c) Tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2017, trong đó tập trung các Luật, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh 

vực 4 an của thành phố; Tổ chức cuộc thi báo cáo viên giỏi về Chủ trương “Thành 

phố 4 an” cấp quận; Rà soát thủ tục hành chính theo quy định và trợ giúp pháp lý lưu 

động theo kế hoạch.  

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có tính chất quy phạm 

pháp luật để kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp công tác quản lý nhà 

nước hiện nay. 

8. Quốc phòng, An ninh, Phòng cháy chữa cháy (PCCC) 

a) Thực hiện nghiêm túc trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai hiệp 

đồng với các lực lượng bảo vệ Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 

(APEC) và các hoạt động năm APEC Việt Nam 2017 tại thành phố. 
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Tổ chức thực hiện các kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ quận và diễn tập 

chiến đấu phòng thủ tại 02 phường Hòa Thọ Tây, phường Khuê Trung. 

Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tuyển quân năm 2018. 

b) 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).  

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. 

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

Thường trực HĐND quận đối với "hoạt động điều tra, truy tố và xét xử tội phạm". 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Công an nhân dân 

(19/8/1945 - 19/8/2017), 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 

(19/8/2005 - 19/8/2017). 

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

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

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

Trên 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 2017 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;                                                             

- TT HĐND quận; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- UBMTTQVN quận; 

- Ban Pháp chế; Ban KT-XH HĐND quận; 

- Văn phòng Quận ủy;   
- Các ban, ngành, hội đoàn thể; 

- VP HĐND và UBND quận; 

- UBND các phường; 

- Lưu: VT, TH (Tri)45.                                                            

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

Lê Văn Sơn  

 


