ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN LIÊN CHIỂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 542 /QĐ-UBND

Liên Chiểu, ngày 08 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND quận
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân
dân quận Liên Chiểu về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân
quận Liên Chiểu;
Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 23/12/2020 của Ban Chấp hành
Đảng bộ quận Liên Chiểu khóa VI về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
Căn cứ Chương trình số 04-CTr/QU ngày 23/12/2020 của Quận ủy Liên
Chiểu về chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Quận ủy và Ban
Thường vụ Quận ủy;
Căn cứ Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân
dân quận về nhiệm vụ năm 2021;
Theo đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm
2021 của UBND quận Liên Chiểu.
Điều 2. Việc thực hiện hoàn thành nội dung công việc được phân công
cho các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường kèm theo Quyết định này là một
trong những tiêu chí quan trọng để UBND quận xem xét, đánh giá kết quả thi
đua của các phòng, ban, ngành và UBND các phường trong năm 2021.
Điều 3. Giao thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các
phường căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, xây dựng kế
hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao sau 15 ngày kể từ
khi ban hành Chương trình công tác này và gửi về Văn phòng HĐND và UBND
quận, Phòng Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng quận) để theo dõi; đồng thời
định kỳ hàng quý gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận. Các công việc,
nhiệm vụ được giao trình UBND quận theo Chương trình công tác phải được
lãnh đạo phụ trách cho ý kiến thông qua trước khi trình tại các phiên họp UBND
quận.
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Điều 4.
1. Giao Văn phòng HĐND và UBND quận theo dõi, đôn đốc tình hình
thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của UBND quận theo đúng tiến độ,
đảm bảo hiệu quả và đề xuất, xếp lịch họp UBND quận hàng tháng để thông
qua các chương trình, kế hoạch công tác đã được ban hành tại Điều 1.
2. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ
chức kiểm tra, tham mưu UBND quận đánh giá, phân loại kết quả thực hiện của
các đơn vị, phòng ban, UBND các phường trong năm 2021.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 6. Các Ủy viên UBND quận, Thường trực Hội đồng Thi đua Khen
thưởng quận; thủ trưởng các phòng, ban, ngành; chủ tịch UBND các phường
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 6;
- TTQU quận (để b/c);
- TT. HĐND quận (để b/c);
- MT, các đoàn thể;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT,VP (Khánh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Huy

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA UBND QUẬN LIÊN CHIỂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND
ngày
tháng
năm 2021 của UBND quận Liên Chiểu)
A. CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM CỦA UBND QUẬN LIÊN CHIỂU
TT Nội dung công việc
Cơ quan chủ trì
tham mưu, đề
xuất
I. QUÝ I NĂM 2021
1
Ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều Phòng Tài chính hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước Kế hoạch
năm 2021 của UBND quận Liên Chiểu
2
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận Phòng Tài chính quý I và nhiệm vụ chủ yếu 9 tháng cuối năm 2021
Kế hoạch
3
Xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ đề năm 2021 Phòng Kinh tế,
“Năm khôi phục phát triển kinh tế và đẩy mạnh công tác giải Phòng Tài chính tỏa đền bù và đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn quận”
Kế hoạch; Ban
Giải phóng mặt
bằng; Ban Quản lý
dự án Đầu tư xây
dựng
4
Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày Phòng Văn hóa và
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội đại Thông tin
biểu toàn quốc lần thứ XIII gắn với đón Xuân, vui Tết Nguyên
đán Tân Sửu 2021
5
Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ Ban CHQS quận
năm 2021 đạt chỉ tiêu thành phố giao

Cơ quan phối hợp Lãnh đạo UBND
quận phụ trách

Các phòng ban, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách kinh tế
Các phòng ban, địa
phương
Các cơ quan, địa
phương

PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
CT,
các
PCT
UBND quận

Các phòng ban, địa CT,
các
PCT
phương
UBND quận

Các phòng ban liên CT UBND quận
quan, UBND các
phường
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6

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Phòng Văn hóa và Các phòng ban, địa PCT UBND quận
Thầy thuốc Việt Nam; 46 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Thông tin
phương
phụ trách văn xã
Nẵng (29/3); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); 90 năm Ngày thành
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); 62 năm Ngày truyền
thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 32 năm Ngày Biên
phòng toàn dân (03/3/1989).
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Chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
Đề xuất xây dựng các đề án, chương trình cụ thể hóa nhiệm vụ
trọng tâm, đột phá theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ
quận
Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng các
công trình dự án trên địa bàn quận
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9

10

Hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng

11

Hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế trên địa bàn quận

12

Hội nghị chuyên đề về Quản lý trật tự đô thị, An toàn giao
thông; xây dựng quận Liên Chiểu Văn minh, sạch đẹp, an toàn;
tăng cường xử lý các điểm nóng về môi trường
Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách
hành chính; kỷ luật kỷ cương hành chính; văn thư lưu trữ trong
năm 2021.
Ban hành kế hoạch và triển khai đoàn kiểm tra công tác đảm
bảo an toàn thực phẩm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu
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Phòng Nội vụ

Các phòng ban, địa CT UBND quận
phương
Phòng Tài chính - Các phòng ban, địa CT,
các
PCT
Kế hoạch
phương
UBND quận
Phòng Quản lý đô Ban QLDA, Phòng
thị
TCKH, UBND các
phường
Ban GPMB
Phòng
TNMT,
UBND các phường
Phòng Kinh tế
Phòng
TCKH,
UBND các phường
Phòng Quản lý đô Phòng TNMT, Đội
thị
KTQT, UBND các
phường
Phòng Nội vụ; Các phòng ban,
Phòng Văn hóa và UBND các phường
Thông tin
Phòng Y tế
Phòng Kinh tế,
UBND các phường

PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
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15

16

17
18
19
20
21
22
23

24

25

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên Phòng Y tế
địa bàn quận trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
2021
Triển khai công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách Phòng Lao động –
trước Tết Nguyên đán Tân Sửu
Thương binh và Xã
hội
Xây dựng Đề án chuỗi giá trị ngành sản xuất giấy trên địa bàn Phòng Kinh tế
quận
Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ Chương trình cải cách Phòng Nội vụ
hành chính Nhà nước giai đoạn 2020 -2025
Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 Phòng Nội vụ
của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền điện tử
Tổ chức ra quân huấn luyện năm 2021
Ban CHQS quận
Tổng kết việc triển khai Đề án quận Liên Chiểu, quận thân
thiện môi trường
Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ban ngành trong việc cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 07/ĐA-UBND ngày
10/7/2020 của UBND quận Liên Chiểu về việc Dạy và học
tiếng Nhật các cấp học quận Liên Chiểu giai đoạn 2020-2025
Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông
2018 Theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018
của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tiếp tục triển khai các nội dung Đề án phát triển du lịch cộng
đồng Nam Ô kết hợp bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô;
xây dựng phương án tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác

Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách văn xã
Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách văn xã

Các đơn
phương
Các đơn
phương
Các đơn
phương
Các đơn
phương
Phòng Tài nguyên Các đơn
và Môi trường
phương
Phòng Tài nguyên Các đơn
và Môi trường
phương
Phòng Giáo dục và Các đơn
Đào tạo
phương

vị, địa PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
vị, địa CT UBND quận
vị, địa CT UBND quận
vị, địa CT UBND quận
vị, địa PCT UBND quận
phụ trách đô thị
vị, địa PCT UBND quận
phụ trách đô thị
vị, địa PCT UBND quận
phụ trách văn xã

Phòng Giáo dục và Các đơn vị, địa PCT UBND quận
Đào tạo
phương
phụ trách văn xã
Phòng Văn hóa và Các đơn vị, địa CT,
các
PCT
Thông tin
phương
UBND quận
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II. QUÝ II NĂM 2021
1
Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm
Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và
Quốc tế lao động (1-5), 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh; kỷ niệm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước; 96 năm
Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020).
2
Chuẩn bị nôi dung phục vụ buổi làm việc của Ban Thường vụ
Quận ủy với Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ
chính trị của quận thời gian qua; tình hình, phương hướng xây
dựng, phát triển quận Liên Chiểu trong những năm tiếp theo.
3
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
4
Tập trung rà soát, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm phát
sinh liên quan đến kiến nghị cử tri
5
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh quận 06 tháng đầu năm và phương hướng,
nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
6
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng
đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
7
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng
đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng
cuối năm 2021
8
Chỉ đạo rà soát hoàn thành sửa chữa nhà cho các hộ gia đình
chính sách trên địa bàn quận
9

Phòng Văn hóa và Các đơn vị, địa PCT UBND quận
Thông tin
phương
phụ trách văn xã

Văn phòng HĐND Các đơn vị, địa CT,
các
PCT
và UBND
phương
UBND quận

Phòng Nội vụ

Các phòng ban, địa
phương
Văn phòng HĐND Các phòng ban, địa
và UBND
phương
Phòng Tài chính - Các phòng ban, địa
Kế hoạch
phương

CT UBND quận

Phòng Tài chính – Các phòng ban, địa
Kế hoạch
phương
Phòng Tài chính – Các phòng ban, địa
Kế hoạch
phương

CT,
các
PCT
UBND quận
CT,
các
PCT
UBND quận

Phòng Lao động - UBND các phường
Thương binh và Xã
hội
Đề xuất xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đợt I/2021 Phòng Quản lý đô UBND các phường
trên địa bàn quận
thị

PCT UBND quận
phụ trách văn xã

CT,
các
PCT
UBND quận
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế

PCT UBND quận
phụ trách đô thị
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11
12
13
14

15
16
17
18

Chỉ đạo công tác an ninh, bảo vệ an toàn tuyệt đối bầu cử Đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 -2026
Ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì An toàn
thực phẩm năm 2021” trên địa bàn quận
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển kinh tế vườn
rừng; nhân rộng các mô hình, đề án phát triển kinh tế hiệu quả
Tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn
quận
Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đã ban hành và quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch chung của
thành phố
Chỉ đạo tổ chức Hội nghị về công tác tuyển sinh năm học 2021
-2022
Chỉ đạo tổ chức diễn tập cơ chế chiến đấu phòng thủ năm 2021
tại phường Hòa Khánh Bắc, phường Hòa Hiệp Nam
Xây dựng Đề án chuỗi giá trị ngành sản xuất thép trên địa bàn
quận
Xây dựng chương trình Đề án giảm nghèo giai đoạn 2023 2027 trên địa bàn quận

Công an quận

UBND các phường CT UBND quận

Phòng Y tế

Phòng Kinh tế,
UBND các phường
Phòng Kinh tế
Các đơn vị, địa
phương
Phòng Nội vụ
Các đơn vị liên
quan
Phòng Tài chính – Phòng Quản lý đô
Kế hoạch
thị, các đơn vị,
UBND các phường

PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
CT UBND quận

Phòng Giáo dục và Các đơn vị, UBND
Đào tạo
các phường
Ban CHQS quận
Các đơn vị liên
quan
Phòng Kinh tế
Các đơn vị, địa
phương
Phòng Lao động - Các đơn vị, địa
Thương binh và Xã phương
hội

PCT UBND quận
phụ trách văn xã
CT UBND quận

CT,
các
PCT
UBND quân

PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách văn xã

III. QUÝ III
1
Rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã Phòng Tài chính – Các đơn vị, địa PCT UBND quận
hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng Kế hoạch
phương
phụ trách kinh tế
cuối năm 2020.
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Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Phòng Tài chính –
Kế hoạch
Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Phòng Văn hóa và
Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021); 76 năm Thông tin
Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 -2/9/2021).
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 về Ban GPMB
công tác đền bù giải tỏa
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 về đầu Ban QLDA
tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận
Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Phòng Y tế
nhân dân và công tác dân số; tiếp tục triển khai công tác phòng
chống dịch bệnh trên địa bàn quận;
Tổ chức kiểm kê các di tích lịch sử, di sản văn hóa trên địa bàn Phòng Văn hóa và
quận.
Thông tin
Triển khai phương án phòng chống lụt bão; tìm kiếm cứu hộ, Phòng Kinh tế
cứu nạn; cắt tỉa cây xanh, phòng chống ngập úng, dọn dẹp vệ
sinh môi trường trong mùa mưa bão.

Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách kinh tế
Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách văn xã

Hội nghị chuyên đề về công tác giải quyết việc làm và giảm Phòng Lao động nghèo
Thương binh và Xã
hội
Đánh giá sơ kết việc triển khai 03 nhiệm vụ trọng tâm UBND Phòng Nội vụ
thành phố giao UBND quận
Xây dựng và triển khai Chương trình đột phá phát triển dịch vụ Phòng Văn hóa và
- du lịch giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong Thông tin
đó quy hoạch phát triển các điểm, sản phẩm du lịch đặc trưng
Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng quận thông minh, thí điểm Phòng Văn hóa và

Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách văn xã

UBND các phường PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách đô thị
Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách văn xã
Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách văn xã
Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách kinh tế

Các đơn vị liên CT,
các
PCT
quan
UBND quận
Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách văn xã
Các đơn vị, địa PCT UBND quận

7
tại quận Liên Chiểu
Chỉ đạo công tác chuẩn bị năm học mới 2021 -2022

Thông tin
13
Phòng Giáo dục và
Đào tạo
14 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày Phòng Y tế
21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với vấn đề về ATTP trong tình hình mới
15 Xây dựng chương trình nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Văn phòng HĐND
quận Liên Chiểu
và UBND
16 Đưa chương trình lịch sử địa phương vào chương trình giảng Phòng Giáo dục và
dạy ngoại khóa
Đào tạo
17 Đề xuất xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đợt II/2021 Phòng Quản lý đô
trên địa bàn quận
thị
IV. QUÝ IV
1
Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh Phòng Tài chính –
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện dự toán ngân sách Kế hoạch
nhà nước năm 2021, nhiệm vụ và chỉ đạo năm 2022
2
Tổ chức đoàn thăm doanh nghiệp nhân Ngày doanh nhân Việt Phòng Tài chính Nam 13/10/2021
Kế hoạch
3

Tập trung công tác tiếp dân, kịp thời tiếp nhận và xử lý các Thanh tra quận
đơn thư, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa
bàn quận.

4

Chỉ đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022

5

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân Ban CHQS quận
đội nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày Hội quốc phòng toàn

Ban CHQS quận

phương
phụ trách văn xã
Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách văn xã
Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách văn xã
Các đơn vị, phòng
ban
Các đơn vị, địa
phương
UBND các phường

CT, các Phó CT
UBND quận
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách đô thị

Các phòng ban

PCT UBND quận
phụ trách kinh tế

Chi
cục
thuế,
Phòng Kinh tế,
UBND các phường
Văn phòng HĐND
và UBND quận,
các phòng ban liên
quan
Các cơ quan, địa
phương
Các đơn vị, địa

PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
CT, các Phó CT
UBND quận

CT UBND quận
CT UBND quận
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dân
Đẩy mạnh công tác đền bù giải tỏa các dự án trọng điểm trên Ban GPMB
địa bàn quận
Chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng, đón Xuân năm 2022
Văn phòng HĐND
và UBND quận
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU ngày Phòng Quản lý đô
31/10/2016 của Quận ủy Liên Chiểu về tăng cường sự lãnh thị
đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch đất
đai, xử lý nhà, công trình trái phép trên địa bàn quận.
Triển khai thực hiện một số hạng mục Đề án phát triển kinh tế Phòng Lao động –
- xã hội cho các hộ dân khu vực bãi rác Khánh Sơn
Thương binh và Xã
hội
Tổ chức tọa đàm giữa lãnh đạo quận và các doạnh nghiệp kịp Phòng Tài chính –
thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, kinh Kế hoạch
doanh thông thoáng, hấp dẫn
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày Phòng Giáo dục và
05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non Đào tạo
cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và
trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học
cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn
Dự toán ngân sách và kế hoạch kinh tế - xã hội, danh mục đầu Phòng Tài chính tư xây dựng cơ bản năm 2022
Kế hoạch
Xây dựng và đưa vào sử dụng Website Cổng thông tin kiến Phòng Quản lý đô
trúc - quy hoạch quận Liên Chiểu
thị
Thực hiện rà soát, đánh giá công tác quản lý đất công trên địa Phòng Tài nguyên
bàn quận
và Môi trường
Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra điều kiện tối thiêu cơ Phòng Văn hóa và

phương
Các đơn vị, địa
phương
Các đơn vị, phòng
ban
Đội KTQT, UBND
các phường

Các đơn vị, UBND
phường
Hòa
Khánh Nam
Phòng Kinh tế, các
đơn vị

CT, các Phó CT
UBND quận
CT, các Phó CT
UBND quận
PCT UBND quận
phụ trách đô thị

PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế

Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách văn xã

Các đơn
phương
Các đơn
phương
Các đơn
phương
Các đơn

vị, địa PCT UBND quận
phụ trách đô thị
vị, địa PCT UBND quận
phụ trách đô thị
vị, địa PCT UBND quận
phụ trách đô thị
vị, địa PCT UBND quận

9

16
17

sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận.
Triển khai công tác tôn tạo, trùng tư các di tích, di sản trên địa
bàn quận
Sơ kết quy chế phối hợp giữa các ban ngành trong việc cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Thông tin
Phòng Văn hóa và
Thông tin
Phòng Tài nguyên
và Môi trường

phương
phụ trách văn xã
Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách văn xã
Các cơ quan, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách đô thị

B. NỘI DUNG CÁC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ UBND QUẬN TRONG NĂM 2021
TT Nội dung công việc

I. THÁNG 1
1
Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Nghị quyết
Quận ủy, Nghị quyết HĐND quận về phương hướng, nhiệm vụ
năm 2021
2
Chỉ đạo công tác đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức đi thăm, tặng
quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ gia
đình khó khăn, các đơn vị địa phương trong dịp Tết Nguyên
đán Tân Sửu 2021;
3
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn quận; triển khai công tác trực đảm bảo tại khu cách ly
KTX phía Tây KCN Hòa Khánh

4

5

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Lãnh đạo UBND
tham mưu, đề
quận phụ trách
xuất
Các phòng ban đơn UBND các phường CT,
các
PCT
vị
UBND quận
Phòng Lao động - Các phòng ban, địa PCT UBND quận
Thương binh và Xã phương
phụ trách văn xã
hội
Phòng Y tế

Phòng Kinh tế,
Công an quận, các
đơn vị, UBND
phường Hòa Hiệp
Nam
Xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ đề năm 2021 Ban Quản lý dự án Các đơn vị, phòng
“Năm khôi phục phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng các dự án Đầu tư xây dựng
ban, UBND các
trên địa bàn quận
phường
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai công tác giải phóng mặt Ban GPMB quận
Các phòng ban, địa

CT,
các
PCT
UBND quận

PCT UBND quận
phụ trách đô thị
CT,

các

PCT
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bằng các dự án động lực, trọng điểm trong năm 2021, phân
công lãnh đạo quận phụ trách, theo dõi, đôn đốc các dự án
Chỉ đạo thực hiện công tác khám xét, tuyển chọn, gọi công dân Ban CHQS quận
nhập ngũ năm 2021 đạt chỉ tiêu thành phố giao

phương

UBND quận

Các phòng ban liên CT UBND quận
quan, UBND các
phường
Chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần Phòng Văn hóa và Các phòng ban, địa PCT UBND quận
thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam
Thông tin
phương
phụ trách văn xã
Chuẩn bị nội dung Hội nghị chuyên đề phối hợp giải quyết các
vấn đề an sinh xã hội, an ninh trật tự, giải quyết việc làm giữa
Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu và Ban Thường vụ Đảng
ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
Tổ chức Hội nghị chuyên đề về Quản lý trật tự đô thị, An toàn
giao thông; xây dựng quận Liên Chiểu Văn minh, sạch đẹp, an
toàn; tăng cường xử lý các điểm nóng về môi trường
Triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính, tăng cường kỷ
luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan trong năm 2021
Chỉ đạo kiểm tra, triển khai cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo
dưỡng đường, điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán
Tổ chức kế hoạch ra quân dọn vệ sinh môi trường tại trụ sở cơ
quan, khu dân cư trên địa bàn quận trước Tết Nguyên đán
Chỉ đạo công tác trang trí, các hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII gắn với đón Xuân, vui Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021
Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Văn phòng HĐND Các phòng ban, địa CT,
các
PCT
và UBND
phương
UBND quận

Phòng Quản lý đô Phòng TNMT, Đội
thị
KTQT, UBND các
phường
Phòng Nội vụ
Các cơ quan, địa
phương
Phòng Quản lý đô UBND các phường
thị
Phòng Tài nguyên UBND các phường
và Môi trường
Phòng Văn hóa và Trung
tâm,
Thông tin
VHTTTT, UBND
các phường
Phòng Y tế

PCT UBND quận
phụ trách đô thị
CT,
các
PCT
UBND quận
PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách văn xã

Phòng Kinh tế, PCT UBND quận
UBND các phường phụ trách văn xã,
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15

Chỉ đạo tổ chức Hội chợ hoa Xuân quận Liên Chiểu năm 2021

II. THÁNG 2
1
Ban hành Quyết định giao 03 nhiệm vụ trọng tâm UBND quận
giao cho các đơn vị phòng ban, UBND các phường triển khai
trong năm 2021 và kế hoạch triển khai 03 nhiệm vụ trọng tâm
UBND thành phố giao UBND quận trong năm 2021
2
Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và phát động
phong trào thi đua năm 2021
3
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
4
Tập trung rà soát, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm phát
sinh liên quan đến kiến nghị cử tri
5
Triển khai kế hoạch thu ngân sách năm 2021 đạt và vượt chỉ
tiêu thành phố giao
6
Phát động phong trào văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao
trong công chức, viên chức
7
Tăng cường kiểm tra quản lý đô thị, trật tự giao thông; ra quân
lập lại trật tự đô thị tại các chợ; triển khai ra quân dọn dẹp vệ
sinh môi trường trên địa bàn quận trước Tết Nguyên đán Tân
Sửu 2021
8
Tổ chức ra quân Tết trồng cây năm 2021 tại phường Hòa Minh
9

Phòng Kinh tế

kinh tế
Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
vị
phụ trách kinh tế

Văn phòng HĐND Phòng Nội vụ, các CT,
các
PCT
và UBND quận
đơn vị, địa phương UBND quận

Phòng Nội vụ
Phòng Nội vụ
Văn phòng HĐND
và UBND
Chi cục thuế

Các đơn vị, địa
phương
Các phòng ban, địa
phương
Các phòng ban, địa
phương
Phòng
TCKH,
UBND các phường
Các phòng ban, địa
phương
Các phòng ban, địa
phương

Phòng Văn hóa và
Thông tin
Phòng Quản lý đô
thị; Phòng Tài
nguyên và Môi
trường
Phòng Quản lý đô Các đơn vị
thị
Tổ chức kiểm tra công tác ra quân thi công đầu năm tại các Phòng Quản lý đô UBND các phường
công trình xây dựng trên địa bàn quận
thị

CT,
các
PCT
UBND quận
CT UBND quận
CT,
các
PCT
UBND quận
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách đô thị

PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách đô thị
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Tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng
trên địa bàn quận
Tổ chức Lễ giao nhận công dân nhập ngũ ngăm 2021 diễn ra
vào ngày 27/02/2021
Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thầy thuốc
Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021)
Xây dựng các đề án, chương trình phát triển kinh tế thực hiện
nhiệm vụ chủ đề năm 2021 và các nhiệm vụ theo Nghị quyết
Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận
Họp bàn về công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng,
trật tự vỉa hè trên địa bàn quận

Ban GPMB
Ban CHQS quận
Phòng Y tế
Phòng Kinh tế

Các đơn
phương
Các đơn
phương
Các đơn
phương
Các đơn
quan

vị, địa CT,
các
PCT
UBND quận
vị, địa CT,
các
PCT
UBND quận
vị, địa PCT UBND quận
phụ trách văn xã
vị liên PCT UBND quận
phụ trách kinh tế

Đội Kiểm tra quy Phòng Quản lý đô
tắc đô thị
thị, các đơn vị,
UBND các phường
15 Họp bàn về công tác xử lý các điểm nóng về môi trường
Phòng Tài nguyên Các đơn vị, UBND
và Môi trường
các phường
16 Báo cáo công tác triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục Phòng Giáo dục và Các đơn vị, địa
phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đào tạo
phương
17 Báo cáo công tác triển khai thực hiện Đề án dạy học tiếng Nhật Phòng Giáo dục và Các đơn vị, địa
các cấp học quận Liên Chiểu giai đoạn 2020-2025
Đào tạo
phương
18 Tổng kết Đề án quận Liên Chiểu, quận thân thiện môi trường
Phòng Tài nguyên Các đơn vị, UBND
và Môi trường
các phường
III. THÁNG 3
1
Xây dựng Đề án chuỗi giá trị ngành sản xuất giấy trên địa bàn Phòng Kinh tế
Các đơn vị, địa
quận
phương
2
Tổ chức ra quân huấn luyện năm 2021 dự kiến ngày 01/3/2021 Ban CHQS quận
Các đơn vị, địa
phương
3
Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ Chương trình cải cách Phòng Nội vụ
Các đơn vị, địa
14

PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
CT,
các
PCT
UBND quận
CT,
các
PCT
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hành chính Nhà nước giai đoạn 2020 - 2025
Triển khai, tổ chức, hướng dẫn các địa phương về công tác bầu Phòng Nội vụ
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc Phòng Nội vụ
hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
Báo cáo kế hoạch thực hiện tháng Thanh niên
Phòng Nội vụ

phương
UBND quận
Các đơn vị, địa CT,
các
PCT
phương
UBND quận

Các đơn vị, địa CT,
các
PCT
phương
UBND quận
Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
vị
phụ trách văn xã
Tiếp tục triển khai các nội dung Đề án phát triển du lịch cộng Phòng Văn hóa và Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
đồng Nam Ô kết hợp bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô; Thông tin
vị
phụ trách văn xã
xây dựng phương án tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác
Triển khai thực hiện nội dung 03 nhiệm vụ trọng tâm thành Phòng Quản lý đô Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
phố giao UBND quận về giải quyết nội dung của Công ty thị
vị
phụ trách đô thị
Trung Thủy liên quan đến Ghềnh Nam Ô
Xây dựng chương trình đột phá phát triển du lịch giai đoạn Phòng Văn hóa và Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
2020 -2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó quy hoạch phát Thông tin
vị
phụ trách văn xã
triển các điểm, sản phầm du lịch đặc trưng
Tiếp tục triển khai các nội dung Đề án phát triển KTXH khu Phòng Lao động - Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
vực lân cận bãi rác Khánh Sơn; trong đó chú trọng công tác Thương binh và Xã vị
phụ trách văn xã
hướng nghiệp và đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn hội
quận
Họp bàn về đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng các công trình Ban QLDA
Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
dự án trên địa bàn quận
vị
phụ trách đô thị
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc Phòng Tài chính – Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
phòng - an ninh 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ 9 tháng cuối Kế hoạch
vị
phụ trách kinh tế
năm
Chỉ đạo các hoạt động nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Phòng Văn hóa và Các cơ quan, đơn PCT UBND quận

14
thành phố Đà Năng (29/3/1975 - 29/3/2021); 62 năm Ngày
Truyền thống Bộ đội biên phòng và 32 năm Ngày biên phòng
toàn dân
14 Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc
trên địa bàn quận
15 Rà soát, đề xuất phương án tổ chức, hoạt động, quy hoạch các
chợ trên địa bàn quận; đề xuất xử lý đối với các hộ kinh doanh
chợ đêm Hòa Khánh
16 Xây dựng quy chế phối hợp các ban ngành trong việc cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
IV. THÁNG 4
1
Đề xuất xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đợt I năm
2021 trên địa bàn quận
2
Rà soát, đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện công tác giải tỏa
đền bù tại dự án trọng điểm: dự án Trục I Tây Bắc, nút giao
thông Trục I Tây Bắc - đường Nguyễn Lương Bằng đảm bảo
bàn giao trước 30/4/2021 theo chỉ đạo thành phố
3
Tiếp tục rà soát, đôn đốc, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo
còn tồn đọng trên địa bàn quận
4

5
6

Thông tin

vị

Phòng Văn hóa và Các cơ quan, đơn
Thông tin
vị
Phòng Kinh tế
Ban
QL
chợ,
UBND các phường

phụ trách văn xã

PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế

Phòng Tài nguyên Các đơn vị, địa PCT UBND quận
và Môi trường
phương
phụ trách đô thị
Phòng Quản lý đô Các đơn vị, địa
thị
phương
Ban GPMB
Phòng TNMT, các
đơn vị liên quan

PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế

Ban Tiếp công dân

CT, các Phó CT
UBND quận

Thanh tra quận,
các đơn vị, UBND
các phường
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn Phòng Văn hóa và Các cơ quan, đơn
toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021 và Thông tin
vị
Ngày Quốc tế lao động 01/05
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển kinh tế vườn Phòng Kinh tế
Các đơn vị, địa
rừng; nhân rộng các mô hình, đề án phát triển kinh tế hiệu quả
phương
Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Phòng Y tế
Các đơn vị, địa
nhân dân và công tác dân số; tiếp tục triển khai công tác phòng
phương

PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
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8

chống dịch bệnh trên địa bàn quận;
Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đã ban hành và quy Phòng Tài chính – Các đơn vị, địa CT,
các
PCT
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận đến năm 2030, Kế hoạch
phương
UBND quận
tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch chung của
thành phố
Đánh giá công tác đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn quận; Công an quận
Các đơn vị, địa CT,
các
PCT
chỉ đạo các ban ngành tăng cường đảm bảo an ninh, bảo vệ an
phương
UBND quận
toàn tuyệt đối bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Báo cáo việc rà soát, xây dựng và thực hiện quy hoạch phát
triển thương mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn quận giai đoạn
2020 - 2030
10 Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”
11 Ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì An toàn
thực phẩm năm 2021” trên địa bàn quận
12 Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14
của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
V. THÁNG 5
1
Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng quận thông minh, thí điểm
tại quận Liên Chiểu
2
Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
3
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
9

Phòng Kinh tế

Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách kinh tế

Phòng Nội vụ

Các đơn vị liên CT,
các
PCT
quan
UBND quận

Phòng Y tế

Các đơn vị liên PCT UBND quận
quan
phụ trách kinh tế
Các đơn vị, địa CT,
các
PCT
phương
UBND quận

Phòng Nội vụ

Phòng Văn hóa và Các đơn vị, địa PCT UBND quận
Thông tin
phương
phụ trách văn xã
Phòng Văn hóa và Các đơn vị, địa PCT UBND quận
Thông tin
phương
phụ trách văn xã
Phòng Nội vụ
Các đơn vị, địa CT,
các
PCT
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biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021
Báo cáo xây dựng Đề án giảm nghèo giai đoạn 2023 - 2027

phương
Phòng Lao động - Các đơn vị, phòng
Thương binh và Xã ban
hội
Chuẩn bị nôi dung phục vụ buổi làm việc của Ban Thường vụ Văn phòng HĐND Các đơn vị, địa
Quận ủy với Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ và UBND quận
phương
chính trị của quận thời gian qua; tình hình, phương hướng xây
dựng, phát triển quận Liên Chiểu trong những năm tiếp theo.
Tiếp tục rà soát, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm phát Văn phòng HĐND Các đơn vị, địa
sinh liên quan đến kiến nghị cử tri
và UBND quận
phương
Tổ chức cuộc thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trên địa Phòng Nội vụ
Các đơn vị
bàn quận
Tiếp tục hoàn thiện việc triển khai thực hiện Nghị quyết số Phòng Nội vụ
Các đơn vị, địa
119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình
phương
chính quyền đô thị

VI. THÁNG 6
1
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, QP - AN 6
tháng đầu năm 2020
2
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu
năm và biện pháp quản lý điều hành ngân sách 6 tháng cuối
năm 2021
3
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Xây dựng cơ bản 6
tháng đầu năm 2021.
4
Tổ chức Tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh năm
học 2020 - 2021

UBND quận
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
CT,
các
PCT
UBND quận

CT,
các
PCT
UBND quận
CT,
các
PCT
UBND quận
CT,
các
PCT
UBND quận

Phòng Tài chính - Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
Kế hoạch
vị, địa phương
phụ trách kinh tế
Phòng Tài chính - Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
Kế hoạch
vị, địa phương
phụ trách kinh tế
Phòng Tài chính - Các cơ quan, đơn
Kế hoạch
vị, địa phương
Phòng Giáo dục và UBND các phường
Đào tạo

PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách văn xã

17
Phòng Văn hóa và
Thông tin
6
Phòng Lao động Thương binh và Xã
hội
7
Chỉ đạo Hội nghị về công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022 Phòng Giáo dục và
Đào tạo
8
Chỉ đạo tổ chức diễn tập cơ chế chiến đấu phòng thủ năm 2021 Ban CHQS quận
tại phường Hòa Khánh Bắc, phường Hòa Hiệp Nam
9
Kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các trường học, nhu cầu Phòng Giáo dục và
về cơ sở vật chất thiết bị phục vụ năm học 2021 -2022
Đào tạo
10 Rà soát công tác Giải phóng mặt bằng các dự án động lực, Ban GPMB
trọng điểm trên địa bàn quận
11 Báo cáo Quận ủy về công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy Phòng Tài chính hoạch đã ban hành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - Kế hoạch
xã hội quận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp
với quy hoạch chung của thành phố
12 Triển khai các nội dung liên quan đến Đề án phát triển du lịch Phòng Văn hóa và
công đồng Nam Ô; xây dựng phương án tổ chức, quản lý, vận Thông tin
hành và khai thác Ghềnh Nam Ô
VII. THÁNG 7
1
Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Phòng Lao động Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021)
Thương binh và Xã
hội
2
Tổng kết công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm Phòng Kinh tế
2020, bổ sung, hoàn thiện phương án phòng chống lụt bão năm
2021
5

Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí
cách mạng Việt Nam
Chỉ đạo rà soát hoàn thành sửa chữa nhà cho các hộ gia đình
chính sách trên địa bàn quận

Các đơn vị liên PCT UBND quận
quan
phụ trách văn xã
Các đơn vị liên PCT UBND quận
quan
phụ trách văn xã
Các đơn vị liên
quan
Các đơn vị, phòng
ban
Các đơn vị liên
quan
Các đơn vị liên
quan
Các cơ quan liên
quan

PCT UBND quận
phụ trách văn xã
CT,
các
PCT
UBND quận
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
CT,
các
PCT
UBND quận
CT,
các
PCT
UBND quận

Các đơn vị, UBND PCT UBND quận
các phường
phụ trách văn xã

Các phòng
đơn vị

ban, PCT UBND quận
phụ trách văn xã

Các
cơ
quan, PCT UBND quận
UBND các phường phụ trách kinh tế
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Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm về tình hình triển khai 03
nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao UBND quận trong
năm 2021
Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; tập trung thực hiện
các dự án trọng điểm theo chỉ đạo thành phố giao
Họp chuyên đề về công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự vỉa hè
liên quan đến nội dung 03 nhiệm vụ trọng tâm
Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe
nhân dân và công tác dân số; tiếp tục triển khai công tác phòng
chống dịch bệnh trên địa bàn quận
Tổ chức kế hoạch trùng tu, tôn tạo các di tích, di sản văn hóa,
lịch sử trên địa bàn quận
Nghe báo cáo về Đề án chuỗi giá trị ngành sản xuất thép trên
địa bàn quận
Tiếp tục triển khai thực hiện một số hạng mục Đề án phát triển
kinh tế - xã hội cho các hộ dân khu vực bãi rác Khánh Sơn

Phòng Nội vụ

Các phòng ban liên CT, các Phó CT
quan
UBND quận

Ban GPMB

Các phòng ban,
đơn vị
Đội Kiểm tra quy Phòng
QLĐT,
tắc đô thị
UBND các phường
Phòng Y tế
Các đơn vị, địa
phường

CT,
các
PCT
UBND quận
PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách văn xã

Phòng Văn hóa và UBND các phường
Thông tin
Phòng Kinh tế
Các cơ quan, địa
phương
Phòng Lao động – Các đơn vị, UBND
Thương binh và Xã phường
Hòa
hội
Khánh Nam
Báo cáo Quận ủy về việc triển khai Đề án thí điểm mô hình Phòng Giáo dục và Các đơn vị, UBND
“lớp học thông minh”
Đào tạo
các phường
Chỉ đạo rà soát, triển khai đầu tư xây dựng các trường học, nhu Phòng Giáo dục và Các đơn vị, UBND
cầu về cơ sở vật chất thiết bị phục vụ năm học 2021-2022 đảm Đào tạo
các phường
bảo 100% học sinh tiểu học được học ngày 2 buổi
Hòan thành công tác sửa chữa nhà cho các đối tượng chính Phòng Lao động – UBND các phường
sách trước 27/7/2021
Thương binh và Xã
hội
Báo cáo Quận ủy về việc tổ chức buổi tọa đàm giữa lãnh đạo Phòng Tài chính – Phòng Kinh tế,
quận và doanh nghiệp trên địa bàn quận
Kế hoạch
UBND các phường

PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
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Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU Thanh tra quận
ngày 05/01/2016 của Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
tiêu cực

Phòng Tài chính – CT,
các
PCT
Kế hoạch, UBND UBND quận
các phường

VIII. THÁNG 8
1
Kiểm tra rà soát việc sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị các Phòng Giáo dục và Phòng
QLĐT,
trường học chuẩn bị khai giảng năm học mới
Đào tạo
TCKH, UBND các
phường
2
Họp bàn về triển khai nhiệm vụ chủ đề năm về công tác đầu tư Ban Quản lý dự án Các đơn vị, UBND
xây dựng cơ bản
Đầu tư xây dựng
các phường
3
Báo cáo kết quả triển khai công tác cải cách hành chính, kỷ Phòng Nội vụ
Các đơn vị, phòng
luật kỷ cương hành chính tại các đơn vị
ban
4
Báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch thực hiện công tác giải Ban Giải phóng Các đơn vị, UBND
phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận; tập trung giải mặt bằng
các phường
quyết dứt điểm các dự án động lực, trọng điểm
5
Tiếp tục triển khai các nội dung Đề án quận thông minh, thí Phòng Văn hóa và Các đơn vị, UBND
điểm tại quận Liên Chiểu
Thông tin
các phường
6
Tiếp tục triển khai các nội dung Đề án quận Liên Chiểu môi Phòng Tài nguyên Các đơn vị, UBND
trường
và Môi trường
các phường
7
Báo cáo tiến độ triển khai việc di dời mộ xen lẫn trong khu dân Phòng Tài nguyên Các đơn vị, UBND
cư
và Môi trường
các phường
8
Đề xuất xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đợt II năm Phòng Quản lý đô Các đơn vị, địa
2021 trên địa bàn quận
thị
phương
9
Chỉ đạo công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới 2021- Phòng Giáo dục và UBND các phường
2022
Đào tạo

PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
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IX. THÁNG 9
1
Báo cáo, rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế Phòng Tài chính - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 Kế hoạch
tháng cuối năm 2020
2
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Phòng Tài chính Kế hoạch
3
Họp bàn về công tác giải quyết việc làm và công tác giảm Phòng Lao động nghèo
Thương binh và Xã
hội
4
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám Phòng Văn hóa và
và Quốc khánh (2/9/1945 -2/9/2021).
Thông tin
5
Chỉ đạo kiểm tra công tác bán trú; các hoạt động giảng dạy đầu Phòng Giáo dục và
năm học 2021-2022 tại các trường trên địa bàn quận
Đào tạo
6
Triển khai xây dựng các chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 25 Văn phòng HĐND
năm Ngày thành lập quận Liên Chiểu
và UBND
7
Triển khai các phương án cắt tỉa cây xanh, xử lý ngập úng các Phòng Quản lý đô
khu dân cư trên địa bàn quận
thị
8
Triển khai nạo vét kênh mương, xử lý các điểm ô nhiễm môi Phòng Tài nguyên
trường trên địa bàn quận
và Môi trường
9
Triển khai xây dựng nội dung đưa chương trình lịch sử địa Phòng Giáo dục và
phương vào chương trình giảng dạy ngoại khóa
Đào tạo
10 Báo cáo tiến độ triển khai xây dựng lộ giới kiệt hẻm các tuyến Phòng Quản lý đô
đường trên địa bàn quận
thị
11 Xây dựng Chương trình đột phá phát triển dịch vụ - du lịch Phòng Văn hóa và
giai đoạn 2020 -2025; tầm nhìn đến năm 2030
Thông tin
X. THÁNG 10

Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách kinh tế
Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách kinh tế
Các đơn vị, địa PCT UBND quận
phương
phụ trách văn xã
Các đơn vị, địa
phương
Các đơn vị, UBND
các phường
Các đơn vị
Các đơn
phường
Các đơn
phương
Các đơn
phường
Các đơn
phương
Các đơn
phương

vị, địa
vị, địa
vị, địa
vị, địa
vị, địa

PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
CT,
các
PCT
UBND quận
PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
PCT UBND quận
phụ trách đô thị
PCT UBND quận
phụ trách văn xã
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1

2

3

Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày
21/10/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới
Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03NQ/QU ngày 31/10/2016 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, xử lý nhà, công
trình trái phép trên địa bàn quận
Triển khai phương án phòng chống lụt bão; tìm kiếm cứu hộ,
cứu nạn; cắt tỉa cây xanh, ngập úng trong mùa mưa bão

4

Triển khai thực hiện một số hạng mục Đề án phát triển kinh tế
- xã hội cho hộ dân khu vực bãi rác Khánh Sơn

5

Tổ chức thăm doanh nghiệp nhân Ngày doanh nhân Việt Nam
13/10/2021; tổ chức tọa đàm giữa lãnh đạo quận và các doanh
nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường
đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày
05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non
cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và
trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học
cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn
Rà soát tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các công
trình xây dựng cơ bản trên địa bàn quận
Tiếp tục rà soát công tác giảm nghèo theo chuẩn mới của thành
phố

6

7
8

Phòng Y tế

Các đơn vị, UBND PCT UBND quận
các phường
phụ trách văn xã

Phòng Quản lý đô Các đơn vị, phòng PCT UBND quận
thị
ban, UBND các phụ trách đô thị
phường
Phòng Kinh tế

Phòng
QLĐT,
TNMT, UBND các
phường
Phòng Lao động – Các đơn vị, UBND
Thương binh và Xã các phường
hội
Phòng Tài chính – Phòng Kinh tế,
Kế hoạch
Văn phòng HĐND
và UBND

PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế

Phòng Giáo dục và Các đơn vị, UBND PCT UBND quận
Đào tạo
các phường
phụ trách văn xã

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng
Phòng Lao động Thương binh và Xã
hội

Các đơn vị liên PCT UBND quận
quan
phụ trách đô thị
Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
vị liên quan
phụ trách văn xã

22
Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra điều kiến tối thiểu cơ
sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận
10 Triển khai công tác tôn tạo, trùng tu các di tích, di sản trên địa
bàn quận
XI. THÁNG 11
1
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế - xã hội, Quốc
phòng - an ninh năm 2020
2
Báo cáo tình hình thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm thành phố
giao UBND quận năm 2021
3
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm
2021, xây dựng và phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm
2022
4
Đẩy mạnh công tác giải tỏa đền bù các dự án động lực, trọng
điểm trên địa bàn quận
5
Xây dựng và đưa vào sử dụng Website Cổng thông tin kiến
trúc - quy hoạch quận Liên Chiểu
6
Tổ chức đi thăm các cơ sở giáo dục và các hoạt động kỷ niệm
Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/2021)
7
Thực hiện rà soát, đánh giá công tác quản lý đất công trên địa
bàn quận
8
Tập trung công tác tiếp dân, kịp thời tiến nhận, xử lý đơn thư,
kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn quận
9

9

Phòng Văn hóa và Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
Thông tin
vị liên quan
phụ trách văn xã
Phòng Văn hóa và Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
Thông tin
vị liên quan
phụ trách văn xã
Phòng Tài chính – Các
cơ
quan,
Kế hoạch
UBND các phường
Phòng Nội vụ
Các cơ quan, đơn
vị liên quan
Phòng Tài chính – Các
cơ
quan,
Kế hoạch
UBND các phường
Ban Giải phóng
mặt bằng quận
Phòng Quản lý đô
thị
Phòng Giáo dục và
Đào tạo
Phòng Tài nguyên
và Môi trường
Ban Tiếp công dân

PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế
PCT UBND quận
phụ trách kinh tế

Các
cơ
quan, CT,
các
PCT
UBND các phường UBND quận
Các cơ quan đơn vị PCT UBND quận
phụ trách đô thị
Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
vị
phụ trách văn xã
Các cơ quan, đơn PCT UBND quận
vị
phụ trách đô thị
Thanh tra quận, CT,
các
PCT
các cơ quan, đơn vị UBND quận
liên quan

Sơ kết quy chế phối hợp giữa các ban ngành trong việc thực Phòng Tài nguyên Các đơn vị, địa PCT UBND quận
hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
và Môi trường
phương
phụ trách đô thị
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XII. THÁNG 12
1
Báo cáo tổng kết phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ

4

Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND
quận năm 2020.
Đề xuất danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện
trong năm 2022
Xây dựng chương trình công tác năm 2022

5

Chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng đón Xuân năm 2022

6

Báo cáo Quận ủy cho ý kiến kế hoạch chi tiết tổ chức các
chương trình kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập quận Liên Chiểu
Chỉ đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023

2
3

7
8

9
10
11

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân
đội nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn
dân
Dự toán ngân sách và kế hoạch, danh mục đầu tư xây dựng cơ
bản năm 2022
Đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ chủ đề năm 2021 về đẩy
mạnh công tác giải tỏa đền bù
Đánh giả kết quả triển khai nhiệm vụ chủ đề năm 2021 về đầu
tư xây dựng các dự án trên địa bàn quận

Công an quận
Văn phòng HĐND
và UBND quận
Văn phòng HĐND
và UBND quận
Văn phòng HĐND
và UBND quận
Văn phòng HĐND
và UBND quận
Văn phòng HĐND
và UBND quận
Ban Chỉ huy quân
sự quận
Ban Chỉ huy quân
sự quận

Các cơ quan,
vị liên quan
Các cơ quan,
vị liên quan
Các cơ quan,
vị liên quan
Các cơ quan,
vị có liên quan
Các cơ quan,
vị có liên quan
Các cơ quan,
vị có liên quan
Các cơ quan,
vị, địa phương
Các cơ quan,
vị, địa phương

đơn CT UBND quận

Phòng Tài chính Kế hoạch
Ban Giải phóng
mặt bằng quận
Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng

Các cơ quan, đơn CT,
các
PCT
vị, địa phương
UBND quận
Các cơ quan, đơn CT,
các
PCT
vị, địa phương
UBND quận
Các cơ quan, đơn CT,
các
PCT
vị, địa phương
UBND quận

đơn CT,
các
PCT
UBND quận
đơn CT,
các
PCT
UBND quận
đơn CT,
các
PCT
UBND quận
đơn CT,
các
PCT
UBND quận
đơn CT,
các
PCT
UBND quận
đơn CT UBND quận
đơn CT UBND quận

