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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
Sau 9 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019, với sự nỗ lực và cố
gắng của các cấp, các ngành và nhân dân, việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH,
QP-AN đã đạt được một số kết quả cụ thể sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KT-XH, QP-AN

1. Công thương
a) Công nghiệp: Giá trị sản xuất thực hiện 7.773,614 tỷ đồng/10.174 tỷ
đồng, đạt 76,4% kế hoạch năm1.
b) Thương mại - dịch vụ: Giá trị thực hiện 2.234,921 tỷ đồng/3.016 tỷ
đồng, đạt 74,1% kế hoạch năm2.
Tổng mức hàng hoá bán lẻ thực hiện 17.770,891 tỷ đồng/23.710 tỷ đồng,
đạt 75% kế hoạch năm3.
Giá trị xuất khẩu thực hiện 2,769 triệu USD/2,7 triệu USD, đạt 102,5% kế
hoạch năm.
Trong 9 tháng đầu năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh chuyển biến
tích cực, tăng trưởng tốt. Thị trường hàng hóa ổn định, không có hiện tượng
thiếu hàng, khan hiếm hàng. Hoạt động tại các chợ sôi nổi, sức mua tăng. Bên
cạnh đó, các loại hình dịch vụ khác như lưu trú, ăn uống, giải trí…hoạt động tốt
phục vụ nhu cầu tăng cao trong các ngày lễ lớn trong năm.
c) Tình hình triển khai Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc
Đã hoàn thành công tác công bố quy hoạch dự án tại trụ sở UBND các
phường vào ngày 15/02/2019; qua đó đã triển khai quay phim hiện trạng và tổ
chức quản lý mốc giới quy hoạch theo quy định. UBND quận đã thành lập lập
Ban Chỉ đạo xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn quận tại Quyết định số
900/QĐ-UBND ngày 18/3/2019. Bên cạnh đó, UBND quận đã lập thủ tục trình
Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch hạ tầng
kỹ thuật; đã bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Liên Chiểu
đối với 02 dự án nêu trên.
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Giảm 7,29% so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2017: 8.385 tỷ đồng), nguyên nhân giảm do 02
nhà máy thép Dana Úc, Dana Ý được thống kê giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn quận đã có quyết định
dừng hoạt động sản xuất trong năm 2019.
2
Tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018: 1.853,169 tỷ đồng).
3
Tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018: 14.462 tỷ đồng).

Đồng thời UBND quận đã chủ động xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí lựa
chọn nhà đầu tư và thông báo mời gọi nhà đầu tư quan tâm tham gia đầu tư xây
dựng hạ tầng kỹ các cụm công nghiệp trên địa bàn gửi Sở Công thương và các
ban ngành góp ý; lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, khả năng cân đối vốn
dự án đền bù giải tỏa trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.
HĐND thành phố đã có Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 11/7/2019,
trong đó đã có quyết định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
đối với 2 dự án đền bù giải tỏa của cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam và cụm
công nghiệp Hòa Hiệp Bắc; UBND thành phố đã có Quyết định số 3183/QĐUBND ngày 18/7/2019 về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ
bản năm 2019, theo đó cấp cho mỗi cụm công nghiệp là 10 tỷ để triển khai đền
bù giải tỏa theo Thông báo số 43/TB-VP ngày 17/6/2019.
Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp: UBND thành
phố đã có Công văn số 4865/UBND-STNMT ngày 19/7/2019 về việc xin ý kiến
hướng dẫn đối với nội dung liên quan đến chủ đầu tư, quản lý dự án đối với cụm
công nghiệp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay đang chờ Bộ Tài
nguyên và Môi trường cho ý kiến hướng dẫn.
+ Đối với cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam: UBND quận Liên Chiểu đã
có Tờ trình 450/TTr-UBND ngày 9/7/2019 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh
Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL1/500, theo đó xin điều chỉnh từ 200.846m2
xuống còn 132.923m2 (do trùng một phần diện tích đất thuộc quản lý và sử dụng
của Kho Công binh K83).
Nay, dự án đang được Sở Xây dựng thành phố thẩm định phương án điều
chỉnh. Tuy nhiên, qua rà soát quy hoạch và đồ án phạm vi ảnh hưởng của Bãi
rác Khánh Sơn đang được nghiên cứu trong bán kính 1.000m có ảnh hưởng đến
phần diện tích của cụm công nghiệp (theo Công văn số 6630/SXD-QHKT ngày
28/8/2019 của Sở Xây dựng về việc liên quan đến việc xác định khoảng cách ly
an toàn đối với các hộc chôn lấp rác đô thị đang vận hành tại bãi rác Khánh
Sơn). Hiện nay, UBND quận Liên Chiểu đang lấy ý kiến của các sở, ngành của
thành phố.
Đối với cụm công nghiệp Hòa Hiệp Bắc: Đã có Thông báo thu hồi đất của
dự án cụm công nghiệp (Thông báo số 46/TB-UBND ngày 16/4/2019 của
UBND quận Liên Chiểu); Đã thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng Dự án
cụm công nghiệp Hòa Hiệp Bắc (Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày
10/9/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc thành lập Hội đồng bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư của dự án cụm công nghiệp Hòa Hiệp Bắc). Hiện nay, Ban
Giải phóng mặt bằng quận đang tiến hành kiểm định.
d) Công tác hỗ trợ doanh nghiệp: Phối hợp triển khai, tiếp nhận hồ sơ và
đề xuất hỗ trợ chương trình khuyến công địa phương năm 2019. Đến nay, Trung
tâm Khuyến công thành phố đã hỗ trợ cho 02 cơ sở sản xuất trên địa bàn quận
được 01máy ép dầu thủy lực (mới 100%), 01 máy bóc tách vỏ đậu phụng; 01 hệ
thống sản xuất rượu truyền thống. Tiếp nhận hồ sơ và đề xuất công nhận sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019. Triển khai các chương trình
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hỗ trợ ngành công thương đến các doanh nghiệp, Hợp tác xã và các cơ sở sản
xuất kinh doanh trên địa bàn quận.
2. Nông nghiệp
Giá trị nông - lâm - thủy sản thực hiện 30,65 tỷ đồng/41,83 tỷ đồng, đạt
73,27% kế hoạch năm4.
a) Trồng trọt: Giá trị đạt 1,82 tỷ đồng/1,86 tỷ đồng, đạt 97,9% kế hoạch
năm, giảm 24,23% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích trồng lúa 26,5ha/26,5
ha, đạt 100% kế hoạch; năng suất bình quân 55 tạ/ha; sản lượng 145,9 tấn/145
tấn, đạt 106% kế hoạch năm.Cây trồng khác rau đậu các loại 15 ha, năng suất
trung bình 150 tạ/ha, sản lượng 225 tấn.
b) Chăn nuôi: Đến nay đã có 08 ổ dịch bệnh tả lợn Châu Phí xuất hiện
trên địa bàn 4 phường thuộc quận; đã tổ chức kiểm tra thực tế, lập biên bản và
tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm, tổ chức tiêu hủy trong 24 giờ sau khi nhận được
kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện tốt công tác tiêm
phòng, kiểm dịch gia súc, gia cầm5.
c) Thủy sản: Tổng giá trị sản lượng đánh bắt từ đầu năm đến nay đạt
14,68 tỷ đồng/23,12 tỷ đồng; đạt 63,5% kế hoạch năm. Giá trị ngành Thủy sản 9
tháng đầu năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do nhiên liệu
tăng giá, sản lượng khai thác thấp nên các tàu đánh bắt xa bờ hạn chế ra khơi,
các tàu công suất nhỏ khai thác gần bờ nên sản lượng đạt thấp. Đánh bắt đạt
434,5 tấn/700 tấn cá các loại, đạt 62,1% kế hoạch năm. Nuôi trồng thu hoạch
được 22,2 tấn/40 tấn, đạt 55,5% kế hoạch. Sản lượng tôm giống thu hoạch được
34/40 triệu con. Diện tích nuôi tôm thịt 1ha tại Hòa Hiệp Bắc đã bị các dự án san
lấp nên không sản xuất được.
3. Khoa học - Công nghệ
Thành lập Bộ phận kiểm định cân thông dụng tại Ban Quản lý các chợ
quận Liên Chiểu được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công nhận và
đi vào hoạt động. Thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt, tuyển chọn nhiệm vụ
KH&CN năm 2019 và triển khai đến các cơ quan, đơn vị công tác đặt hàng và
tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN năm 2019. Xây dựng Kế hoạch hoạt động Khoa
học - Công nghệ năm 2019; Xây dựng dự toán Ngân sách KH&CN năm 2020;
Báo cáo kết quả hoạt động QLNN về Sở hữu trí tuệ, hoạt động sáng kiến năm
2018. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2008 của UBND quận Liên Chiểu theo Quyết định phê duyệt
Kế hoạch kiểm tra của UBND thành phố.
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Giảm 13% so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018: 35,226 tỷ đồng).
Tổ chức tiêm phòng được 3.352 con bò, 32 con trâu. Tiêm vắc xin cúm gia cầm cho 3.233 con gà, 375
con vịt. Tiêm phòng vắc xin bệnh dại cho được 1.850 con. Kiểm dịch thịt gia cầm được 35.021 kg, kiểm soát
giết mổ 344.060 con gà.
5

3

4. Thu chi ngân sách
UBND quận chỉ đạo quyết liệt các biện pháp triển khai thu ngân sách, thu
nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chi đúng nội dung, đúng đối
tượng, định mức chế độ quy định, góp phần tiết kiệm chi, kiềm chế lạm phát để
thực hiện các chính sách, giải pháp của Chính phủ.
Tình hình thu, chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2019 (số liệu đến ngày
13/9/2019):
- Tổng thu ngân sách nhà nước: 399,939 tỷ đồng/523 tỷ đồng, đạt 76,5%
kế hoạch thành phố giao, bằng 129,8% so với cùng kỳ năm 2018 (số cùng kỳ
2018: 308,181 tỷ đồng).
- Tổng thu ngân sách quận, phường: 513,418 tỷ đồng/584,564 tỷ đồng, đạt
87,8% kế hoạch thành phố giao, bằng 96,8% so với cùng kỳ năm 2018 (số cùng
kỳ 2018: 530,149 tỷ đồng).
- Tổng chi ngân sách quận, phường: 365,154 tỷ đồng/584,564 tỷ đồng,
bằng 62,5% kế hoạch thành phố giao, bằng 101,4% so với cùng kỳ năm 2018
(số cùng kỳ 2018: 359,976 tỷ đồng).
5. Tài nguyên, môi trường, Đầu tư, xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị,
Giải phóng mặt bằng
a) Tài nguyên và môi trường: công tác quản lý nhà nước về tài nguyên,
môi trường được tăng cường6. Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai
cơ bản đáp ứng được yêu cầu của người dân7. Công tác quản lý trên lĩnh vực
môi trường được kiểm soát chặt chẽ8. Tuyên truyền Ngày nước Thế giới năm
2019. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “quận Liên Chiểu - quận
thân thiện môi trường” trong năm 2019. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số
10-CT/QU ngày 20/12/2018 của Quận ủy Liên Chiểu về tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận. Kịp thời
giải quyết các kiến nghị của công dân liên quan đất đai, môi trường9. Tiếp tục
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Rà soát tính pháp lý nhà đất của 25 hộ dân Khu số 1 Tây Bắc. Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất sản xuất
kinh doanh dịch vụ tại Khu tái định cư Hòa Minh 5 để xử lý hành chính và gia hạn thời hạn sử dụng đất; phê
duyệt Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo giờ trên địa bàn quận Liên Chiểu. Phân cấp thực hiện
dịch vụ công ích vệ sinh môi trường năm 2019. Trình UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm
2019 trên địa bàn quận Liên Chiểu. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt
tại nguồn trên địa bàn quận năm 2019 định, hướng đến năm 2025. Kế hoạch tháng hành động vì môi trường và
tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam trên địa bàn quận năm 2019.
7
Tiếp nhận và giải quyết 59 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, 24 quyết định thẩm định giá trị hồ sơ dự
án bồi thường thiệt hại, 69 quyết định thu hồi đất, 384 quyết định giao đất đối với các hộ gia đình, cá nhân nằm
trong diện giải tỏa dự án đang triển khai trên địa bàn quận. Cấp Giấy CNQSD đất lần đầu cho 521 trường hợp
các hộ gia đình, cá nhân. Ban hành 12 quyết định cưỡng chế thu hồi đất các hộ không bàn giao mặt bằng các dự
án.
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Xác nhận 06 hồ sơ môi trường, 01 thông báo điều chỉnh nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường, 01 kế
hoạch bảo vệ môi trường.Thống kê, rà soát các điểm nóng về môi trường trên địa bàn quận. Nghiệm thu đưa vào
sử dụng 02 công trình nạo vét mương. Thành lập tổ công tác và tham gia giải quyết, đảm bảo vệ sinh môi trường
tại Bãi rác Khánh Sơn.
9

Tiếp nhận và giải quyết 01 kiến nghị về môi trường, 11 kiến nghị về đất đai.
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duy trì ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các điểm nóng và tại các khu dân
cư10. Triển khai nạo vét kênh mương đảm bảo thoát nước trong mùa mưa.
b) Đầu tư xây dựng: Chuẩn bị đầu tư 126 công trình11 với tổng mức đầu tư
221,556 tỷ đồng. Trong đó có 79 công trình vốn ngân sách quận, 47 công trình
ngân sách thành phố. Triển khai thi công và giám sát 20 công trình12 với tổng
mức đầu tư 34,677 tỷ đồng. Bàn giao đưa vào sử dụng 18 công trình dân dụng,
22 công trình giao thông, 10 công trình điện chiếu sáng đưa vào sử dụng.
c) Công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, xử lý nhà, công trình trái
phép thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng và Nghị quyết số 03NQ/QU của Quận ủy Liên Chiểu
Thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng và quy hoạch trên địa bàn quận13.
Công tác đảm bảo An toàn giao thông được quan tâm, triển khai có hiệu quả các
biện pháp nhằm đảm bảo về An toàn giao thông trên địa bàn quận 14. Công tác
quản lý cây xanh được quan tâm15. Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư chi
bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban CTMT khu dân cư và lãnh đạo quận về
nhiệm vụ Chủ đề năm 2019 “Đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và tiếp
tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” với sự tham dự của gần 800 người; qua đó tổ chức
ký cam kết giữa lãnh đạo các phường với Chủ tịch UBND quận về việc xử lý
dứt điểm các tồn đọng trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ
sinh môi trường. Ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 03/01/2019 về việc
phân công lực lượng đảm bảo trật tự giao thông đô thị và trật tự xây dựng năm
2019. Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp số điện thoại đường dây
nóng đến từng Tổ dân phố để mọi người dân phán ánh, kiến nghị những vấn đề
liên quan đến trật tự xây dựng và trực tiếp đến từng hộ dân hoặc qua hệ thống
loa phát thanh của xe chuyên dụng. Xây dựng kế hoạch, thí điểm triển khai 02
tuyến đường kiểu mẫu về văn minh đô thị là tuyến đường Ngô Thì Nhậm và
tuyến đường Ngô Văn Sở với tiêu chí “đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè,
lòng đường và vệ sinh môi trường”. Tiến hành xử lý 155 trường hợp vi phạm về
trật tự xây dựng trên địa bàn quận; xử phạt hành chính 32 trường hợp vi phạm
trong lĩnh vực trật tự xây dựng với các lỗi không phép, sai phép với số tiền
10

03 đợt cấp thành phố, 03 đợt cấp quận, 150 đợt tại tổ dân phố. Thu gom 14.350m3 rác thải; giá hạ, xà
bần. Nghiệm thu đưa vào sửa dụng 05 công trình nạo vét mương thoát nước.
11
35 công trình dân dụng, 77 công trình giao thông và 14 công trình điện chiếu sáng.
12
20 công trình dân dụng: 05 công trình vốn thành .
13
Xác nhận và cung cấp thông tin quy hoạch 770 trường hợp; cấp giấy phép xây dựng 1.605 trường hợp;
xác nhận kiến trúc 186 trường hợp; kiểm tra quy hoạch, hạ tầng 17 trường hợp; công bố quy hoạch và bàn giao
mốc giới 12 dự án; tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư 09 dự án. Thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán
công trình 53 hồ sơ với giá trị 41,214 tỷ đồng; bàn giao 43 công trình xây dựng cơ bản, nghiệm thu, đưa vào sử
dụng 19 công trình. Thẩm định thiết kế kỹ thuật 10 công trình điện chiếu sáng với tổng mức đầu tư 7,132 tỷ
đồng.
14
Chỉ đạo các phường tổ chức ra quân đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán; phối
hợp với Sở GTVT và UBND các phường tổ chức tuyên truyền thông tin về hệ thống xe buýt trợ giá, khuyến
khích người dân sử dụng vận tải công cộng. Đề xuất, khảo sát các biện pháp khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn
giao thông; tổ chức lắp đặt 40 tấm Pano tuyên truyền về ATGT.
15
Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Tết trồng cây năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao
quận. Tổ chức khảo sát và lập phương án cắt tỉa cây xanh định kỳ trong năm 2019.
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731,5 triệu đồng. Kiểm tra, xử lý 07 trường hợp buôn bán hải sản trái quy định
tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành; tiêu hủy 20kg hải sản các loại. Thu giữ 217
tang vật vi phạm như bảng hiệu, băng rôn, biểu ngữ để không đúng quy định.
Thông báo đến 350 hộ kinh doanh các tuyến đường chính không được lấn chiếm
vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán và vận động treo bảng hiệu lên trường.
Thường xuyên duy trì lực lượng ra quân xử lý trật tự đô thị các tuyến đường
xung quanh chợ.
d) Công tác giải phóng mặt bằng các dự án
Tổng số dự án thực hiện trên địa bàn quận được phân theo nhóm (Quyết
định số 731/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng) là 33
dự án; trong đó có 14 dự án nhóm I/2018, 17 dự án nhóm I/2019; 05 dự án nhóm
II/2019. Tổng số hồ sơ đã bàn giao mặt bằng đến ngày 30/8/2019 là 317 hồ sơ,
còn lại 1.810 hồ sơ16. Trong đó dự án nhóm I/2018 đã hoàn thành 04 dự án, hiện
còn lại 10 dự án chưa hoàn thành. Tình hình triển khai tại các dự án trọng điểm
cụ thể như sau:
- Dự án Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu: tổng hồ sơ là 206, đã bàn giao
104 hồ sơ, còn 102 hồ sơ chưa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Vướng
mắc hiện nay các hộ làm nhà trên đất nông nghiệp đang ở thực sự không được
bố trí đất Tái định cư nên chủ hộ không đồng ý bàn giao mặt bằng. Hội đồng
GPMB dự án cần có thời gian phối hợp với các đơn vị xác minh chỗ ở để làm cơ
sở báo cáo UBND thành phố giải quyết bố trí tái định cư.
- Dự án Cống thoát nước Khe Cạn: dự án đi qua 02 địa bàn phường Hòa
Minh, quận Liên Chiểu và phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Phần giải
tỏa trên địa bàn quận Liên Chiểu gồm 7.783 m2 diện tích thu hồi, gồm 69 thửa
đất. UBND quận đã ban hành Thông báo thu hồi đất đối với 69 thửa đất nêu
trên. Đã tổ chức kiểm kê và xây dựng phương án bố trí tái định cư cho 69 hộ nêu
trên.
- Dự án Trục I Tây Bắc:
+ Đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến nút giao Quốc lộ 1A. Khu vực phường Minh
có 137 hồ sơ, đã bàn giao 113 hồ sơ, còn 24 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. Hội
đồng GPMB ưu tiền giải phóng mặt bằng đối với 24 hồ sơ nêu trên. Khu vực
phường Hòa Khánh Bắc có 164 thửa đất, trong đó có 117 thửa đất ở, Hội đồng
GPMB quận ưu tiên giải phóng 24 hồ sơ này theo dự án Khu số 1 Tây Bắc trong
thời gian đến.
+ Đoạn từ Nút giao thông trục I Tây Bắc và đường nối KCN Hòa Khánh
đến đường Nguyễn Tất Thành. Tổng diện tích thu hồi là 9377,2m2; đã tổ chức
kiểm định 50 hồ sơ, chi trả 29 hồ sơ (43 tỷ đồng), nhu cầu tí định cư là 85 lô đất,
đã có đất thực tế. Ngày 01/8/2019 Hội đồng GPMB họp thông qua và phê duyệt
bố trí tái định cư, thông báo đến hộ giải tỏa và tiếp tục vận động bàn giao mặt
bằng.
16

Dự án nhóm I/2018 có 94 hồ sơ bàn giao, 197 hồ sơ chưa bàn giao. Dự án nhóm I/2019 có 221 hồ sơ
bàn giao, 1.446 hồ sơ chưa bàn giao. Dự án nhóm II/2019 có 02 hồ sơ bàn giao, 167 hồ sơ chưa bàn giao.
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6. Giáo dục và Đào tạo
Năm học 2018-2019, toàn ngành có 58 đơn vị, trường học, 581 lớp, nhóm
lớp với 34.600 học sinh, 100% học sinh khối lớp 5 được công nhận hoàn thành
chương trình bậc tiểu học; 99,94% học sinh khối lớp 9 được công nhận tốt
nghiệp trung học cơ sở; 82,15% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trúng tuyển
vào lớp 10 hệ công lập; tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 bậc THCS cấp thành
phố có 152 giải17, Hội thi Tin học trẻ thành phố, bậc THCS đạt 14 giải18. Cơ sở
vật chất tiếp tục được củng cố, xây mới nhằm mở rộng quy mô phát triển mạng
lưới trường học đáp ứng yêu cầu của ngành.
Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới tại các trường học. Tỷ lệ học sinh
tiểu học học 02 buổi/ngày là 79,2%; trong đó có 07/13 trường dạy 02 buổi/ngày
cho 100% học sinh. Công tác xây dựng phòng học bộ môn, phòng học bộ môn
đạt chuẩn19, thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến20, trường chuẩn quốc gia21 tiếp
tục được duy trì. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng
giáo dục22. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án đã được UBND thành phố
phê duyệt23; thực hiện việc phòng, chống học sinh bỏ học, vận động học sinh bỏ
học ra lớp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động kiểm
định chất lượng giáo dục, quản lý giáo dục, giảng dạy và thực hiện giảng dạy
chương trình Tin học cho học sinh. Thực hiện tốt công tác phát triển đội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý giáo dục; công tác đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và
tăng nguồn lực đầu tư. Tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp như thể
thao, hội trại. Tiếp tục đổi mới và thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch24.
7. Văn hoá và Thông tin, Thể thao, Truyền thanh
a) Văn hóa và Thông tin, Thể thao: Thực hiện tốt công tác trang trí, cổ
động trực quan nhân các ngày lễ lớn trong năm25. Tổ chức các điểm vui Tết cho
17
18

24 giải Nhất, 23 giải nhì, 43 giải Ba, 62 giải Khuyến khích.
01 giải Nhất, 05 giải Ba, 08 giải Khuyến khích.

19

Có 25 phòng học bộ môn đạt chuẩn/33 phòng học bộ môn toàn quận.

20

Có 19/20 thư viện đạt chuẩn (TH: 12/13; THCS: 07/07); thư viện tiên tiến: 09/20 (TH: 04; THCS:

05).
21

Có 19/58 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ: 32,76% (Mầm non: Mức độ 1: 04/38 trường; mức độ 2:
01/43 trường; TH: Mức độ 1: 09/13 trường; mức độ 2: 03/13 trường; THCS: 02/07 trường).
22

Có 58/60 trường hoàn thành công tác tự đánh giá - 02 trường mới thành lập chưa đủ điều kiện thực
hiện công tác tự đánh giá (MN: 38 trường; TH: 13 trường; THCS: 07 trường); tỷ lệ: 96,7%.
23

Đề án xây dựng phòng học bộ môn đạt chuẩn đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Đề án
dạy và học ngoại ngữ trong của các cấp học thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2020; Đề án đầu tư và trang bị
thiết bị hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học tại các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Đề
án đầu tư trang thiết bị cho giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Đề án tổng
thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng; Dự án đầu tư trang thiết bị bàn ghế cho học sinh phổ thông đến năm 2020 trên địa
bàn thành phố Đà Nẵng.
24

Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức hoạt động dạy học và các hoạt động khác của hiệu trưởng
tại 07 đơn vị, trường học (MN: 04 trường; TH: 01 trường; THCS: 02 trường).
25

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, mừng xuân Kỷ Hợi 2019, 44 năm
Ngày giải phóng Đà Nẵng, giải phóng hoàn toàn Miền Nam và Quốc tế lao động 1/5, 65 năm chiến thắng Điện
Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Kỷ
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nhân dân ở các phường như: hô bài chòi, biểu diễn văn nghệ và các hoạt động
vui chơi giải trí cho trẻ em. Hướng dẫn tổ chức tốt các lễ hội truyền thống. Khảo
sát thực tế các điểm xây dựng Đề án Quận thông minh giai đoạn 2019 -2022.
Kiểm tra các trường hợp vi phạm về thực hiện “Năm Văn hóa văn minh đô thị
2019”, xử lý tình trạng gây tiếng ồn do mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư;
tổ chức 25 đợt ra quân xóa gỡ 3.500 tờ quảng cáo rao vặt sai quy định, cắt bỏ 23
số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn quận. Tham mưu tốt
trong công tác bảo tồn - bảo tàng các di tích, công tác phát triển du lịch và công
tác gia đình. Tổ chức thành công giải đua thuyền truyền thống, tham gia các hoạt
động thể dục - thể thao cấp thành phố đạt nhiều giải cao26. Tổ chức thành công
giải Quần vợt ngành kế hoạch đầu tư thành phố năm 2019. Tăng cường công tác
kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn27.
b) Truyền thanh: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhân các
ngày lễ, Tết, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cuộc vận động
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kịp thời
phản ánh tình hình kinh tế - xã hội, công tác an toàn giao thông và các sự kiện
chính trị diễn ra trên địa bàn quận; công tác tuyên truyền thực hiện chủ đề Năm
2019: đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và tiếp tục đẩy mạnh thu hút
đầu tư; Đề án “Thành phố 4 an” và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính,
“Năm văn hóa, văn minh đô thị 2019”, công tác phòng chống bệnh tay- chânmiệng, quy định về việc cấm bán hàng rong và xin ăn biến tướng....Chất lượng,
nội dung chương trình ngày càng được nâng cao28.
8. Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội
a) Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ chức thăm, cấp phát và tặng quà Tết của các cấp cho đối tượng chính
sách, đối tượng xã hội theo đúng quy định, đảm bảo không có hộ nào thiếu ăn
trong những ngày Tết29. Đảm bảo công tác chi trả thường xuyên và trợ cấp cho
các đối lượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội30. Hoàn thành việc xây mới,
niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2019), 74 năm Cách mạng tháng tám (19/8/194519/8/2019) và Quốc khánh 2/9. 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và 50 năm
Ngày mất của Người (02/9/1969 -02/9/2019).
26
Giải bóng đá Nhi đồng thành phố năm 2019 đạt giải vô địch; giải Nhì Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng
thành phố. Giải điền kinh trẻ thành phố năm 2019 đạt 04 huy chương vàng, 02 huy chương bạc, 03 huy chương
đồng…
27
Tiếp nhận, cấp phép 07 hồ sơ trò chơi điện tử đủ điều kiện kinh doanh. Kiểm tra các quán karaoke,
internet trên địa bàn; trong đó xử phạt 02 trường hợp với số tiền 22,5 triệu đồng. Kiểm tra 33 cơ sở kinh doanh
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, lập biên bản xử phạt hành chính 07 trường hợp với số tiền 23 triệu đồng.
28
Xây dựng 244 chương trình thời sự, sử dụng hơn 1.280 tin, hơn 290 bài, mẫu chuyện, 3 chương trình
văn nghệ. Phát sóng và tiếp âm 548 giờ 35 phút.
29
Tổng số kinh phí của Trung ương, thành phố, quận, phường và tổ chức, cá nhân thăm, tặng quà tết
cho 23.146 lượt đối tượng chính sách,hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh khó khăn,
trẻ em mồ côi trên địa bàn là 8,59 tỷ đồng; cùng lãnh đạo thành phố đi thăm 02 gia đình chính sách tiêu biểu và
lãnh đạo quận đi thăm 50 gia đình chính sách tiêu biểu.
30

Chi trả thường xuyên cho 1.812 đối tượng chính sách trên địa bàn quận với tổng số tiền 13,8 tỷ đồng.
Cấp phát trợ cấp hàng tháng cho 3.366 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng.
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sửa chữa 75 nhà đối tượng chính sách, đạt tỷ lệ 100%, hoàn thành trước
27/7/2019. Công tác chính sách người có công được đặc biệt quan tâm 31. Lĩnh
vực Lao động, việc làm được các cấp quan tâm32. Đã giải quyết việc làm
4.765/6.000 lao động trên địa bàn quận, đạt tỷ lệ 79,4%.
Thực hiện cấp phát 10.803 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng
xã hội, hộ nghèo với tổng kinh phí 7,943 tỷ đồng 33. Trên cơ sở Nghị quyết
nhiệm vụ 2019 của quận; UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND
ngày 12/3/2019 về thực hiện Chương trình giảm nghèo 02 năm (2019 - 2020);
bằng các chính sách, giải pháp đồng bộ và hiệu quả như y tế, giáo dục, nhà ở,
sinh kế, phương tiện sản xuất… phấn đấu năm 2019, thực hiện giải pháp hỗ trợ
cho 700 hộ nghèo thoát nghèo bền vững, 350 hộ cận nghèo theo chuẩn thành
phố, đến cuối năm 2019 số hộ nghèo còn lại là 1.674 hộ nghèo còn sức lao động,
tỷ lệ 3,96% và số hộ cận nghèo còn lại đến năm 2019 là 644 hộ, tỷ lệ 1,52%. Rà
soát xây mới 19 nhà, sửa chữa 57 nhà xuống cấp cho các hộ nghèo trên địa bàn
quận với kinh phí 1,805 tỷ đồng. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, quản lý
đối tượng ma túy, mại dâm được tăng cường34. Tổ chức tuần tra, kiểm tra, quản
lý nhân hộ khẩu, tạm trú đối với những đối tượng từ nơi khác đến cư trú để kịp
thời phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp phối hợp xử lý người lang thang xin
ăn và việc lợi dụng trẻ em, người khuyết tật để bán hàng rong. Công tác bảo vệ,
chăm sóc trẻ em được đảm bảo35.
b) Công tác bảo hiểm xã hội: Tổng số đơn vị quản lý là 1.035 đơn vị với
28.959 đối tượng. Bảo hiểm xã hội từ nguyện có 460 người, tăng 74,9% so với
năm 2018. Tính đến ngày 10/9/2019, tổng số tiền thu bảo hiểm xã hội (BHXH),
BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), lãi chậm đóng, BHXH tự nguyện 9 tháng
đầu năm là 397 tỷ đồng tăng 60,179 tỷ đồng so với cùng kỳ 2018, đạt 63,37% kế
hoạch thành phố giao; nợ BHXH, BHYT, BHTN là 17,078 tỷ đồng, giảm 19,83
tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Đảm bảo chi trả lương hưu, giải quyết các chế
31

Hỗ trợ mai táng phí cho 30 trường hợp với số tiền 451,457 triệu đồng; tổ chức Lễ truy điệu 08 đồng
chí Đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên từ trần, với kinh phí 56 triệu đồng. Tổ chức lễ viếng và đặt vòng hoa
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố và quận Liên Chiểu. Lập danh sách 276 người
điều dưỡng đối với người có công với cách mạng năm 2019.
32

Tiếp nhận và giải quyết 71 hồ sơ thang bảng lương của doanh nghiệp. Phối hợp các đơn vị thành phố
xử lý tình trạng người lao động tập trung đông người tại Công ty TNHH MTV TBO Vina liên quan đến nợ
lương, nợ tiền BHXH, nợ tiền thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Daewon Đà Nẵng.
33

14.105 thẻ cho người nghèo với số tiền 9,9 tỷ đồng; 210 thẻ cho bệnh hiểm nghèo với số tiền 44,1
triệu đồng, 774 thẻ cho hộ cận nghèo với số tiền 163 triệu đồng, 30 hộ bảo trợ xã hội với số tiền 6,02 triệu đồng.
34

Tiếp nhận 92 hồ sơ theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng. Đưa vào
cai nghiện bắt buộc 80 trường hợp, tiếp nhận 83 học viên cai nghiện tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng về hòa nhập cộng
đồng. Phân công cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 39 thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy năm 2019.
35

Trao 300 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn quận. Tổ chức tập luyện và đưa đón
20 trẻ em tham dự Hội thi “Tìm hiểu về phòng ngừa xâm hại trẻ em năm 2019”. Tổ chức đưa dón 20 trẻ em nhận
xe đạp, 02 trẻ em nhận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Công viên Biển Đông thành phố. ban hành Kế hoạch số
69/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND quận Liên Chiểu về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.
Phối hợp với Quận đoàn tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ và
Ngày hội Thiếu nhi Liên Chiểu với An toàn giao thông năm 2019. Tổ chức đêm hội Trăng rằm cho trẻ em.
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độ chính sách cho đối tượng đầy đủ, kịp thời. Đã thực hiện rà soát và bàn giao
sổ BHXH cho người lao động đạt 99,99%.
9. Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
a) Y tế: Công tác cấp cứu, khám, điều trị và chăm sóc sức khoẻ nhân dân
được chú trọng36. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, chương trình tiêm
chủng mở rộng, chiến dịch uống vitamin A cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi,
chương trình phòng chống lao duy trì thường xuyên. Trong 9 tháng đầu năm có
190 trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng37; có 660 ca mắc sốt xuất huyết38. Từ
đầu năm đến nay đã tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 121 cơ sở, số cơ
sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 119 cơ sở; số cơ sở vi phạm: 02 cơ
sở, phạt tiền 10 triệu đồng. Cấp giấy chứng nhận đủ vệ sinh ATTP cho 34 cơ sở
kinh doanh thực phẩm, ăn uống trên địa bàn quận. Ngành y tế tiếp tục giám sát
dịch, xử lý các ổ dịch kịp thời, đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát
dịch tại các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn. Tiếp tục kiểm tra,
hậu kiểm tra và giám sát ô nhiễm thực phẩm về chất lượng vệ sinh ATTP trên
địa bàn quận. Thực hiện tốt công tác chăm sóc BVBMTE, chương trình tiêm
chủng mở rộng, chương trình phòng chống lao, phòng chống phong, chăm sóc
sức khỏe Tâm thần cộng đồng, chương trình phòng chống HIV/AIDS. Tiếp tục
thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành.
b) Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 9 tháng đầu năm có 1.104 trẻ được
sinh ra39, trong đó trẻ sinh 3+ là 4940. Triển khai các hoạt động thông tin giáo dục
truyền thông thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình
năm 2019; thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức
khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình năm 2019; bảo đảm hậu cần và cung cấp
dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; dự án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và
kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; đề án kiểm soát dân số vùng biển,
đảo, ven biển. Tổng các biện pháp tránh thai thực hiện trong 9 tháng đầu năm
đạt 100% so với kế hoạch được giao.
10. Nội vụ
Thực hiện tốt công tác cán bộ trên các lĩnh vực tiếp nhận, điều động, bổ
nhiệm và giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên
chức nữ theo Đề án phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh lãnh
đạo và Quyết định số 9114/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thành phố
Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng
giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn
2016 -2020. Kết quả 09 tháng đầu năm xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới tổ
chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận. Xây dựng Đề
36

192.954 lượt người đến khám tại các cơ sở y tế, số bệnh nhân điều trị nội trú 11.522 bệnh nhân, công
suất sử dụng giường bệnh 79,8%.
37
Tăng 24 ca so với cùng kỳ năm 2018 ( 166 ca ).
38
Tăng 171 ca so với cùng kì năm 2018 (660 ca).
39
Tăng 78 trẻ so với cùng kỳ năm 2018 (1.026 trẻ), 554 bé gái, 550 bé trai.
40
Tăng 07 trẻ so với cùng kỳ năm 2018 (42 trẻ).
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án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế các phòng chuyên môn và UBND các
phường thuộc quận. Triển khai Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm
2019, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày
08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 14/CT-UBND ngày
18 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 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 Đà Nẵng trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị
29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về 05 xây,
03 chống. Tổ chức gặp mặt bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ
trưởng tổ dân phố nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thẩm định, xếp loại công
tác văn thư - lưu trữ năm 2018 đối với các phòng ban, đơn vị sự nghiệp và
UBND các phường. Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo theo đúng kế hoạch đề
ra. Thường xuyên phối hợp với Ban Tôn giáo thành phố, Ủy ban MTTQVN
quận quản lý tốt các hoạt động tôn giáo diễn ra trên địa bàn quận. Nhìn chung,
tình hình tôn giáo tại địa phương trong thời gian qua tương đối ổn định và tuân
thủ pháp luật. Hướng dẫn các địa phương quản lý hồ sơ, mốc giới hành chính
theo quy định.
11. Tư pháp, Thanh tra
a) Tư pháp: tiếp tục triển khai Kế hoạch hòa giải cơ sở trên địa bàn quận năm
2019. Duy trì hoạt động trợ giúp pháp lý của Tổ trợ giúp pháp lý quận Liên
Chiểu; bố trí cán bộ, cộng tác viên trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
quận để kịp thời trợ giúp, hướng dẫn thủ tục cho công dân, đối tượng khi có nhu
cầu. Thẩm tra 119 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt
buộc. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận năm 2019; Kế hoạch
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Thực hiện tốt
công tác hộ tịch, chứng thực41.
b) Thanh tra: Đã tiến hành 02 cuộc thanh tra42 tại 29 đơn vị, tổ chức, cá
nhân, đã ban hành kết luận 02 cuộc thanh tra. Trong 09 tháng đầu năm các cơ
quan nhà nước trên địa bàn quận đã tiếp 718 lượt người (cấp quận 369 lượt
người, cấp phường 349 lượt người). Số đoàn đông người 03 phát sinh cấp quận.
Tiếp nhận 04 đơn khiếu nại (cấp quận 02, cấp phường 02), thuộc thẩm
quyền giải quyết 03 đơn (cấp quận 01 đơn, cấp phường 02 đơn); đã giải quyết
xong 02 đơn (kết quả giải quyết sai); đang tiến hành giải quyết 01 đơn.
41

Tiếp nhận, giải quyết 255 hồ sơ hộ tích; trong đó: thay đổi, cải chính hộ tịch 102 trường hợp; cấp bản sao
trích lục hộ tịch 116 trường hợp; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 27 trường hợp; đăng ký khai sinh có yếu tố
nước ngoài 03 trường hợp; đăng ký khai tử 03 trường hợp; ghi chú ly hôn 03 trường hợp; ghi chú kết hôn 01 trường
hợp. Tiếp nhận, giải quyết 7.210 lượt chứng thực bản sao từ bản chính; 2.381 trường hợp chứng thực chữ ký
người dịch; 839 trường hợp chứng thực chữ ký trong các loại giấy ủy quyền, giấy xác nhận sơ yếu lý lịch.
42

01 cuộc thanh tra đột xuất, 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch.
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Tiếp nhận 01 đơn tố cáo, kỳ trước chuyển sang 01 đơn; đã giải quyết
xong 02 đơn; kết quả chuyển 01 đơn tố cáo cấp quận sang Cơ quan điều tra
Công an quận xử lý theo quy định; 01 đơn tố cáo cấp phường tố cáo sai. Tiếp
nhận 391 đơn kiến nghị, phản ảnh; thuộc thẩm quyền giải quyết 265 đơn, kỳ
trước chuyển sang: 07 đơn; đã tiến hành giải quyết 234/265 đơn, đang tiến hành
giải quyết 38 đơn (quận: 32 đơn, phường: 06 đơn).
12. Quốc phòng - An ninh
a) Quốc phòng: tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công
tác quốc phòng, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn liền thế trận
ANND và biên phòng toàn dân. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu,
trực tăng cường bảo vệ các ngày lễ, các sự kiện quan trọng. Rà soát, điều chỉnh
hệ thống văn kiện theo quy định. Kiện toàn, ban hành quy chế hoạt động của
Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ quận theo hướng dẫn mới. Triển khai kế
hoạch quốc phòng - quân sự địa phương năm 2019. Thực hiện tốt công tác tuyển
quân. Tổ chức khảo sát các công trình quốc phòng trên địa bàn quận. Tổ chức
hội nghị hiệp đồng công tác cứu hộ cứu nạn năm 2019. Tổ chức lễ giao nhận
quân, ra quân huấn luyện và tuyển sinh quân sự năm 2019 đúng kế hoạch, đảm
bảo chất lượng. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo diễn tập chiếu đấu KVPT phường
Hòa Minh và phường Hòa Khánh Nam năm 2019. Tiến hành kiểm tra, xây dựng
lực lượng dân quân tự vệ, phát lệnh đăng ký nghĩa vụ quân sự, triển khai kế
hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển sinh quân sự năm 2020.
Thường xuyên kiểm tra, bảo quản vũ khí thiết bị kỹ thuật, kiểm tra kho vũ khí
đạn và niêm phong kho.
b) An ninh
- Tình hình an ninh chính trị: Làm tốt công tác nắm tình hình, áp dụng đối
sách phù hợp với từng đối tượng chống đối, không để hình thành lực lượng đối
lập. Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước được tăng cường, do vậy tình hình an ninh
chính trị được giữ vững ổn định.
- Tình hình trật tự - an toàn xã hội
+ Phạm pháp hình sự xảy ra 71 vụ 01 vụ trọng án, 70 vụ thường án, giảm
02 vụ so với cùng kỳ 2018.
+ Tai nạn giao thông: Xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết
05 người, bị thương 17 người, không xảy ra TNGT đường sắt.
+ Vi phạm hành chính về TTXH xảy ra 152 vụ.
+ Tình hình cháy nổ: xảy ra 51 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt
hại tài sản ước tính 40 triệu đồng, nguyên nhân do sự cố hệ thống điện và cháy
cỏ.
- Kết quả công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
+ Công tác phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội: điều tra khám phá
65/71 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 81 đối tượng, đạt tỷ lệ 91,5%; xử phạt 134
vụ, 176 đối tượng vi phạm hành chính về TTXH với số tiền 294,2 triệu đồng.
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Kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý 05 vụ, 09 nhóm đối tượng mang theo nhiều
hung khí đánh nhau. Cùng lực lượng 911 Công an thành phố tuần tra, chốt chặn
trong 25 đêm, dừng kiểm tra 1.888 lượt người, phương tiện; phát hiện 1.685
trường hợp vi phạm, nhắc nhở 1.348 trường hợp, xử lý 389 trường hợp. Vận
động 04 đối tượng truy nã ra đầu thú, phối hợp bắt giữ 05 đối tượng lẫn trốn trên
địa bàn quận.
+ Công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc: kiểm tra, phát hiện xử lý 33 vụ,
159 đối tượng đánh bạc; thu giữ tang vật 24 bộ bài tây, 04 bộ xóc dĩa, 01 bộ tứ
sắc, giấy tờ ghi chép thể hiện cá độ bóng đá và tiền mặt 52.175.000 đồng; đã
khởi tố 04 vụ, 21 bị can; xử phạt 29 vụ, 138 đối tượng với số tiền 212 triệu
đồng.
+ Công tác phòng chống tội phạm kinh tế và môi trường: làm rõ 12 vụ, 12
đối tượng vi phạm trên lĩnh vực quản lý kinh tế, thu giữ 14.290 bao thuốc lá
điếu, 25 két bia các loại và 13 máy game bắn cá, đã khởi tố 02 vụ, 04 bị cán và
xử phạt 06 vụ, 04 đối tượng với số tiền 225,5 triệu đồng. Kiểm tra, phát hiện 08
vụ, 08 đối tượng vi phạm về lĩnh vực môi trường và vệ sinh ATTP; tiêu hủy
1.070 kg sản phẩn nội tạng và mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không
có hóa đơn chứng từ, đã xử phạt 05 vụ, 05 đối tượng với số tiền 39,24 triệu
động.
+ Công tác phòng, chống tội phạm về ma tuý: thụ lý 27 vụ, 32 bị can
phạm tội về ma túy43. Thu giữ tang vật gồm: 22,889(g) ma túy loại
Methamphetamine; 72,931(g) ma túy loại Ketamin; 44,946(g) ma túy loại
MDMA; 22,13 (g) Hêrôin; 24 điện thoại di động; 13 xe máy. 22 triệu đồng và
một số tang vật khác có liên quan. Kiểm tra, phát hiện 682 đối tượng dương tính
với chất ma túy, lập hồ sơ đưa 71 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 44
đối tượng quản lý theo Nghị đinh 111/NĐ-CP, xử phạt 521 đối tượng với số tiền
390,75 triệu đồng và đưa 19 đối tượng vào chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần
Đà Nằng. Vận động 03 đối tượng đi cai nghiện tự nguyên và chuyển 13 đối
tượng cho đơn vị khác xử lý theo thẩm quyền.
+ Công tác quản lý nhà nước về ANTT: tiếp nhận, giải quyết 4.846 hồ sơ
hộ khẩu; thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho 2.428 trường hợp trẻ
dưới 06 tuổi; cấp phát 6.437 CMND. Công an các phường kiểm tra, phát hiện 06
cơ sở, 416 trường hợp vi phạm không đăng ký tạm trú theo quy định; nhắc nhở
25 trường hợp và xử phạt 391 trường hợp với số tiền 93,6 triệu đồng.
+ Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: đẩy mạnh công tác tuần tra
kiểm soát và duy trì điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các địa bàn, khu vực
trọng điểm, phức tạp về giao thông. Kiểm tra, phát hiện, lập biên bản 5.805
trường hợp (537 ôtô) vi phạm TTATGT; đã xử phạt 6.893trường hợp (343 ôtô)
43

Thu giữ tang vật gồm 162,42 g chất ma túy loại Methamphetamin, 10,825(g) Ketamin, 28,992(g)
MDMA, 9,274(g) Hêrôin, 12 xe máy, 27 điện thoại di động, tiền mặt 59.170.000đ cùng một số tang vật khác có
liên quan.
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với số tiền 2.140.238.000 đồng. Đăng ký mới 4402 xe mô tô, sang tên 409, đổi
biển 284, chuyển đến 200, chuyển đi 143, đăng ký mới 132 xe máy điện.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2019

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã
hội, đề ra các biện pháp tích cực thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2019. Tiếp
tục thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo
an sinh xã hội. Chuẩn bị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, xây dựng
phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
2. Chủ động phòng chống lụt bão; chuẩn bị điều kiện để sản xuất rau, màu
vụ đông và gieo sạ lúa vụ đông xuân năm 2019-2020. Tăng cường công tác
phòng chống dịch bệnh ở gia súc và gia cầm.
3. Tập trung công tác thu ngân sách đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong các dự án
chấp hành chính sách giải tỏa, đền bù, tái định cư, nhất là các dự án trọng điểm.
5. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2019.
6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chủ đề năm “Đảm bảo trật tự
đô thị, vệ sinh môi trường”, kiên quyết xử lý và không để tái diễn tình trạng xây
dựng trái phép, họp chợ trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường, quảng cáo, rao vặt,
sử dụng loa công suất lớn trong khu dân cư. Triển khai các biện pháp phòng
chống ngập úng; chỉ đạo phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.
7. Xây dựng, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016- 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ quận lần thứ V; bàn phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu đột phá, giải
pháp thực hiện đến năm 2025.
8. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lễ kỷ niệm ngày doanh nhân Việt
nam (13/10/2019), kỉ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt
Nam (06/12/1989 - 06/12/2019); Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng
toàn dân (1989 - 2019).
9. Tập trung công tác tiếp dân, kịp thời tiếp nhận và xử lý các đơn thư,
kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn quận.
10. Chú trọng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận,
giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính.
11. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Thực hiện tốt các chương trình y tế
quốc gia về sức khỏe cộng đồng. Thực hiện tốt công tác dân số, giáo dục truyền
thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe/KHHGĐ; giảm tỷ lệ sinh 3+.Đẩy
mạnh công tác truyền thông dân số, chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết
việc làm, giải quyết chính sách cho thương binh, liệt sĩ, đối tượng bảo trợ xã hội;
triển khai có hiệu quả Đề án giải quyết việc làm người lao động.
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12. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy, học. Tiếp tục nhân rộng mô hình
gia đình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/4/2014 về Đề án
“Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.
13. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chú trọng công tác
phòng chống dịch bệnh.
14. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức tuyển chọn công dân nhập ngũ
năm 2020
15. Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu và trực bảo vệ các ngày
lễ, tết và các sự kiện chính trị của đất nước. Đảm bảo An ninh chính trị - trật tự
an toàn xã hội, an toàn giao thông, tăng cường các biện pháp tấn công trấn áp
các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019;
UBND quận Liên Chiểu báo cáo UBND thành phố, HĐND quận./.
Nơi nhận:
- TT. HĐND TP;
- UBND TP;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và
UBND TP;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP;
- Tổ ĐB HĐND TP khu vực LC;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- Ban Tuyên giáo Quận ủy
- CT, PCT UBND;
- MT, các đoàn thể;
- Các Ban HĐND quận;
- Các phòng, ban;
- UBND các phường;
- Lưu: VT, VP (Khánh).
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