ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN LIÊN CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 228 /BC-UBND

Liên Chiểu, ngày 23 tháng 09 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014
trên địa bàn quận Liên Chiểu (2015 – 2019)
Nhằm đánh giá sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU
ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 43);
UBND quận Liên Chiểu báo cáo kết quả như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, CHỈ ĐẠO
Ngay từ đầu năm 2015, Quận Liên Chiểu đã quán triệt, triển khai đến các
đơn vị, địa phương những văn bản chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện “Năm
văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn quận như sau:
Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2015 của UBND
quận Liên Chiểu về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU
của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng;
Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của UBND quận
Liên Chiểu về việc triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”;
Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2015 của UBND quận Liên
Chiểu về việc tổ chức ra quân thực hiện Chỉ thị số số 43-CT/TU của Ban
Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng;
Hằng năm, UBND quận Liên Chiểu xây dựng các Kế hoạch nhằm triển
khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị ” trên địa bàn quận, cụ thể như:
Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”; Kế hoạch đấu
tranh, phòng chống tội phạm; Kế hoạch ra quân xử lý quảng cáo rao vặt sai quy
định; Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Liên Chiểu – quận môi trường”; Kế
hoạch ra quân dọn vệ sinh môi trường và phong trào Ngày Chủ nhật Xanh –
Sạch – Đẹp; Kế hoạch tổ chức ra quân thực hiện công tác trật tự đô thị, an toàn
giao thông; Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức An toàn thực
phẩm, văn minh thương mại; Kế hoạch phát động phong trào thi đua hưởng ứng
" Năm văn hóa, văn minh đô thị " trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
quận; Kế hoạch tổ chức liên hoan văn hóa - thể thao các phường, xây dựng văn
minh đô thị trên địa bàn quận; Kế hoạch tổ chức biểu diễn văn nghệ kỷ niệm
Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và kỷ niệm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5…
Chỉ đạo UBND các phường thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số
43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; xây dựng Kế hoạch cụ thể

từng năm và triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm văn hóa, văn minh đô thị”
của địa phương.
II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn
nâng cao nhận thức đối với các vấn đề liên quan đến văn hoá, văn minh đô thị
trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên loa phát thanh, trang thông tin
điện tử quận, phường.
Tuyên truyền An toàn giao thông tại các điểm tín hiệu giao thông trên địa
bàn quận. Duy trì tuyên truyền về thực hiện văn minh thương mại; Bộ quy tắc
ứng xử du lịch tại; đồng thời duy trì công tác tuyên truyền, cổ động trực quan
bằng các hình thức như: pano, khẩu hiệu, băng rôn, phướn trên các trục đường
chính của quận, các ngã tư đèn xanh, đỏ; thực hiện gần 150 lượt xe ra quân
tuyên truyền “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.
Tổ chức tuyên truyền về Luật xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên nước và bảo vệ môi trường; tuyên truyền về Khu dân cư thân thiện với
môi trường; tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.
Các địa phương phối hợp với các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền
sâu rộng trong nhân dân về chủ trương thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô
thị” bằng nhiều hình thức như thông qua các Hội nghị, cuộc họp tổng kết tại các
khu dân cư, đồng thời bố trí các xe quy tắc trật tự đô thị tuyên truyền nhắc nhở
các hộ kinh doanh buôn bán dọc các tuyến đường chính về việc treo bảng, biển
quảng cáo, tháo dỡ lều bạt, mái hiên gây mất mỹ quan đô thị, lấn chiếm vỉa hè,
lòng đường…lồng ghép công tác tuyên truyền thực hiện “Năm văn hóa văn
minh đô thị” với tuyên truyền các sự kiện của đất nước; phối hợp với
UBMTTQVN, Công an, Hội LHPN phường triển khai xây dựng Khu dân cư
đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo vệ sinh môi trường
nhằm nâng cao nhận thức của các hộ dân trong chung cư để thực hiện “Năm văn
hóa, văn minh đô thị” được tốt hơn.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
A. Nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đô thị
1. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội
Phạm pháp hình sự xảy ra 451 vụ, điều tra khám phá 391/451 vụ phạm
pháp hình sự, bắt giữ 573 đối tượng, đạt tỷ lệ 86,67%, thu hồi một số tài sản
gồm: xe máy, máy tính xách tay, điện thoại di động, tiền mặt và các vật dụng
khác. Lập hồ sơ đưa 26 đối tượng vi phạm ANTT vào quản lý theo Nghị định
111/NĐ-CP. Thi hành quyết định đưa 09 đối tượng vào cơ sở giáo dưỡng bắt
buộc và trại giáo dưỡng. Xử phạt vi phạm hành chính 787 vụ với 1.524 đối
tượng vi phạm ANTT, tổng số tiền gần 2,1 tỷ đồng.
Từ năm 2015 đến nay, Công an quận đã kiểm tra, phát hiện 302 vụ, 1.116
đối tượng đánh bạc trái phép. Đã khởi tố 14 vụ, 21 đối tượng, lập hồ sơ xử phạt
hành chính 288 vụ, 1.065 đối tượng với số tiền gần 1,7 tỷ đồng.
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Công an quận trực tiếp điều tra, khám phá 10 chuyên án về công tác
phòng, chống ma túy với 47 vụ, khởi tố 62 bị can.
2. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Công an quận Liên Chiểu chỉ đạo lực lượng CSGT, CSTT-CĐ, Công an 5
phường, Đồn Công an KCN làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn giao
thông và tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị vào các giờ
cao điểm, sáng chiều tại các điểm phức tạp về giao thông trên địa bàn. Phát hiện,
lập biên bản 26.325 trường hợp vi phạm TTATGT. Xử lý hành chính 26.604
trường hợp (3063 ôtô), phạt tiền hơn 8,5 tỷ đồng. Tước giấy phép lái xe 1102
trường hợp (75 ô tô).
Tổ chức 01 lớp tuyên truyền pháp luật đối với 20 người là chủ phương
tiện, người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy; tuyên tuyền pháp luật
giao thông cho hơn 1.200 học sinh các trường, 200 lái xe taxi và 100 lái xe,
doanh nghiệp vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn.
Trong thời gian qua, trên địa bàn quận Liên Chiểu xảy ra 77 vụ tai nạn
giao thông, làm chết 58 người và bị thương 57 người (trong đó, tai nạn đường
sắt là 06 vụ).
3. Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường
Hằng năm, UBND quận yêu cầu UBND các phường tiến hành tổ chức cho
các tổ dân phố đăng ký “ Tổ dân phố không rác” và tổ chức chấm điểm, bình
chọn các tổ dân phố đạt tiêu chí.
Thường xuyên tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường duy trì phong
trào Ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn quận; đề nghị các Hội đoàn
thể vận động thành lập các CLB Môi trường tại các khu dân cư và tích cực tổ
chức các đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường, cắt cỏ, thu dọn xà bần, giá hạ tại
các khu đất trống và các tuyến đường. Trung bình ra quân 01 lần/tháng.
Trong 05 năm qua, UBND quận đã tổ chức 23 đợt ra quân dọn vệ sinh cấp
quận và 05 đợt dọn vệ sinh cấp thành phố tại các điểm nóng về môi trường và
các lô đất trống thuộc UBND quận quản lý, thu gom khoảng 30.663m3 rác thải;
giá hạ, xà bần. Cụ thể:
- Năm 2015: Tổ chức 01 đợt ra quân cấp thành phố và 12 đợt ra quân cấp
quận, nạo vét 03 tuyến mương. Triển khai 130 đợt ra quân dọn vệ sinh môi
trường duy trì Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp, đạt trung bình 26
tổ dân phố/tuần. Huy động hơn 3040 người; nạo vét tuyến mương dài 600m, thu
gom khoảng 3.170m3 rác thải; giá hạ, xà bần.
- Năm 2016: Tổ chức 02 đợt ra quân cấp thành phố và 08 đợt ra quân cấp
quận, nạo vét 03 tuyến mương. Triển khai 150 đợt ra quân dọn vệ sinh môi
trường duy trì Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp, đạt trung bình 30
tổ dân phố/tuần. Tổ chức nạo vét, khơi thông 04 tuyến mương thoát nước, thu
gom khoảng 6.270m3 rác thải; giá hạ, xà bần.
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- Năm 2017: Tổ chức 02 đợt ra quân cấp thành phố và 06 đợt ra quân cấp
quận, nạo vét 03 tuyến mương. Huy động 4.920 người tham gia, thu gom
khoảng 14.893m3 rác thải; giá hạ, xà bần.
- Năm 2018: Tổ chức 04 đợt ra quân cấp quận dọn vệ sinh môi trường đón
Tết Nguyên đán Mậu Tuất và 01 đợt ra quân dọn vệ sinh sau Tết, hưởng ứng
Ngày Môi trường Thế giới 5/6.
- Những tháng đầu năm 2019: Tổ chức 04 đợt ra quân cấp quận, thu gom
khoảng 6.330m3 rác thải; giá hạ, xà bần.
Ngoài ra, UBND quân Liên Chiểu đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời các
phản ảnh liên quan đến vấn đề môi trường, không xảy ra khiếu kiện vượt cấp,
không để xảy ra điểm nóng về môi trường.
Đoàn thanh niên quận Liên Chiểu tổ chức hoạt động dọn vệ sinh, làm
sạch bãi biển Nguyễn Tất Thành trong các dịp lễ và lắp đặt “Thùng rác thân
thiện” tại các trụ sở cơ quan, đơn vị.
UBND các phường thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm
pháp luật về bảo vệ môi trường như: đỗ xà bần tại các khu dân cư, khu công
trình xây dựng không đúng quy định, xe chở đất công trình gây ô nhiễm không
tưới nước chống bụi…
4. Giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị
Tổ chức tuyên truyền trên 800 lần; đặt biệt vào các ngày Nghĩ và ngày
Lễ, tuyên truyền bằng hình thức phát thanh trên các xe lưu động chuyên dụng
trên các tuyến đường chính của quận. Kết hợp tuyên truyền và thực hiện nhiệm
vụ đảm bảo trật tự giao thông vỉa hè
Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị phân công lực lượng kiểm tra, xử lý trật tự
giao thông vỉa hè trên địa bàn quận, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nhắc
nhở hàng ngàn trường hợp vi phạm trật tự giao thông, lấn chiếm lòng lề đường
để kinh doanh buôn bán tại Khu phố chợ Hòa Khánh và các tuyến đường chính
trên địa bàn quận, thu giữ 957 tang vật vi phạm, tham mưu UBND quận ban
hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 113 trường hợp, nộp Ngân
sách nhà nước gần 150 triệu đồng.
Tổ chức tháo dỡ 459 trường hợp lều, bạt, mái che cố định trên các tuyến
đường chính thuộc địa bàn quận. Nhắc nhở và vận động hơn 60 trường hợp hộ
dân tự tháo dỡ. Trên các tuyến đường còn lại, tiếp tục phối hợp với UBND các
phường tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân tự chấp hành tháo dỡ theo
chủ trương của Nhà nước.
Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp họp chợ trái
phép. Thành lập các tổ công tác đứng điểm để kịp thời xử lý nhằm duy trì trật tự
đô thị tại các khu vực này.
Phối hợp với các phường và các lực lượng liên quan kiểm tra, xử lý tình
trạng khai thác cát trái phép, hiện nay trên địa bàn quận tình trạng này đã giảm
đáng kể.
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Kiểm tra, xử lý 19 trường hợp đổ giá hạ, xà bần không đúng quy định, xử
phạt với số tiền 13 triệu đồng, đồng thời buộc khắc phục hậu quả theo quy định
Công tác xử lý xây dựng nhà trái phép, đây là nhiệm vụ quan trọng được
UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên quan thường xuyên
cử cán bộ đứng công tác tại các phường và có kế hoạch phối hợp cùng Tổ Quy
tắc phường (đặc biệt là phường Hòa Khánh Nam) tham gia phối hợp tích cực
trong công tác kiểm tra, xử lý và tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, từ
năm 2015 đến nay, tổ chức kiểm tra, xử lý 401 trường hợp xây dựng nhà ở, công
trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất đã công bố quy hoạch…
Lực lượng Công an tổ chức tuần tra, kiểm soát ban đêm theo Quyết định
8394/QĐ-UBND với gần 15.000 lượt tuần tra và hơn 100.000 lượt người tham gia.
Phát hiện, bắt giữ 32 đối tượng trộm cắp tài sản, 255 trường hợp sử dụng trái
phép chất ma túy, hơn 2.400 trường hợp vi phạm TTATGT, giải tán 250 nhóm
thanh niên tụ tập ban đêm, giải quyết 315 vụ mâu thuẫn gia đình và nhắc nhở
hơn 2.000 lượt hộ gia đình ngủ quên đóng cửa, góp phần đảm bảo tình hình
ANTT.
B. Nhiệm vụ trọng tâm về hành vi, nếp sống
1. Công tác xử lý hành vi quảng cáo, phát tờ rơi, rao vặt sai quy định
Hằng năm, UBND quận Liên Chiểu xây dựng Kế hoạch ra quân xử lý
quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn quận. Trong thời gian qua, hằng
năm, UBND quận Liên Chiểu đã tổ chức từ 15 đến 20 đợt ra quân tẩy xóa quảng
cáo rao vặt sai quy định và tháo gỡ các pano, băng rôn tuyên truyền đã cũ trên
các tuyến đường như: Tôn Đức Thắng, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Sinh Sắc,
Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Như Xương, Ngô Văn Sở,Âu
Cơ, khu vực phía Nam đường Nguyễn Tất Thành nối dài đến giáp đường Đào
Công Soạn, Nguyễn Văn Cừ… và trong khu dân cư trên địa bàn quận, với gần
970 người tham gia (gồm cán bộ công chức, viên chức, các hội đoàn thể, học
sinh các trường học trên địa bàn quận và nhân dân sinh sống tại khu dân cư), kết
quả đã tẩy xóa, tháo gỡ gần 5.000 tờ/năm QCRV sai quy định với nội dung:
quảng cáo bán đất nền, cho vay tiền, tuyển nhân sự, cho thuê xe máy, cần tuyển
nhân viên…Đồng thời, bàn giao giữ gìn các khu vực đã được làm sạch cho khu
dân cư; đề xuất Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố cắt bỏ gần 150 số điện
thoại quảng cáo rao vặt sai quy định; xử lý bằng hình thức xử phạt hành chính
72 trường hợp với tổng số tiền gần 80 triệu đồng, nhắc nhở 35 trường hợp dán
quảng cáo rao vặt sai quy định.
UBND các phường tổ chức nhiều đợt ra quân huy động cán bộ, công
chức và nhân dân trên địa bàn ra quân xoá quảng cáo, rao vặt sai quy định, bố trí
lực lượng thường xuyên kiểm tra xử lý trật tự vĩa hè, chợ cóc, chợ tạm, trật tự an
toàn, giao thông...
Để đẩy mạnh việc triển khai một số vấn đề nổi cộm trên địa bàn, UBND
quận ban hành Kế hoạch số về ra quân cao điểm thực hiện “Năm văn hoá, văn
minh đô thị” hằng năm, trong đó tập trung xử lý đối với vấn đề quảng cáo rao
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vặt sai quy định, tình trạng chợ cóc, chợ tạm, trật tự vỉa hè trên địa bàn các
phường. UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì công tác ra quân hàng
tháng trên địa bàn các phường, bên cạnh đó thường xuyên cử cán bộ, lực lượng
kiểm tra không để tái diễn vi phạm.
2. Xử lý tình trạng chăn dắt trẻ em lang thang xin ăn, tình trạng xin
ăn biếng tướng
UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo UBND các phường thường xuyên theo
dõi việc cam kết của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận không cho tiền, quà
người lang thang xin ăn, người đánh giày, bán vé số, sách báo, hàng rong kết
hợp xin ăn; thường xuyên vận động, tuyên truyền không để xảy ra tình trạng
lang thang xin ăn và xin ăn biếng tướng tại địa phương.
Hiện nay, trên địa bàn quận Liên Chiểu không có người lang thang xin ăn,
xin ăn biếng tướng.
3. Xử lý hành vi chèo kéo, đeo bám khách du lịch
Thường xuyên ra quân đẩy đuổi và xử lý các trường hợp chèo kéo khách
bán hương tại các chùa trên địa bàn quận: Chùa Quang Minh, Bồ Đề Thiền
Viện… vào các ngày 14, 15, 30 và Mồng 01 Âm lịch hàng tháng.
UBND các phường thường xuyên nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ
ăn uống, thực hiện nghiêm túc việc để nhân viên chèo kéo khách.
Trong thời gian qua, hoạt động du lịch trên địa bàn quận Liên Chiểu chưa
phát triển mạnh, nên hành vi chèo kéo, đeo bám khách du lịch gần như không
xảy ra.
4. Chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng
Hàng năm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường, hoạt động
của các siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ trên địa bàn quận, thực hiện văn
minh thương mại, ngăn chặn và xử lý các hành vi đầu cơ, tích trữ, nâng giá, sản
xuất và kinh doanh hang giả, hang nhái, hàng kém chất lượng; triển khai việc
niêm chì, kiểm tra, hiệu chuẩn cân đối chứng tại các chợ.
Chỉ đạo UBND các phường, Ban quản lý các Chợ quận thực hiện việc xây
dựng chợ đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.
Tổ chức 27 lớp tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, văn
minh thương mại cho các tiểu thương của các Chợ trên địa bàn quận; tổ chức ký
kết hợp đồng với đơn vị chuyên môn lấy mẫu để kiểm nghiệm hóa chất tàn dư
trên thực phẩm và công bố cho người tiêu dùng được biết và sử dụng; tổ chức
treo băng rôn, pano tuyên truyền về an toàn thực phẩm ngành công thương và
nông lâm thủy sản tại các tuyến đường và các chợ trên địa bàn quận.
Ngăn chặn, xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi xảy ra
trên địa bàn quận, không để xảy ra tình trạng đưa đi tiêu thụ cũng như việc ô
nhiểm môi trường.
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5. Tăng cường, kiên trì vận động xây dựng văn hóa, văn minh trong
giao tiếp, ứng xử
Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của quận, phường thường
xuyên quán triệt cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị
mình gương mẫu thực hiện văn hóa ứng xử nơi công sở, niềm nở hướng dẫn
nhân dân khi liên hệ công việc, không gây phiền hà, nhũng nhiễu khi thi hành
công vụ.
UBND quận Liên Chiểu thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng duy trì
tuyên truyền về việc thực hiện văn minh thương mại, Bộ quy tắc ứng xử tại các
chợ như: Chợ Hòa Khánh, chợ Nam Ô và chợ Hòa Mỹ trên sóng phát thanh của
quận, phường.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận,
phường tiến hành niêm yết các thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức biết và
chủ động thực hiện; thực hiện tốt cuộc vận động “3 hơn” trong cải cách hành
chính (nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn).
Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức và
nhân dân nêu cao ý thức trong xây dựng văn hóa văn minh và ứng xử trong giao
tiếp ở mọi lúc, mọi nơi; tuyên truyền, phổ biến những cử chỉ, hành động đẹp
trong văn hóa giao tiếp học đường; triển khai các hoạt động đến các trường học
trên địa bàn quận như: Đảm bảo an toàn giao thông, ra quân dọn vệ sinh môi
trường, chương trình “Vì cổng trường bình yên”, “ Mái trường không có ma
túy”…
C. Nhiệm vụ trọng tâm về văn hóa
1. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
Trong 05 năm qua, quận Liên Chiểu đã tổ chức nhiều chương trình nghệ
thuật, biểu diễn phục vụ nhân dân nhân các dịp lễ lớn của đất nước như: kỷ niệm
Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và kỷ niệm
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân, công
nhân, sinh viên trên địa bàn quận nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9; bằng hình
thức sân khấu hóa tuyên truyền đến quần chúng nhân dân việc thực hiện Nếp
sống văn hóa văn minh đô thị, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa; tổ chức Liên hoan Văn hóa - thể thao các phường xây dựng văn minh
đô thị năm 2019. Tổ chức các giải thi đấu thể thao như: giải đua thuyền truyền
thống mở rộng quận Liên Chiểu và các ngày lễ trong năm; tham gia các giải thể
thao do thành phố Đà Nẵng tổ chức đạt kết quả tốt.
Phối hợp với Đội Tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa điện ảnh
thành phố Đà Nẵng tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn quận qua
các tiểu phẩm ngắn tuyên truyền về an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, Nếp sống
văn hóa văn minh đô thị.
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2. Công tác đầu tư thiết chế văn hóa
Trong thời gian qua, UBND quận Liên Chiểu phối hợp Sở Văn hóa và
Thể thao, các đơn vị, ban ngành liên quan và UBND các phường tiến hành khảo
sát, lập các thủ tục để đầu tư xây dựng đối với di tích Bia chiến tích bến đò Thuỷ
Tú, Bia chiến tích chiến thắng Cầu Nam Ô (phường Hoà Hiệp Bắc), Khu di tích
Cách mạng B1- Hồng Phước (phường Hòa Khánh Bắc); trùng tu, sữa chữa Miếu
Hàm Trung (phường Hoà Hiệp Nam), Đình Thanh Vinh (phường Hoà Khánh
Bắc), Đình Xuân Dương, Đình Xuân Thiều, công trình Nhà truyền thống Cách
mạng…
Đến nay, 05/05 phường trên địa bàn quận đã thành lập bộ máy Trung tâm
Văn hóa – Thể thao và Trung tâm Học tập cộng đồng phường; công tác đầu tư
xây dựng mới, sửa chữa các nhà sinh hoạt cộng đồng được thành phố, quận,
phường thường xuyên quan tâm, cụ thể như: Tại phường Hòa Minh đã đầu tư
xây dựng mới 08 nhà sinh hoạt cộng đồng, 01 khu vườn dạo vui chơi giải trí; tại
phường Hòa Hiệp Nam, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Xuân
Thiều 6,7 và nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư Nam Ô1; tại phường Hòa Khánh
Bắc vận động nhân dân xây dựng cổng chào của Khu dân cư Quang Thành 3A2,
Quang Thành 2 và Quang Thành 3B1…
Hiện nay, mạng lưới thiết chế trên địa bàn quận Liên Chiểu gồm:18 địa
điểm (cấp quận: 01 điểm; cấp phường: 17 điểm), cụ thể:
- Quận Liên Chiểu

: 01 điểm

- Phường Hoà Minh

: 06 điểm

- Phường Hoà Khánh Nam: 03 điểm
- Phường Hoà Khánh Bắc : 03 điểm
- Phường Hoà Hiệp Nam : 03 điểm
- Phường Hoà Hiệp Bắc

: 02 điểm

Nhìn chung, trong thời gian qua, công tác đầu tư các thiết chế văn hóa
trên địa bàn quận vẫn còn hạn chế do tình trạng giải tỏa, đô thị hóa, quy hoạch
bố trí đất để xây dựng các thiết chế văn hóa còn khó khăn.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014
của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Năm văn hóa, văn minh đô thị” trên
địa bàn quận Liên Chiểu đã nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Quận ủy, HĐND
quận; sự phối hợp thực hiện của các cơ quan đơn vị, ban ngành, đoàn thể quận,
phường và sự hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn quận. Qua đó, tạo sự chuyển
biến tích cực trong nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư và các cơ quan,
đơn vị, thực hiện tham gia các phong trào của địa phương triển khai “Năm văn
hóa, văn minh đô thị”.
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2. Tồn tại, vướng mắc
Do trên địa bàn quận Liên Chiểu, các dự đã và đang triển khai chưa khớp
đồng bộ, chưa đảm bảo công tác thảm nhựa ở một số tuyến đường trong khu dân
cư, nên tình trạng ô nhiễm môi trường, bụi bặm vẫn còn.
Công tác kiểm tra, xử lý quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn quận
còn hạn chế do các đối tượng lợi dụng ban đêm hoặc giờ khuya (khoảng 2 giờ
đến 4 giờ sáng) để dán các tờ rơi, QCRV trên các trụ điện…Đối tượng thực hiện
dán QCRV với nhiều hình thức ngày càng tinh vi, hơn nữa người dán QCRV
thường là người ở địa bàn khác đến, nên việc xử phạt gặp nhiều khó khăn.
Còn một số hộ dân nhận thức chưa cao. Một số công dân khi tham gia
giao thông chưa chấp hành đúng Luật An toàn giao thông, tình hình sử dụng ma
túy còn có nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát.
Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm của UBND quận Liên Chiểu về việc
triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ
Thành ủy Đà Nẵng ./.
Nơi nhận:
- Sở VHTT TP (b/c);
- TT Quận ủy (b/c);
- TT HĐND, UBND quận (b/c)
- CT và các PCT quận (b/c);
- Công an quận;
- VP HĐND và UBND quận;
- Các phòng, ban chuyên môn quận;
- UBND các phường;
- Lưu: VT, VHTT (Hào).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban nhân dân quận Liê
Email: quanlienchieu@danang.gov
Cơ quan: Thành phố Đà Nẵng
Ngày ký: 24-09-2019 10:42:00 +07

Lê Văn Nghĩa
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