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BÁO CÁO
Kết quả 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”
trên địa bàn quận năm 2021 và ph ng h ớng nhiệm v năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 của
UBND thành phố Đà Nẵng về 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” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hoá
- văn minh đô thị” quận Liên Chiểu (gọi tắt là Ban chỉ đạo Phong trào và Đề án)
báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện năm 2021 như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Ban Chỉ đạo quận
Ban chỉ đạo quận đã tham mưu UBND quận ban hành Kế hoạch số
77/KH-BCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2021 của BCĐ Phong trào
TDĐ XDĐSV và Đề án XDNSV -VMĐT quận về thực hiện Phong trào
TDĐ XDĐSV và Đề án XDNSV -VMĐT trên địa bàn quận Liên Chiểu
năm 2021 phù hợp với đặc điểm và tình hình của địa phương. Để kịp thời chỉ
đạo Phong trào và Đề án trên địa bàn quận trong năm 2021, Ban chỉ đạo Phong
trào và Đề án quận và các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Phong trào và Đề án
quận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hoá
- văn minh đô thị” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021.
UBND quận xây dựng Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 20/10/2021 về
việc kiểm tra kết quả 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” và thẩm định danh hiệu văn hóa năm 2021.
2. Ban Chỉ đạo các ph ờng
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Trong năm 2021, Ban chỉ đạo các phường đã rà soát và b sung thành
viên Ban chỉ đạo t ng địa phương ây dựng quy chế hoạt đ ng phân công
nhiệm v c thể cho t ng thành viên.
UBND các phường phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN, h i đoàn thể
cùng cấp trong việc chỉ đạo Cu c vận đ ng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” khu dân cư gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tiếp t c
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Đề án
“Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” đến t ng t dân phố, song song
với phát đ ng các mô hình trên địa bàn phường. Triển khai cho các TDP thực
hiện xây dựng quy ước c ng đồng và đã được đưa ra bàn bạc và ký cam kết giữa
các h gia đình với t dân phố, kết quả có trên 96% t dân phố xây dựng quy
ước và được phê duyệt.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
A. PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI
SỐNG VĂN HÓA
1. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh ở khu
dân c
a) Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận đã ban hành ế hoạch vận
đ ng, tuyên truyền giám sát vấn đề vệ sinh ATTP trên địa bàn nhằm thực hiện
tốt Chương trình “4 an” của thành phố trong toàn hệ thống MTTQ, các t chức
thành viên; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã tham mưu Ban Thường v
Quận ủy ban hành Công văn số 250-CV/QU ngày 16/5/2017 về thực hiện Chỉ
thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về cu c vận đ ng và thực
hiện chỉ thị số 18 – CT/TU ngày 13/3/2017 của Ban Thường v Thành ủy Đà
Nẵng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Cu c vận đ ng „Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”và Chỉ thị số 24 CT/QU ngày 12/4/2017
của Quận ủy Liên Chiểu về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cu c vận
đ ng; Kế hoạch và thông báo phát đ ng tuyên truyền, vận đông toàn dân tham
gia ủng h Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 theo Lời kêu gọi của Đoàn chủ
tịch Ủy ban TWMT T quốc Việt Nam đợt cao điểm t ngày 1/6/2021 đến ngày
31/9/2021 nhằm tạo sự lan tỏa trong nhân dân trên địa bàn năm 2021.
Trên cơ s đó 5/5 phường đều đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện
đến ban công tác mặt trận khu dân cư; tuyên truyền vận đ ng nhân dân thực hiện
n i dung 2 cu c vận đ ng lớn do Trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam phát
đ ng đó là Cu c vận đ ng “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị
văn minh” và Cu c vận đ ng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
tuyên truyền về biển đảo thiêng liêng của T quốc; tuyên truyền phong trào
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“Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh T quốc”; Phong trào “Ngày Chủ nhật xanhsạch- đẹp”; an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm “Tháng hành đ ng vì
trẻ em”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của B Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tư ng đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” , tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh
Covid- 19 và 08 nghìn khẩu trang miễn phí cho người dân
b) Về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: UBMTTQVN quận phường
tiếp t c triển khai công tác tuyên truyền vận đ ng và giám sát thực hiện bảo
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2021 trên địa bàn; Trung tâm Văn hóa
Thông tin và Thể thao quận Ban biên tập Wesite quận phường tuyên truyền
phát thanh các n i dung tin bài liên quan đến thực hiện chương trình 4 an trong
đó chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn (cấp quận có 26 tin, bài,
cấp phường có 42 tin bài); Mặt trận 5 phường đã t chức tuyên truyền lồng
ghép ATTP cho gần 2.500 lượt người tại DC.
c) Mặt trận tiếp t c duy trì và phát huy các mô hình khu dân cư
trên địa bàn. C thể như: tiếp t c duy trì các mô hình “ hu dân cư thân thiện
môi trường” tại khu dân cư Xuân Thiều 11; mô hình “ hu dân cư đảm bảo an
toàn giao thông” Xuân Thiều 12, Xuân Thiều 15; Tiếp t c duy trì và củng cố mô
hình “ hu dân cư đảm bảo phòng cháy chữa cháy không có người mua bán,
vận chuyển, tàng trữ và sử d ng các chất ma túy” khu chung cư òa iệp Nam;
mô hình “ hu dân cư không có t i phạm và tệ nạn xã h i” T tự quản tại khu
dân cư Xuân Thiều 3; mô hình “ hu dân cư thân thiện môi trường” ứng phó với
biến đ i khí hậu (P. Hòa Hiệp Nam). Mô hình “Nuôi heo tiết kiệm giúp đỡ
hộ nghèo”(p. Hòa Khánh Nam), “Khu dân cư 5 không”, “KDC văn hoá
biển Kim Liên”(p. Hòa Hiệp Bắc);“Hội làng giữa phố Hòa Minh”, duy
trì mô hình tang văn minh tiến b tại Quang Thành 4A1 phường Hòa Khánh
Bắc...
c) Về kết quả ét gia đình văn hóa năm 2021: 33.338/35.740 h gia
đình đăng ký đạt 93,3%.
d) Công tác hỗ trợ t nguồn Quỹ “Vì người nghèo” toàn quận:
T ng thu vận đ ng Qũy Vì người nghèo quận phường tính đến 30/6/2021
ước đạt 2,1 tỷ đồng/2,6 tỷ KH giao, bằng 80%
năm. Trong đó cấp quận vận
đ ng đạt trên 01 tỷ đồng.
Công tác hỗ trợ: Cấp quận hỗ trợ xây mới 03 nhà 150 triệu đồng, cấp
phường hỗ trợ sửa xong 34 nhà, trị giá gần 561,6 triệu đồng UBMT phường
Hòa Hiệp Bắc hỗ trợ xây 02 nhà trị giá 160 tr đồng. UBMT quận hỗ trợ 06
phương tiện sinh kế, trị gía 60 tr/đồng, sửa chữa 05 nhà cho h nghèo, trị giá 90

4

tr/đồng. Hỗ trợ học b ng cho học sinh, sinh viên 90 triệu đồng. Hỗ trợ khó khăn
đ t xuất và khám chữa bệnh hiểm nghèo cho 06 trường hợp số tiền 15 triệu
đồng.Tiến hành phân b số tiền 200 triệu đồng t nguồn thành phố chuyển về để
hỗ trợ xây mới 04 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn quận. Đến nay đã hoàn thành 04
nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện
2. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa
Thực hiện Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 04 tháng 05 năm 2019
của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành B tiêu chuẩn, bản đăng ký bảng
chấm điểm và quy trình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng. T tháng 06 năm 2019, UBND quận phối hợp UBMTTQVN quận và các
thành viên Ban chỉ đạo quận đã chỉ đạo các địa phương t chức H i nghị triển
khai thực hiện Quyết định 1960/QĐ-UBND và ký kết giao ước thi đua giữa Ban
công tác mặt trận các khu dân cư và t chức phát đ ng đăng ký các danh hiệu
văn hóa trong năm.
Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” “T dân phố văn hóa” hằng
năm luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường văn hóa lành
mạnh t ng địa bàn khu dân cư. Chính vì vậy, công tác xây dựng Gia đình văn
hóa TDP văn hóa luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể t
quận đến cơ s đặc biệt chú trọng theo đó đời sống văn hóa kinh tế h gia đình
t ng t dân phố được nâng lên và t ng bước phát triển môi trường cảnh quan
được đảm bảo, kỷ cương pháp luật được chấp hành và thực hiện nghiêm túc,
tình làng nghĩa óm được nâng lên, hầu hết các khu dân cư đã phát huy tích cực
vai trò của t c họ trong việc tham gia xây dựng đời sống văn hóa và các phong
trào khác qua đó đã hình thành nét đẹp văn hóa trong đời sống c ng đồng, tinh
thần tương thân tương ái ây dựng nếp sống văn hóa văn minh phát huy dân
chủ tại cơ s .
Nhằm triển khai có chất lượng danh hiệu văn hóa ngay t đầu năm Ban
chỉ đạo các địa phương đã in mẫu đăng ký và b tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”
“T dân phố văn hóa” gửi đến Ban công tác mặt trận, T dân phố t chức họp
tuyên truyền vận đ ng nhận dân tham gia thực hiện và t chức việc bình xét
công khai, dân chủ và công bố quyết định công nhận vào dịp t chức “Ngày h i
đại đoàn kết toàn dân t c 18/11” t đó đã nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa,
TDP văn hóa trong năm 2021 tại các địa phương được nâng lên.
3. Phong trào xây dựng Ph ờng đạt chuẩn văn minh đô thị
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a) Danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” là m t trong những
danh hiệu quan trọng của Đảng ủy và Chính quyền địa phương chính vì vậy các
cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận các đoàn thể t quận đến 5 phường đã có
những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo b tiêu chí “Phường đạt
chuẩn văn minh đô thị”, lấy việc xây dựng TDP văn hóa làm nền tảng gắn với
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lồng ghép với việc triển khai xây dựng
các mô hình “Tổ dân phố không rác”, “Tuyến đường văn minh đô thị”.
b) Nhìn chung trong năm 2021, Ban chỉ đạo quận và các địa phương đã
chỉ đạo các thành viên t phường đến khu dân cư tập trung bám sát nhiệm v
chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, t chức thực hiện thắng lợi
nhiệm v kinh tế văn hóa ã h i, quốc phòng an ninh. Để đạt được danh hiệu
nói trên trên cơ s chỉ đạo phát đ ng của ngành cấp trên, nhiều địa phương đã
tập trung xây các công trình cơ s hạ tầng công c ng, các thiết chế văn hóa để
ph c v nhu cầu đời sống của nhân dân.
c) Đối với danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” BCĐ Phong
trào và Đề án quận đã tiến hành kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện 5/5
phường và có 4/5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2021. Riêng phường
Hòa Hiệp Bắc không xét công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm
2021 có điểm liệt về trọng án do người địa phương gây ra.
4. Xây dựng C quan, đ n vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
Việc xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tại
các đơn vị đã đi vào nề nếp, việc đăng ký về đơn vị chủ quản được thực hiện
nghiêm túc, công tác xây dựng kế hoạch và báo cáo năm 2021 gửi về Ban chỉ
đạo đúng thời gian quy định.
Trong năm 2021 LĐLĐ quận đã tăng cường công tác vận đ ng các doanh
nghiệp đóng chân trên địa bàn tham gia xây dựng danh hiệu “Doanh nghiệp đạt
chuẩn văn hóa” tuy nhiên công tác vận đ ng và chất lượng tham gia vẫn còn
gặp nhiều khó khăn.
Trên cơ s đó Thường trực Ban chỉ đạo quận t ng hợp đánh giá các n i
dung để tham mưu Trư ng Ban chỉ đạo quận t chức kiểm tra đánh giá phong
trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2021.
Qua kiểm tra, thẩm định, kết quả có 75 đơn vị đăng ký đạt chuẩn.
5. Xây dựng mô hình văn hóa, điển hình tiêu biểu
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, các cấp, các ngành,
MTTQVN các phường và nhân dân trong quận đã đoàn kết thống nhất tập trung
triển khai thực hiện các nhiệm v phát triển kinh tế - xã h i. Trong đó phong
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trào “Người tốt, việc tốt” đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân
đồng tình hư ng ứng và đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần hoàn
thành thắng lợi nhiệm v phát triển kinh tế - xã h i năm 2021.
Trong năm 2021, UBMTTQ quận và phường tiếp t c duy trì thực hiện và
phát huy các mô hình hiệu quả khu dân cư như tiếp t c thực hiện Đề án“Khu
dân cư thân thiện với môi trường”, duy trì phong trào Ngày chủ nhật xanh, sạch,
đẹp. Duy trì và nhân r ng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”,
“Khu dân cư thân thiện môi trường” góp phần thực hiện Đề án “Quận Liên
Chiểu - Thân thiện môi trường”. tiếp t c thực hiện có hiệu quả mô hình “Mỗi
khu dân cư có một việc làm thiết thực”, mô hình t dân phố không rác nhằm
khơi dậy truyền thống tốt đẹp của mọi người trong việc chung tay giúp đỡ người
nghèo của mọi đối tượng, t chức, cá nhân trong hệ thống chính trị của địa
phương và các cơ quan đơn vị tự nguyện, mô hình mới “Xây dựng khu dân cư 5
không” (Không buôn bán và tiêu th thực phẩm bẩn; Không vi phạm An ninh
trật tự, An toàn giao thông; Không có bạo lực gia đình; hông đ rác và nước
thải nơi công c ng; Không cờ bạc cá đ dưới mọi hình thức) phường Hòa
Khánh Nam với mô hình nuôi heo đất được nhân r ng và ngày càng hiệu quả tại
các khu dân cư trên địa bàn ...
Bên cạnh đó trên địa bàn quận đã có những mô hình triển khai có hiệu
quả như: Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam các phường nhân r ng mô hình t
tự quản về bảo vệ môi trường như: DC 56 òa Phú 5 - òa Minh; DC Chơn
Tâm 2A - Hòa Khánh Nam; KDC thân thiện môi trường tại Ban công tác Mặt
trận 11 Xuân Thiều - Hòa Hiệp Nam; khu dân cư Văn hóa Biển Kim Liên - Hòa
Hiệp Bắc. Đặc biệt, Uỷ ban Mặt trận Hoà Hiệp Bắc chủ trì phối hợp t chức mô
hình “Vì cộng đồng Văn hoá văn minh đô thị, gắn với chương trình chung tay
hành động vì người nghèo”. Mô hình "Mỗi khu dân cư một việc làm thiết thực,
mỗi địa phương một công trình có ý nghĩa"; mô hình "Khu chung cư văn hóa”,
“Tổ dân phố như một họ, tộc” "Tổ dân phố tự quản bảo vệ môi trường" Hòa
Minh; mô hình "Mỗi sinh viên, công nhân tạm trú như một công dân tại khu dân
cư", “Tiếng kẻng học tập, Tiếng kẻng an ninh”,“KDC văn hóa văn minh sống tốt
đời đẹp đạo” Hòa Khánh Bắc; mô hình “3 giúp 1 về quản lý cảm hóa giáo d c
người chấp hành xong án phạt tù” “5 + 1 về quản lý cảm hóa giáo d c người vi
phạm trật tự ATGT” “Chung tay vì c ng đồng” "Khu dân cư văn hóa Biển"
Hòa Hiệp Bắc; Mô hình “Đội xung kích tuyên truyền lưu động tại các khu nhà
trọ”, “Đoạn đường thanh niên với trật tự vỉa hè” "Mỗi khu dân cư một vịêc làm
thiết thực” Hòa Khánh Nam; Mô hình “Tiết kiệm theo gương Bác Hồ” của
H i LHPN quận; Mô hình “Sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật” “Phụ nữ nói

7

không với cờ bạc”, “Nông dân nói không với bạo lực gia đình”, “Khu chung cư
an toàn về PCCC” Hòa Hiệp Nam…
6. Kết quả hoạt động của các đ n vị thành viên gắn với nội dung
phong trào
UBND quận, Ban chỉ đạo quận đã phân công cho các ngành đoàn thể các
cấp chủ trì, phối hợp để chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào m t cách hiệu
quả và đạt được kết quả c thể như:
a) Lao đ ng – Thương binh và ã h i
Thực hiện việc cấp phát qùa Tết của Chủ tịch nước cho 2.356 đối tượng
chính sách người có công với số tiền 721.800.000 đồng; quà của thành phố cho
3.886 đối tượng với số tiền 2.258.950.000 đồng; quà của quận cho 4.167 đối
tượng với số tiền 1.666.800.000 đồng thực hiện theo Nghị quyết 275/2019/NQĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của ĐND thành phố Đà Nẵng.
Kết quả đã hỗ trợ kinh phí xây mới 27 nhà với số tiền 1,620 tỷ đồng, sửa
chữa 60 nhà với kinh phí 1,2 tỷ đồng cho người có công với cách mạng (Trong
đó thành phố hỗ trợ 30%, ngân sách quận hỗ trợ 70% kinh phí) đã hoàn thành
trước ngày 27/7/2021.
Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 phối hợp với UBND
các phường và Bưu điện Đà Nẵng II thực hiện việc cấp phát quà t nguồn trung
ương cho 2.207 đối tượng với kinh phí 675.600.000 đồng, t nguồn thành phố
cho 2.490 đối tượng với kinh phí 1.473.900.000 đồng. UBND quận thăm và tặng
quà 09 mẹ Việt Nam anh hùng. Chi trả điều dưỡng tại gia đợt 1 cho 194 người
có công với cách mạng, với kinh phí 215.340.000 đồng. Chi trả trợ cấp học sinh
- sinh viên cho con của những người có công với cách mạng đang theo học tại
các trường Đại học Cao đẳng, Trung cấp PTT … với t ng số 270 em, số tiền
hơn 800 triệu đồng.
T chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo về y
tế, giáo d c, nhà , tín d ng, bảo trợ xã h i hằng tháng tại Nghị quyết số
335/2020/NQ- ĐND và Nghị quyết số 244/2019/NQ- ĐND ngày 12 tháng 7
năm 2019 của ĐND thành phố thông qua các chính sách giảm nghèo đối với
h nghèo, h cận nghèo, h thoát nghèo, h đồng bào dân t c thiểu số và các
chính sách khác đảm bảo kịp thời đúng đối tượng và đúng quy định.
Phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ h nghèo còn sức lao đ ng theo chuẩn
thành phố giảm còn 1 59% trong đó giảm 100% h nghèo còn sức lao đ ng
theo chuẩn Trung ương và h nghèo thu c chính sách ưu đãi người có công (Kế
hoạch toàn quận còn lại đến cuối năm 2021 là 900 h nghèo. Trong đó òa
Hiệp Bắc 173 h , Hòa Hiệp Nam 188 h , Hòa Khánh Bắc 0 h , Hòa Khánh
Nam 219 h và Hòa Minh 320 h ); thoát nghèo bền vững 11 h nghèo chính
sách và thoát nghèo chuẩn trung ương 208 h .
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Rà soát danh sách nhà xuống cấp đề nghị hỗ trợ xây mới nhà cho 05 h
nghèo và sửa chữa nhà cho 34 h nghèo có đất , nhà nhưng bị xuống cấp,
hư hỏng để có ch
n định cu c sống, t ng số tiền 961.598.290.000 đồng.
b) Giáo d c và Đào tạo
Phòng GDĐT tiếp t c tham mưu S GDĐT các cấp ủy Đảng, chính
quyền trong việc thực hiện các chủ trương chính sách kế hoạch về phát triển
giáo d c địa phương và thực hiện các nhiệm v trọng tâm của ngành. C thể:
- Tham mưu các cấp tiếp t c quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống mạng
lưới trường, lớp trên địa bàn quận; quy mô phát triển các ngành học, cấp học
tiếp t c được m r ng, nhất là giáo d c mầm non.
- Tham mưu UBND quận triển khai thực hiện Đề án số 07/ĐA-UBND,
ngày 10/7/2020 của UBND quận về việc “Dạy và học tiếng Nhật các cấp học
quận Liên Chiểu giai đoạn 2020-2025” tại các trường tiểu học và trung học cơ
s thu c quận; tiếp t c triển khai các Đề án Điều chỉnh quy hoạch t ng thể
ngành Giáo d c và Đào tạo quận Liên Chiểu đến năm 2020 tầm nhìn đến
năm 2030 và Đề án Liên kết các nhóm trẻ nhỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi
trong công tác kiểm tra, quản lý trên địa bàn quận Liên Chiểu.
- Tham mưu UBND chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác
kiểm định chất lượng giáo d c và trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm
2021; công nhận trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong các
cơ s giáo d c mầm non theo Thông thư 13/TT-BGDĐT của B GDĐT cho
38/38 trường mầm non đủ điều kiện.
- Tiếp t c tham mưu UBND quận chỉ đạo 03 trường mầm non công lập
(MN 1-6; MN ướng Dương MN Tu i Ngọc) triển khai ế hoạch thực hiện thí
điểm thu nhận trẻ t 6-18 tháng tu i vào các trường mầm non công lập trên địa
bàn thành phố.
- Tham mưu UBND quận ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6
năm học 2021-2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu (ban hành kèm theo Quyết
định số 2167/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc
ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn
quận Liên Chiểu).
c) Lĩnh vực Y tế
- Tham mưu UBND quận ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra
liên ngành về chất lương vệ sinh an toàn thực phẩm Đoàn thẩm định cấp giấy
chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Đoàn kiểm tra giám sát,
hậu kiểm sau cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm năm
2021.
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- Công tác tuyên tuyền được thực hiện thường uyên. In và treo 26 băng
rôn dọc các tuyến đường phố chính, tr s cơ quan; T chức 20 lượt xe c đ ng
trực quan tuyên truyền vận đ ng nhân dân phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ
sinh môi trường sạch đẹp chào đón Tết. Đồng thời, tuyên truyền cho chủ cơ s
kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch v ăn uống các quy định về ATTP trong
tháng hành đ ng vì ATTP năm 2021.
- Công tác phòng chống dịch Covid-19
Trong năm 2021 ngoài việc tiếp nhận và đưa vào cách ly 2.029 đối tượng
liên quan đến dịch Covid-19 tại khu KTX phía Tây thành phố t ngày
01/01/2021-07/8/2021, Phòng Y tế đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 quận khảo sát và triển khai đưa vào hoạt đ ng đối với 05 cơ s 2 cách
ly tập trung mới để kịp thời tiếp nhận đưa vào cách ly đối với 1.977 đối tượng
liên quan đến bệnh nhân nhiễm SAR-CoV-2 trên địa bàn quận trong thời gian t
tháng 7 - tháng 10/2021.
Kết quả tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên 18 tu i
trên địa bàn quận tính đến ngày 22/11/2021
+ Mũi 1: Toàn quận đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin cho 104.075
người trên 18 tu i hiện đang cư trú trên địa bàn quận đạt 99,8%
+ Mũi 2: Số người t 18 tu i tr lên đã tiêm mũi 2: 89.586/104.075. Đạt
tỷ lệ 86 08%. Trong đó: Số người trên 50 tu i đã tiêm mũi 2: 31.588/34.048 đạt
tỷ lệ 92,77%; Số người trên 65 tu i đã tiêm mũi 2: 8.174/8.277 đạt tỷ lệ
98,76%.
Kết quả tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tu i trên
địa bàn quận tính đến ngày 22/11/2021: Đã tiêm mũi 1 cho 5.639 trẻ em trong
đ tu i t 15-18 tu i và 4.806 trẻ em trong đ tu i t 12-15 tu i.
d) Văn hóa và Thông tin
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tham mưu UBND quận chỉ
đạo hướng dẫn các đơn vị liên quan UBND các phường triển khai công tác
trang trí tuyên truyền chào m ng Đại h i lần thứ XIII của Đảng kỷ niệm 91
năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2021) và Tết Nguyên đán Tân
Sửu 2021 trên địa bàn quận c thể:
Trên toàn quận làm mới 490 panô 730 Phướn khẩu hiệu, 2.130 cờ phướn
màu trang trí tại tr c đường Hoàng Thị Loan inh Dương Vương Tôn Đức
Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Lạc Long Quân Nhà tư ng niệm B1 Hồng Phước,
Nguyễn Phước Chu, Nguyễn Văn C , Nguyễn Tất Thành, Ngô Xuân Thu, Tạ
Quang Bửu; Cầu Nam Ô; Nghĩa trang Liệt sĩ quận phường và Trung tâm hành
chính quận phường.
Làm mới 450 băng rôn trang trí các c ng chào khu dân cư kiệt hẻm; 06
phướn dọc loại (1,2mx5m), 04 pano chiến lược (0,8m x 8m), 08 C m pano tam
giác, 05 C m pano (7mx3m), 12 C m cờ trang trí tại Khu Công viên quận Liên
Chiểu và TTHC quận phường.
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Do ảnh hư ng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Nên
việc t chức các hoạt đ ng văn hóa văn nghệ, thể d c thể thao nhân dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021 tạm d ng hoặc hạn chế về quy mô t chức đảm bảo
thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
Tham mưu UBND quận hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn
và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021; ướng
dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thu c Trung
ương (01/01/1997 – 01/01/2021), kỷ niệm 25 năm thành lập quận Liên Chiểu và
chào năm mới 2022; triển khai Công văn về việc tăng cường quản lý nhà nước
về hoạt đ ng văn hóa văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán 2021 trên địa bàn
quận; Công văn về việc phân b tuyến đường trang trí tuyên truyền Đại h i
Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các ngày Lễ Tết trên địa bàn quận.
Tham mưu UBND quận xây dựng Kế hoạch công tác gia đình và phòng
chống bạo lực gia đình trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021; ế hoạch t
chức hoạt đ ng nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2021 trên địa
bàn quận; Kế hoạch t chức các hoạt đ ng hư ng ứng Tháng hành đ ng quốc
gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6-30/6/2021) và kỷ niệm 20 năm Ngày
Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn quận Liên Chiểu.
Tham mưu UBND quận ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày
19/4/2021 về 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”; xây dựng Kế
hoạch số 151/KH-UBND ngày 20/10/2021 về việc kiểm tra kết quả 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” và thẩm định danh hiệu văn hóa
năm 2021. Kết quả các danh hiệu văn hóa trên địa bàn quận Liên Chiểu năm
2021 như sau:
+ H Gia đình văn hóa: 33.338/35.740 h

đạt 93,3%;

+ T dân phố văn hóa: 308/372 TDP đạt 82,8%;
+ T dân phố không rác: 299/372 TDP đạt 80,4%;
+ Phường đạt chuẩn văn hóa văn minh đô thị: 4/5 phường (Riêng phường
Hòa Hiệp Bắc không xét do vi phạm điểm liệt).
B. ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA - VĂN MINH ĐÔ
THỊ
1. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung của Đề án
a) Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường:
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- Hoàn thành công tác lập Kế hoạch sử d ng đất năm 2021 của quận và đã
được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1437/QĐ-UBND
ngày 27/4/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch sử d ng đất năm 2021 của UBND
quận Liên Chiểu. T chức công bố, công khai Kế hoạch sử d ng đất năm 2021 trên
trang thông tin điện tử quận UBND 05 phường và các đơn vị có liên quan.
- Tham mưu UBND quận xử phạt 23 trường hợp vi phạm hành chính trong
lĩnh vực đất đai theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019
của Chính phủ và thu số lợi bất hợp pháp (áp d ng biện pháp khắc ph c hậu
quả), với t ng số tiền là: 1.120.744.642 đồng.
- Tham mưu UBND quận lập Phương án sử d ng đất do nhà nước quản lý
(đất rẻo) đối với 03 trường hợp.
- Tham mưu UBND quận trình UBND thành phố Phương án chuyển m c
đích sử d ng đất nông nghiệp thuần túy cho 16 trường hợp.
- Kiểm tra, xác minh và cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều
tra Công an thành phố Đà Nẵng đối với thửa đất số 219, tờ bản đồ số 24 nằm trong
thửa 217, tờ bản đồ 05 với t ng diện tích 178.366m2 do Quân khu 5 quản lý.
- Triển khai xây dựng Phường thân thiện môi trường trên địa bàn quận Liên
Chiểu năm 2021; T chức các hoạt đ ng đảm bảo vệ sinh môi trường trước,
trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu; T
chức thực hiện các hoạt đ ng hư ng ứng Ngày Nước thế giới Ngày hí tượng thế
giới trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021; T chức ra quân t ng dọn vệ sinh
môi trường chào m ng lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống
nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); T chức các hoạt đ ng hư ng ứng
Tháng hành đ ng vì môi trường năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu; T
chức thực hiện các hoạt đ ng tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hư ng ứng
Ngày Đại dương Thế giới trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021; Ra quân dọn
vệ sinh môi trường khắc ph c hậu quả bão lũ mưa lớn trên địa bàn quận Liên
Chiểu năm 2021.
b) Lĩnh vực quản lý đô thị, quy hoạch đô thị
-Thẩm định Thiết kế kỹ thuật - t ng dự toán: 60 hồ sơ t ng giá trị:
170.178.187.108 đồng (M t trăm bảy mươi tỷ, m t trăm bảy mươi tám triệu,
m t trăm tám mươi bảy nghìn, m t trăm lẻ tám đồng y).
- Tham gia bàn giao mặt bằng công trình xây dựng cơ bản: 40 công trình.
- Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cơ bản: 33 công trình.
- Thoát nước đô thị: Cấp Giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô
thị: 08 công trình.
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- Xác nhận và cung cấp thông tin quy hoạch: T ng c ng 1.065 trường
hợp. Ngoài ra còn cung cấp thông tin quy hoạch trực tiếp và thường xuyên theo
yêu cầu cho người dân t chức tại Phòng Quản lý đô thị quận Liên Chiểu 87
trường hợp.
- Lấy ý kiến c ng đồng khu dân cư: 41 dự án.
- Bàn giao mốc giới và công bố quy hoạch dự án: 28 dự án.
- Tham mưu UBND quận các n i dung liên quan đến công tác quy hoạch
phát triển đô thị:
- Phối hợp cùng Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông bàn giao và cắm 03
b biển báo tại các nút giao nguy hiểm như oàng Văn Thái giao Đà Sơn;
Huỳnh Thị Bảo òa giao oàng Văn Thái; Nguyễn uy Tư ng giao Tôn Đức
Thắng với số tiền trên 7,2 triệu đồng.
c) Kiểm tra quy tắc đô thị
- Đ i Kiểm tra Quy tắc đô thị thường xuyên phối hợp với UBND các
phường t chức kiểm tra, nhắc nh về trật tự xây dựng. Trong năm 2021 đã ử
lý tháo dỡ dứt điểm 99 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên địa bàn
quận, c thể: Phường òa Minh 11 trường hợp Phường Hòa Khánh Nam 23
trường hợp Phường Hòa Khánh Bắc 32 trường hợp Phường Hòa Hiệp nam 10
trường hợp Phường Hòa Hiệp Bắc 23 trường hợp. Đảm bảo 100% số nhà, công
trình xây dựng trái phép bị phát hiện đều được xử lý theo quy định. Không có
các công trình vi phạm trật tự xây dựng trái phép tồn đọng.
- Đ i Kiểm tra quy tắc đô thị quận phối hợp với UBND các phường
thường xuyên t chức ra quân nhắc nh , xử lý cương quyết các h buôn bán chợ
tạm, chợ cóc, các tuyến đường xung quanh chợ Hòa Khánh, chợ Nam Ô, chợ
Hòa Mỹ. Thường xuyên tuyên truyền cho các h kinh doanh buôn bán dọc các
tuyến đường chính Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng Ngô Văn S , Ngô
Thì Nhậm, Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, inh Dương Vương... khu
vực Trung tâm hành chính quận về việc không được lấn chiếm vỉa hè trái phép,
không tập két hàng hóa kinh doanh buôn bán và yêu cầu treo bảng hiệu lên
tường. Trong năm 2021 đã lập biên bản và tham mưu ử phạt vi phạm hành
chính 269 trường hợp về trật tự đô thị, n p vào ngân sách nhà nước 81.750.000
đồng đảm bảo 100% các trường hợp bị phát hiện đều được xử lý nghiêm.
d) An ninh trật tự, an toàn giao thông
- Tiếp t c triển khai thực hiện hiệu quả chương trình “An ninh trật tự”
“An toàn giao thông” gắn với m c tiêu “thành phố 4 An”; đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã h i.
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- Kiện toàn Ban An toàn giao thông quận Liên Chiểu tại Quyết định số
525/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 với 20 thành viên, giao nhiệm v cho t ng
thành viên để triển khai thực hiện đảm bảo công tác an toàn giao thông trên địa
bàn quận trong năm 2021.
- Phòng Quản lý đô thị phối hợp cùng Trung tâm quản lý hạ tầng giao
thông bàn giao và cắm 03 b biển báo tại các nút giao nguy hiểm như oàng
Văn Thái giao Đà Sơn; uỳnh Thị Bảo òa giao oàng Văn Thái; Nguyễn Huy
Tư ng giao Tôn Đức Thắng với số tiền trên 7,2 triệu đồng; tham mưu UBND
quận ý kiến liên quan đến phương án t chức giao thông thu c công trình HTKT
Khu số 6 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc- giai đoạn 2 (lần 3) đề xuất t chức
lưu thông 01 chiều t đường Thanh Nghị ra đường Hoàng Thị Loan.
- Ban ATGT quận tham gia góp ý kiến xây dựng B tiêu chí đánh giá việc
triển khai Chương trình “5 không” “3 có” “4 an” trên địa bàn thành phố.
- Tham mưu UBND quận chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường công
tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn quận: hung chung cư Thanh L c Đán
Hòa Minh; xử lý các công trình vi phạm trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo;
vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn quận đặc biệt tại các chợ tạm; tại vị trí quy
hoạch xây dựng trường liên cấp I, cấp II phường Hòa Khánh Bắc; xử lý xây
dựng trái phép trên đường Mẹ Suốt, t 36 phường Hòa Khánh Nam...
2. Kết quả triển khai xây dựng các mô hình điểm
a. Mô hình “Tuyến đường Văn minh đô thị”
- UBND quận tiếp t c chỉ đạo các phường triển khai đăng ký ây dựng
tuyến đường điểm về “Tuyến đường văn minh đô thị” trong năm 2021 gồm:
Tuyến đường Tôn Đức Thắng (phường òa Minh phường Hòa Khánh Nam),
đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc) đường
Nguyễn Lương Bằng ( phường Hòa Hiệp Nam) và tuyến đường Nguyễn Văn C
(phường Hòa Hiệp Bắc). Qua đó, Ban chỉ đạo các phường đẩy mạnh công tác
tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao
thông các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa giao thông - văn minh đô thị;
thành lập các t quản lý trật tự đô thị tại các phường nhằm chấn chỉnh tình trạng
lấn chiếm vỉa hè, lề đường không còn lối đi cho người đi b ; hướng dẫn cho
nhân dân thực hiện việc triển khai đưa các biển hiệu đặt trên vỉa hè lên phía
trước tường nhà đối với các tuyến đường điểm. XHH xây dựng bó vỉa cây xanh
dọc các tuyên đường nói trên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận đ ng nhân
dân tham gia hư ng ứng nên trong quá trình thực hiện các h dân hai bên
đường đã phối hợp thực hiện tốt. Kết quả năm 2021, các tuyến đường trên đã
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được Ban chỉ đạo quận đề nghị thành phố công nhận “Tuyến đường văn minh đô
thị” năm 2021.
b. Mô hình “Tổ dân phố không rác”
Trong năm 2021, Ban chỉ đạo quận đã tiến hành vận đ ng tất cả các t
dân phố đăng ký thực hiện. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã tiến hành
kiểm tra thẩm định mô hình “T dân phố không rác” kết quả trên toàn quận có
299/372 TDP (chiếm tỷ lệ 80 4%) đạt chuẩn T dân phố không rác, c thể:
Phường Hòa Minh có 90/130 TDP; Phường Hòa Khánh Nam 70/70 TDP;
Phường Hòa Khánh Bắc 62/81 TDP; Phường Hòa Hiệp Nam 40/54 TDP;
Phường Hòa Hiệp Bắc 37/37 TDP t .
Bên canh đó BCĐ quận phường thường xuyên phát đ ng nhân dân duy
trì phong trào “Ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp ” Tăng cường kiểm tra xử lý
các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường, xả nước thải, rác thải không
đúng quy định. Bên cạnh đó các địa phương đã hình thành những mô hình mới
phát huy hiệu quả như: “TDP tự quản bảo vệ môi trường”; mô hình “Đoạn
đường an toàn xanh - sạch - đẹp”; Phong trào ây dựng gia đình “5 không 3
sạch”… góp phần thực hiện tốt mô hình “TDP không rác” trên địa bàn quận
trong thời gian qua.
c. Mô hình „Chợ văn minh thương mại”
Trong năm 2021, Phòng Kinh tế quận và Ban Quản lý các chợ quận phối
hợp nhằm phấn đấu xây dựng các chợ: Chợ Hòa Khánh, Chợ Hòa Mỹ, Chợ Nam
Ô đạt “Chợ văn minh thương mại” cấp quận năm 2021. Qua đó, Ban quản lý chợ
đã t chức tuyên truyền vận đ ng các h tiểu thương đăng ký ây dựng quầy
hàng văn minh trong mua bán t chức tập huấn công tác an toàn thực phẩm, vệ
sinh môi trường, cách ứng xử, giao tiếp văn minh lịch sự, có bảng niêm yết giá
công khai.
Tuy nhiên trong năm 2021 các Chợ trên địa bàn quận không đăng ký tiêu
chí mô hình “Chợ văn minh thương mại” với BCĐ quận. Do đó BCĐ không ét
tiêu chí Chợ đạt chuẩn “Chợ văn minh thương mại” trong năm 2021 đối với các
Chợ trên địa bàn quận.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, cả hệ thống chính
trị tập trung xây dựng các mô hình điểm, sự tham gia hư ng ứng nhiệt tình của
người dân tại các TDP, KDC tạo nên sự đồng thuận trong việc triển khai thực
hiện phong trào và đề án trên địa bàn quận đã mang lại hiệu quả thiết thực.
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Nhận thức của nhân dân về nếp sống văn minh đô thị được nâng lên. Cơ s hạ
tầng, thiết chế văn hóa được quan tâm giải quyết m t phần nhu cầu hư ng th
văn hóa tinh thần của nhân dân.
Công tác thi đua ây dựng các danh hiệu văn hóa được triển khai nghiêm
túc, việc bình xét các danh hiệu văn hóa công bằng khách quan trên cơ s kiểm
tra đánh giá thực chất. Vì vậy kết quả của phong trào và đề án đã góp phần đáng
kể vào việc n định chính trị, n định địa bàn, t đó phát triển kinh tế văn hóa
xã h i tại mỗi địa phương.
Ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, cách ứng xử,
giao tiếp đều được thể hiện rõ nét trong cu c sống hằng ngày với những việc
làm hay, lời nói tốt, t ng bước nâng dần ý thức ứng xử có văn hóa của người
dân; tình làng nghĩa óm ngày càng được gắn kết công tác óa đói giảm nghèo,
an sinh xã h i tạo đà vươn lên tr thành phong trào quần chúng r ng lớn và hiệu
quả.
Các phòng ban, mặt trận các đoàn thể t quận đến t dân phố đã tích cực
phối hợp triển khai nhiều mô hình có sức lan tỏa làm cho phong trào đạt được
hiệu quả cao, tạo được chuyển biến tích cực, phù hợp với t ng khu dân cư.
2. Tồn tại, v ớng mắc
Nhiều phong trào vẫn còn mang tính hình thức nên chưa tạo đ ng lực và
sự tham gia nhiệt tình của người dân.
Chất lượng các danh hiệu văn hóa nhìn chung chưa ngang tầm với m c
đích và yêu cầu đề ra, danh hiệu TDP văn hóa chưa đồng đều và thiếu tính bền
vững, nên nhiều TDP không bảo lưu được danh hiệu của mình.
Cơ s vật chất hầu hết chưa đáp ứng để người dân tham gia thực hiện
Phong trào và Đề án. M t số tiêu chuẩn đánh giá trong ây dựng các mô hình,
các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT còn ph thu c vào yếu tố cơ s hạ
tầng, thiết chế địa phương các phường còn gặp nhiều khó khăn trong công tác
triển khai thực hiện nên chưa đáp ứng nhu cầu hư ng th của người dân.
Việc xử lý các vi phạm liên quan đến NSV VMĐT còn thiếu cương
quyết chưa có chế tài đủ mạnh để giáo d c răn đe.
M t số thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chưa nghiêm các n i dung triển
khai trong kế hoạch báo cáo định kỳ, nên ảnh hư ng đến hoạt đ ng chung của
quận.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022
Phấn đấu năm 2022 đạt được các chỉ tiêu sau:

16

- Gia đình văn hóa

: 95 – 97 %

- T dân phố văn hóa

: 85 – 87 %

- Cơ quan đơn vị văn hóa : 95 - 97%
- Phường đạt chuẩn văn minh đô thị: 5/5 phường
Tập trung chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể, t chức
xã h i trong công tác tuyên truyền vân đ ng chủ trương nhân điển hình tiên
tiến; chú trọng xây dựng GĐV tiêu biểu, lối sống đạo đức của mỗi cá nhân,
xây dựng môi trường văn hoá c ng đồng dân cư. Tiếp t c tuyên truyền vận
đ ng cán b và nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang
và lễ h i theo thuần phong mỹ t c của dân t c không phô trương hình thức đặc
biệt là Đề án thực hiện NSV VMĐT trên địa bàn quận đẩy mạnh thực hiện xã
h i hóa các hoạt đ ng văn hóa để xây dựng, nâng cấp các công trình văn hóa
trùng tu, tôn tạo di tích, xây dựng hạ tầng cơ s , các công trình phúc lợi xã h i.
Đẩy mạnh và nâng cao số lượng, chất lượng các hoạt đ ng văn hóa thể
thao, xây dựng các điển hình, mô hình mới trong các hoạt đ ng văn hóa t ng
địa phương đơn vị nhằm nêu gương c vũ kịp thời các đơn vị và cá nhân điển
hình tiên tiến có cách làm hay để nhân r ng trong phong trào, góp phần thực
hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa nâng cao dần mức hư ng th văn
hóa của nhân dân. Triển khai, nhân r ng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án xây dựng “Nếp sống văn hoá văn minh đô thị” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021; phương hướng, nhiệm
v năm 2022./.
Nơi nhận:
- S VHTT thành phố (b/cáo);
- Quận ủy Liên Chiểu (b/cáo);
- CT và các PCT UBND quận (b/cáo);
- Các thành viển Ban chỉ đạo quận;
- UBND, Ban chỉ đạo các phường;
- Lưu: VT, VHTT (H30).

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Nh ờng
PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN

