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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn quận
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Thực hiện Công văn 2670/SKHĐT-TH ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021, UBND quận Liên
Chiểu báo cáo như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
1. Ngành công thương
a) Đánh giá tình hình
Trong 9 tháng đầu năm 2021, cả nước đang đối mặt với làn sóng dịch
Covid-19 thứ tư có quy mô và tính phức tạp cao hơn các đợt dịch trước, lây lan
nhanh với biến chủng mới. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng chức
năng và các địa phương tiếp tục chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, chủ động trong công
tác phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan, lơ là nhưng vẫn phải duy trì
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.
UBND quận đã triển khai hướng dẫn công tác phòng chống dịch tại các nhà máy,
cơ sở sản xuất, các siêu thị cửa hàng tiện lợi, tăng cường công tác kiểm tra, xử
phạt đối với những doanh nghiệp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.
Thời gian giữa tháng 8 năm 2021, thực hiện giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị của
UBND thành phố, nhiều hợp đồng của doanh nghiệp bị hủy hoặc tạm ngừng triển
khai vì công tác phòng chống dịch trên toàn địa bàn thành phố, các doanh nghiệp
ngừng sản xuât nên lượng lao động thất nghiệp tăng cao, doanh thu giảm.
b) Công tác quản lý Nhà nước
Đề nghị thành phố thẩm định dự thảo Quy định Bộ tiêu chí lựa chọn chủ
đầu tư tham gia đấu giá đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa
bàn quận Liên Chiểu; chỉ đạo ngừng hoạt động chợ đêm Hòa Khánh; xử lý vi
phạm hành lang bảo vệ an toàn đường dây 110kV; triển khai Kế hoạch số
481/KH-SCT của Sở Công Thương về tổ chức chương trình “Giờ hạnh phúc Happy hours. Thực hiện việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng
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về việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND
quận.
Xây dựng Phương án cung ứng, phân phối các mặt hàng thiết yếu phục vụ
công tác Phòng, chống chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Liên Chiểu
trong thời gian thành phố thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của
UBND thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố và
Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
về việc Áp dụng biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19. Xây
dựng Phương án Cung ứng hàng hóa sau ngày 05/9/2021 thực hiện theo Công
văn số 2121/SCT-QLTM ngày 30/8/2021 của sở Công Thương thành phố về
việc xây dựng Phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn các quận,
huyện. Xây dựng Phương án Khôi phục chợ truyền thống hoạt động trở lại trên
địa bàn quận Liên Chiểu. Xây dựng kế hoạch tổ chức điểm bán hàng lưu động
phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trong điều kiện thực hiện phòng, chống
dịch Covid-19.
c) Kết quả thực hiện: Ước thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế trong 9 tháng
đầu năm 2021
- Giá trị tăng thêm (VA) trên địa bàn theo giá hiện hành 10.657 tỷ dồng.
- Giá trị tăng thêm (VA) trên địa bàn theo giá so sánh 2021 8.344 tỷ đồng.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.083
tỷ đồng. Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.442 tỷ đồng. Tốc đô tăng trưởng
của doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 6,5%.
- Cơ cấu kinh tế (tính trên VA) của công nghiệp xây dựng đạt 63,65%,
nông lâm thủy sản đạt 0,25%, dịch vụ đạt 36,1%. Tốc độ tăng VA đạt 4,5%.
2. Ngành Nông - Lâm - Thủy sản
Hoạt động sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản tương đối ổn định, Vụ Đông
Xuân cơ bản thu hoạch xong, cây lúa đạt năng suất bình quân 55 tạ/ha, sản
lượng 128,95 tấn/120 tấn, đạt 107,45% kế hoạch, kết quả gieo sạ được 23,445 ha
/22 ha theo kế hoạch. Lúa vụ Hè Thu năm 2021 không gieo sạ vì không chủ
động nguồn nước tưới (toàn bộ diện tích lúa trên địa bàn sử dụng bằng nguồn
nước trời). Hiện nay không có nước tưới đồng khô hạn và bỏ hoang.
Giá trị nông - lâm - thủy sản ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 đạt
22,08 tỷ/33 tỷ, ước đạt 66,9% kế hoạch 2021. Diện tích rau màu đậu các loại
gồm 18 ha, mua 1.350 kg giống lúa HT1 nguyên chủng; 184kg giống rau các
loại và 40 hộp thuốc diệt chuột hỗ trợ cho các phường, vận động người dân
tranh thủ cải tạo đất sản xuất cây trồng khác, kết quả đã gieo trồng được 3 ha mè
tại phường Hòa Hiệp Bắc.
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Hoạt động đánh bắt của các tàu ước sản lượng trong 9 tháng đầu năm
2021 được 315/600 tấn cá các loại, nuôi trồng thủy sản khai thác được 33 tấn/40
tấn cá các loại gồm cá trám, trôi, mè, rô phi... sản lượng chủ yếu tại hồ Bầu
Tràm. Chăn nuôi gia súc gia cầm ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, đang tập
trung triển khai mô hình chăn nuôi hữu cơ, an toàn sinh học đảm bảo vệ sinh
môi trường. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được
tăng cường; kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp săn bắn, giết mổ
động vật hoang dã.
3. Công tác thu, chi và quản lý điều hành ngân sách
UBND quận chỉ đạo 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, Bộ Tài chính.
Tính đến ngày 20/9/2021: Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện đạt
303,026 tỷ đồng / 381,7 tỷ đồng đạt 79,4% kế hoạch thành phố giao. Tổng thu
ngân sách quận, phường được hưởng đạt 265,43 tỷ đồng / 492,613 tỷ đồng đạt
53,88% dự toán thành phố (đã loại trừ 344,709 tỷ đồng, gồm: thu bổ sung mục
tiêu ngoài kế hoạch của thành phố 10,483 tỷ; thu chuyển nguồn 244,866 tỷ
đồng; thu chuyển giao giữa các cấp 43,563 tỷ; thu kết dư 45,797 tỷ). Tổng chi
ngân sách 209,958 tỷ đồng/ 492,613 tỷ đồng bằng 42,62% kế hoạch thành phố
giao (đã loại trừ 43,563 tỷ chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách và 244,866 tỷ
chi chuyển nguồn).
4. Quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, đô thị và tài
nguyên môi trường
a) Quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản
Ngay từ đầu năm, UBND quận giao kế hoạch vốn năm 2021 và thường
xuyên chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn
được giao, đặc biệt chú ý đến thời gian khởi công, hoàn thành, bàn giao công
trình đưa vào sử dụng đối với các công trình trọng điểm, động lực, chỉ đạo đạt
tiến độ giải ngân theo Kế hoạch thành phố, chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị dự án
kiên quyết, giám sát chặt chẽ các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng
công trình..
Tổng giá trị giải ngân vốn từ đầu năm đến nay 2021 đạt 35,17% kế hoạch
vốn thành phố giao, số tiền 35,078 tỷ đồng/99,735 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn bao
gồm nguồn vốn kéo dài, chuyển tiếp, kết quả giải ngân 73,445/170,664 tỷ đồng
đạt 43,03% (trong đó: vốn thành phố 48,01/110,9 tỷ đồng, vốn quận
25,438/59,763 tỷ đồng). Tổng danh mục dự án bố trí vốn ngân sách quận chuẩn
bị đầu tư năm 2021 theo Quyết định số 4375/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của
UBND quận Liên Chiểu là 50 dự án và 03 dự án được bổ sung ngoài kế hoạch
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vốn chuẩn bị đầu tư. Đến ngày 12/9/2021 có 43 dự án được phê duyệt chủ
trương đầu tư (Trong đó: 15 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư có
TMĐT 34,768 tỷ đồng; 28 dự án đã được phê duyệt BCKTKT có TMĐT 31,029
tỷ đồng;10 dự án đề nghị dừng nghiên cứu do trùng dự án, trùng danh mục đầu
tư nguồn vốn ngân sách thành phố.
b) Công tác quy hoạch, phát triển đô thị và tài nguyên môi trường
Giải quyết 929 trường hợp xác nhận và cung cấp thông tin quy hoạch,
cung cấp thông tin quy hoạch cho 81 trường hợp, lấy ý kiến cộng đồng khu dân
cư 33 dự án, bàn giao mốc giới và công bố quy hoạch dự án 22 dự án, thẩm định
thiết kế kỹ thuật 51 hồ sơ - tổng dự toán 158,3 tỷ đồng, cấp Giấy phép 04 công
trình đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị. Tổ chức sửa chữa các hố sụt lún
tuyến đường Ngô Xuân Thu để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến, kinh
phí 200 triệu đồng. Tổ chức Sửa chữa các tuyến đường, điện chiếu sáng phục vụ
nhân dân vui xuân đón Tết Tân Sửu với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Kiểm tra,
khắc phục và sửa chữa các tuyến đường hư hỏng trên địa bàn quận như tuyến Lê
Hiến Mai, Gò Nảy, Nam Cao nối dài và kịp thời thay thế các nắp hố ga bị vỡ tại
tuyến đường Mẹ Suốt, đường Tạ Quang Bửu. Tổ chức cấp giấy phép vỉa hè sử
dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông 801 trường hợp, để sử dụng tạm thời
vỉa hè tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà và để xe
máy, xe ô tô.
Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị
trên địa bàn quận: Khung chung cư Thanh Lộc 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, tổ 36, phường Hòa Khánh Nam... Thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc
nhở về trật tự xây dựng, đã xử lý tháo dỡ dứt điểm 86 trường hợp vi phạm trên
địa bàn quận, đồng thời kiểm tra, lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính 02
trường hợp với tổng tiền xử phạt 55 triệu đồng gồm những lỗi không phép và sai
phép.Thường xuyên tổ chức ra quân nhắc nhở, xử lý cương quyết các hộ buôn
bán chợ tạm, chợ cóc, các tuyến đường xung quanh chợ Hòa Khánh, chợ Nam Ô,
chợ Hòa Mỹ, tuyên truyền cho các hộ kinh doanh buôn bán dọc các tuyến đường
chính Tôn Đức Thắng, Nguy n Lương Bằng, Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm,
Nguy n Sinh Sắc, Nguy n Tất Thành, Kinh Dương Vương khu vực Trung tâm
hành chính quận về việc không được lấn chiếm vỉa hè trái phép, không tập kết
hàng hóa kinh doanh buôn bán và yêu cầu treo bảng hiệu lên tường. Qua đó, đã
tạm giữ và xử lý nhiều tang vật như: 712 bảng hiệu; 201 pano, áp phích, băng
rôn; 169 dù che, bạc che; xử lý 172 trường hợp xe máy để không đúng nơi quy
định; ra quân xử lý 653 trường hợp hộ lấn chiếm vỉa hè lòng đường, buôn bán
hàng rong thu giữ nhiều vật dụng như dù, kệ, rau, củ. Ngoài ra, phát hiện và xử
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lý nghiêm 241 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông, vỉa hè, trật tự đô
thị, nộp ngân sách nhà nước 75,2 triệu đồng, đảm bảo 100% các trường hợp bị
phát hiện đều được xử lý nghiêm.
Công tác quản lý đất đai được tăng cường, lập Kế hoạch sử dụng đất năm
2021 của quận được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số
1437/QĐ-UBND ngày 27/4/2021, tổ chức công bố, công khai Kế hoạch sử dụng
đất năm 2021 trên trang thông tin điện tử quận, UBND 05 phường và các đơn vị có
liên quan.
Triển khai xây dựng Phường thân thiện môi trường trên địa bàn quận Liên
Chiểu năm 2021; tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới,
Ngày Khí tượng thế giới, Tuần l Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày
Đại dương Thế giới; tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường chào mừng
các ngày L , Tết; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi
trường năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu; ra quân dọn vệ sinh môi trường
khắc phục hậu quả bão, lũ, mưa lớn trên địa bàn quận Liên Chiểu. Triển khai kế
hoạch đóng ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh số 1-5 tại Khu liên
hiệp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành
phố Đà Nẵng; Tạm dừng hoạt động thu nhặt phế liệu của người dân tại bãi rác
Khánh Sơn để phòng, chống dịch Covid-19; Đề nghị thẩm định, phê duyệt dự
toán dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đối với dịch vụ vệ sinh
công cộng trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 2022-2024; Dừng điểm tập
kết tạm giá hạ, xà bần tại Bàu Thanh Vinh - Hồng Phước, phường Hòa Khánh
Bắc, quận Liên Chiểu; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phân
loại, thu gom, tập kết, lưu chứa, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh từ các
cơ sở y tế; cơ sở/điểm/khu vực đang cách ly y tế tập trung;
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phân loại chất thải phát
sinh trên địa bàn quận Liên Chiểu; rà soát các cơ sở sản xuất hoạt động gây ô
nhi m môi trường trong khu dân cư; cung cấp thông tin để hoàn thiện dự thảo
Đề án xử lý ô nhi m, cải thiện môi trường các hồ trên địa bàn thành phố; Có ý
kiến dự thảo Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt
Nam; lấy ý kiến về phương án đầu tư điểm tập kết rác tài nguyên phục vụ cộng
đồng dân cư trên địa bàn quận; chuẩn bị ứng phó và khắc phục sự cố môi trường
sau bão trên địa bàn quận Liên Chiểu.
5. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội
a) Về khoa học - công nghệ
Xét và Quyết định công nhận sáng kiến năm 2020 cho các cá nhân và tập
thể; triển khai đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021; ffề xuất đề án
thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU về Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt
trời phục vụ chiếu sáng các khu vui chơi, nhà sinh hoạt cộng đồng; ban hành
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Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 về việc Công bố hệ thống quản
lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Góp ý dự
thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về
nhãn hàng hóa. Tổ chức tuyên truyền Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam
năm 2021. Tham gia nhiệm vụ cấp thành phố về đề tài: “Nghiên cứu xây dựng
Chuỗi cung ứng nước mắm an toàn cho nước mắm Nam Ô”. xây dựng và ban
hành kế hoạch Mục tiêu chất lượng năm 2021.
b) Về văn hóa - thể thao
Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai đồng bộ từ quận
đến khu dân cư, nội dung đảm bảo theo hướng dẫn và phong phú, đa dạng về
hình thức, trang bị 350 pano các loại; hơn 25 cụm pano lớn nhỏ; 05 ụ cờ phướn;
In và treo hơn 800 phướn chiến lược, phướn sự kiện; 900 cờ phướn màu các
loại; 750 cờ phướn đảng và cờ phướn tổ quốc
để tuyên truyền trên các trục
đường chính, các vị trí trọng điểm của quận và Trung tâm hành chính quận. Từ
đầu năm đến nay đã thực hiện gần 2500 tin, bài về các sự kiện trên và về công
tác phòng, chống dịch bệnh, công tác hỗ trợ cho các hộ khó khăn, bị ảnh hưởng
bởi dịch Covid-19. Xây dựng 9 chương trình thời sự phục vụ Tết Nguyên đán
Tân Sửu năm 2021, phản ánh tình hình ATGT, vệ sinh An toàn thực phẩm, các
hoạt động trước trong và sau tết, chú trọng lồng ghép tuyên truyền công tác
phòng chống dịch Covid 19 ; trong chương trình hàng ngày và tăng cường thời
lượng phát thanh trên hệ thống truyền thanh quận và 05 phường. Và từ 16/8 đến
nay tập trung tuyên truyền và cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn và công
tác phòng, chống dịch Covid 19 của địa phương một cách kịp thời, sinh động.
Công tác thực hiện hỗ trợ thực phẩm cho các hộ dân trên địa bàn đồng thời
tuyên truyền người dân chèn chống nhà cửa trước cơn bão số 5 Conson.
UBND quận lập hồ sơ đề nghị công nhận Ghềnh Nam Ô phường Hòa
Hiệp Nam là danh thắng cấp thành phố Đà Nẵng; góp ý nội dung dự thảo “Đề án
bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng giai đoạn 2021-2025”; lấy ý kiến về việc xây dựng nhà Bia tại Đình làng
Hòa Mỹ thuộc phường Hòa Minh. Khảo sát thực tế Đồn Chơn Sảng - Làng Vân
và Đình làng Liên Chiểu thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, báo cáo Sở Văn hóa và
Thể thao thành phố, Bảo tàng Đà Nẵng.
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án quận thông minh. Tập huấn
việc sử dụng chức năng kết biên lai điện tử trên Hệ thống một cửa điện tử thành
phố Đà Nẵng cho các đơn vị, phòng, ban chuyên môn thuộc quận và UBND các
phường. Triển khai khai báo y tế online và kiểm soát vào ra qua ứng dụng
CNTT, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường triển khai
ứng dụng Thẻ vé QRCode giấy đi đường phục vụ công tác phòng, chống dịch
covid-19.
c) Về giáo dục và đào tạo
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Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục;
nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; triển khai chương trình, sách
giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân
luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ
năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học.
Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và
đào tạo1. Ngành Giáo dục phối hợp Hội khuyến học quận triển khai đánh giá,
xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã một cách thiết thực, hiệu quả; tiếp tục triển
khai nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng
học tập”, và “Đơn vị học tập”; hướng dẫn tổ chức đánh giá, xếp loại “Cộng đồng
học tập” xã, phường trên địa bàn quận. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xoá mù chữ
(XMC), PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi; PCGD tiểu học; PCGD trung học cơ
sở. Phối hợp với các trung tâm giáo dục thường xuyên tiếp tục triển khai giáo
dục hướng nghiệp và dạy nghề, phát triển giáo dục theo hướng phân luồng học
sinh sau THCS, bồi dưỡng ngắn hạn và tư vấn, tiếp tục mở lớp học văn hóa kết
hợp với học nghề; hỗ trợ các trung tâm văn hóa - thể thao, học tập cộng đồng.
Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
và theo Luật giáo dục năm 2019. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện việc đánh
giá giáo viên và cán bộ quản lý theo các chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng,
chuẩn phó hiệu trưởng và các công văn chỉ đạo; đánh giá cán bộ, công chức,
viên chức theo các quy định hiện hành. Thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời
các chính sách, chế độ đối với đội ngũ công chức, viên chức các đơn vị, trường
học. Điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tham gia hỗ trợ
phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận. Triển khai khai giản trực tuyến
vào ngày 05/9 và kế hoạch dạy và học online tại nhà tại các trường trên địa bàn
quận.
d) Về lao động - thương binh - xã hội
Triển khai điều tra dữ liệu cung lao động, phối hợp với UBND các
phường rà soát nhu cầu học nghề cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội
năm 2021; thông báo giới thiệu đơn vị có chức năng hoạt động dịch vụ đưa
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Phối hợp các đơn vị, địa
phương thống kê số lao động được giải quyết việc làm 2.330/6.000 lao động trên
địa bàn quận, đạt tỷ lệ 39% kế hoạch được giao. Rà soát, khảo sát bổ sung 256

1

đầu tư kinh phí nâng cấp sửa chữa các công trình vệ sinh, tường rào cổng ngỏ, sân chơi...nhằm đảm bảo an
toàn cho trẻ trong trường mầm non (05/8 trường mầm non công lập đã triển khai) với tổng kinh phí 5,8 tỷ đồng;
Trường mầm non Hướng Dương được Công ty Cô phần Đô thị FPT Đà Nẵng đầu tư 13 tỷ đồng xây dựng điểm
trường tại Khu tái định cư phía bắc trường Cao Đẳng Giao thông vận tải II-phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên
Chiểu.
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người (182 hộ) có nhu cầu hỗ trợ và chuyển đổi ngành nghề thu nhặt rác tại bãi
rác Khánh Sơn.
Thực hiện thăm, cấp phát và tặng quà cho đối tượng chính sách, xã hội và
các đơn vị, địa phương trên địa bàn quận nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 20212. 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 27/7/2021, thực hiện việc cấp phát quà từ nguồn trung
ương cho 2.207 đối tượng với kinh phí 675.600.000 đồng, từ 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, PTTH với tổng số 270 em, số tiền
hơn 800 triệu đồng.
Ban hành Quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng cho hơn 4.000 đối tượng
theo các văn bản quy định hiện hành. Giải quyết hồ sơ mai táng phí cho 78
trường hợp từ trần với số tiền 546 triệu đồng và thôi hưởng trợ cấp hằng tháng
cho 78 trường hợp. Mua thẻ BHYT cho 45 trường hợp hưởng trợ cấp hằng tháng
với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí tổ chức mừng thọ, chúc thọ
cho các cụ người cao tuổi đến tuổi hưởng theo quy định vào dịp Ngày truyền
thống Người cao tuổi Việt Nam 06/6, cho 821 người với tổng kinh phí gần 600
triệu đồng.
Triển khai Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 về việc
thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu,
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo theo hướng
tiếp cận đa chiều, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ
xã hội cơ bản nhằm nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống
vươn lên thoát nghèo bền vững góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn
quận. Phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn
thành phố giảm còn 1,59%, trong đó, giảm 100% hộ nghèo còn sức lao động
theo chuẩn Trung ương và hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công (Kế
hoạch toàn quận còn lại đến cuối năm 2021 là 900 hộ nghèo).
Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được đảm bảo, công tác phòng chống tệ
nạn xã hội, quản lý đối tượng ma túy, mại dâm được tăng cường.
Công tác hỗ trợ người dân phòng, chống Covid-19: triển khai thực hiện
theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của UBND thành
2

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/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của HĐND thành phố Đà Nẵng
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phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2021. Kết quả:
hỗ trợ nhóm đối tượng thường xuyên 11.091 người, số tiền 5.765.000 đồng;
nhóm lao động không giao kết hợp đồng lao động (LĐTD) 1.502 người, số tiền
2.203.000.000 đồng; nhóm lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc
không hưởng lương và trẻ em F1, F0 176 người, số tiền 384.670.000 đồng.
Đồng thời, triển khai hỗ trợ tiền mặt và hàng hóa thiết yếu cho 99.559 lượt hộ
(người), kinh phí 43.535.350.000 đồng (Trong đó, hỗ trợ 340.590 kg gạo từ
nguồn trung ương cho 22.706 người).
e) Về Y tế - dân số
Ước tính 9 tháng đầu năm 2021, tổng số lượt khám bệnh trong toàn Trung
tâm 114.721 lượt, giảm 20% so với năm 2020, đạt 72% so với chỉ tiêu kế hoạch
của Sở Y tế giao. Tổ chức thực hiện tốt quy chế chuyên môn, không có xảy ra
sai sót chuyên môn. Tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra, tăng cường
công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận
Trước tình hình dịch Covid-19 di n biến phức tạp, đặc biệt là tình hình
dịch xảy ra tại các công ty trong các khu công nghiệp dẫn đến trên địa bàn quận
Liên Chiểu phát sinh nhiều điểm nóng liên quan đến dịch bệnh và nhiều trường
hợp liên quan đến ca mắc Covid-19 cần cách ly tập trung, trong khi cơ sở cách
ly tập trung tại Khu Ký túc xá phía Tây thành phố được trưng dụng làm bệnh
viện dã chiến. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Liên Chiểu
đã khảo sát và triển khai đưa vào hoạt động đối với 05 cơ sở3 cách ly tập trung
mới để kịp thời tiếp nhận đưa vào cách ly đối với các đối tượng liên quan đến
bệnh nhân nhi m SAR-CoV-2 trên địa bàn quận. Ban Chỉ đạo quận đã huy động
các lực lượng (150 người) gồm nhân viên Trung tâm Y tế và tăng cường của các
bệnh viện, phòng khám trên địa bàn thành phố, Công an, Quân đội, cán bộ công
chức phòng ban tham gia phục vụ tại các cơ sở cách ly tập trung. Đồng thời
trang bị cơ sở vật chất tại các cơ sở như nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh
hoạt hằng ngày, thức ăn, nước uống, thu gom vệ sinh Kết quả sau hơn một
tháng triển khai thực hiện, tại 05 cơ sở cách ly tập trung đã tiếp nhận và đưa vào

3

Khu Ký túc xá Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, địa chỉ: 60 đường Ngô Sĩ Liên, phường
Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng từ ngày 18 tháng 7 năm 2021. Khu Ký túc xá Phân hiệu
Cao đẳng Đường sắt Đà Nẵng, địa chỉ: 62A Nguy n Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành
phố Đà Nẵng từ ngày 20 tháng 7 năm 2021. Khu Ký túc xá Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, địa
chỉ: 143 đường Nguy n Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng từ ngày 20
tháng 7 năm 2021. Trung tâm Huấn luyện Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Đường Đà Sơn, phường Hòa
Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng từ ngày 22 tháng 7 năm 2021. Trường Tiểu học Phan Phu
Tiên và Trường Mầm non 1/6, địa chỉ: Đường Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành
phố Đà Nẵng từ ngày 08 tháng 8 năm 2021.
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cách ly 1.562 F1 trong cộng đồng. Trong đó: 1.210 trường hợp đã hoàn thành
cách ly, 180 trường hợp chuyển đi nơi khác, hiện đang cách ly 172 trường hợp.
Quận ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 21/7/2021 triển khai
chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quận Liên Chiểu năm
2021-2022, thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng
COVID-19 trên địa bàn quận Liên Chiểu tại Quyết định số 2642/QĐ-UBND
ngày 18/7/2021. Kết quả: điểm tiêm tại Khu KTX phía Tây thành phố đã tổ chức
09 đợt tiêm chủng cho 15.612 đối tượng. Tính đến ngày 11/9/2021, trên toàn địa
bàn quận có 15.018 lượt người được tiêm vắc xin phòng Covid-19 (trừ nhân
viên TTYT, Trạm Y tế), Trong đó tiêm mũi 1 là 13.453 người, tiêm mũi 2 là
1.565 người. Đối tượng chủ yếu là lực lương tham gia tuyến đầu chống dịch,
người trên 65 tuổi bị bệnh nền, giáo viên, doanh nghiệp.
b) Dân số - KHHGĐ
Tổng số dân: 179.721 người (tính đến 31/7/2021). Tổng số trẻ sinh ra 847
trẻ. Số trẻ sinh 3+: 34 trẻ. Số bé trai 434 trẻ, số bé gái 413 trẻ. Tỷ số giới tính khi
sinh: 105 bé trai/100 bé gái. Chất lượng dân số: số phụ nữ mang thai tham gia
SLTS: 861/967 ca, đạt 89%; số trẻ em sinh ra được lấy mẫu xét nghiệm SLSS:
694/847 trẻ, đạt 82%; số trẻ sinh ra được tầm soát sơ sinh tại TTYT quận Liên
Chiểu: 225 trẻ; số Người cao tuổi được chăm sóc, khám sức khỏe và được điều
trị kịp thời tại các cơ sở y tế: 1651 người; số cặp nam, nữ chuẩn bị kết hôn được
tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân: 87/115 cặp, đạt 75%. DCTC đạt
399/710 (đạt 56%); Triệt sản 10 ca; Thuốc cấy tránh thai đạt 48/50 (đạt 96%);
Thuốc tiêm đạt 122/119 (đạt 102,5%); Viên uống tránh thai đạt 1260/725 (đạt
174%); Bao cao su đạt 3043/2350 (đạt 129%).
6. Nội chính
a) Nội vụ
Trong 9 tháng đầu năm qua, công tác tổ chức bộ máy được thường xuyên
củng cố4; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực
hiện đầy đủ, kịp thời; công tác cải cách hành chính5, thi đua - khen thưởng6 được

4

Điều động và bổ nhiệm: 08 trường hợp; Bổ nhiệm lại: 04 trường hợp; Tuyển dụng 14 viên chức đơn vị sự
nghiệp hành chính, chuyển đổi vị trí công tác 02 trường hợp quận, 01 trường hợp phường chuyển quận
5

Triển khai Kế hoạch công tác cải cách hành chính quận năm 2021; thực hiện báo cáo và giải trình các nội
dung thẩm định văn thư - lưu trữ, cải cách hành chính năm 2020; triển khai tổ chức hội thi Viết sáng kiến kinh
nghiệm đột phá về công tác CCHC năm 2021; triển khai thực hiện Kế hoạch đối thoại gặp mặt giữa lãnh đạo
UBND quận và thanh niên.
6

Ban hành Quy chế thi đua các cụm thi đua khối quận, huyện, thẩm định hồ sơ, trình khen thưởng cấp nhà
nước đối với 01 tập thể và 01 cá nhân; trình khen cấp thành phố đối với danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho
11/35 tập thể; tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu các cụm thi đua thuộc quận năm 2020 cho 03 tập thể; tặng bằng
khen đứng vị trí thứ hai các cụm thi đua thuộc quận năm 2020 cho 03 tập thể; tặng bằng khen UBND thành phố
cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, 2019; Chiến sĩ thi đua thành phố.

11

tập trung chú trọng; công tác xây dựng chính quyền, tôn giáo 7, văn thư lưu trữ
được quan tâm; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên, quản lý
nhà nước đối với các tổ chức Hội quần chúng, tổ chức Phi Chính phủ. Tiếp tục
quản lý, theo dõi các hoạt động của các Hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động
trên địa bàn quận, đảm bảo hoạt động của các Hội di n ra thông suốt, hiệu quả.
Tiếp tục hướng dẫn các phường quản lý hồ sơ, mốc địa giới hành chính theo
đúng quy định. Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021.
Tuyển dụng và bố trí công tác đối với 59 giáo viên trúng tuyển kỳ thi
tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022. Xử lý kỷ
luật đối với Trường THCS Lê Anh Xuân theo kết luận của Thanh tra quận Liên
Chiểu, bổ nhiệm mới hiệu trưởng Trường THCS Lê Anh Xuân. Tổ chức kỳ thi
thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên; xây dựng Kế hoạch xét tuyển nhân
viên ngành Giáo dục. Triển khai tổ chức Kỳ thi tuyển viên chức đơn vị sự
nghiệp: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin quận và Đội Kiểm tra Quy
tắc quận; triển khai tổ chức Kỳ thi tuyển công chức phường và tiếp nhận công
chức phường không qua thi tuyển; ban hành Kế hoạch luân chuyển lãnh đạo
quản lý; triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
và bầu cử đại biểu HĐND quận.
b) Thanh tra
Trong 9 tháng đầu năm, tình hình đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh tăng so các năm về trước, nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh có
liên quan đến việc cấp GCNQSD đất, công tác giải toả đền bù, bố trí tái định cư
di n ra nhiều tại các dự án đã và đang triển khai thực hiện. Trong kỳ kết luận 01
cuộc thanh tra theo kế hoạch, về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân
sách và hoạt động tài chính khác tại Trường Mầm non Măng Non, phường Hòa
Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (kết luận số 111/KL-TTQ ngày
06 tháng 8 năm 2021 của Chánh thanh tra quận), tiếp công dân 320 lượt người8.
Tiếp nhận 03 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền (quận 2, phường 1).
Tiếp nhận mới 06 đơn tố cáo cấp quận và năm 2020 chuyển sang 01 đơn thuộc
UBND quận khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tốt, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thường
xuyên, hoạt động chuyên đề năm 2021, và tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, mưu trí, dũng cảm trong thực
hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm năm 2021.
7

Tổ chức gặp mặt các chức sắc, chức việc tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Tiếp tục tham mưu
thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan đến công tác tôn giáo trên địa bàn quận. Ban hành Công văn hướng
dẫn, quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp Đại l Phật đản PL.2565 - DL.2021; Hướng dẫn An cư kiết hạ
PL.2565-DL 2021 tại các chùa Phật giáo trên địa bàn quận; Ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp
luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản
chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu; Báo
cáo tình hình thực hiện báo cáo thống kê hoạt động an sinh xã hội của các tổ chức tôn giáo.
8

Tiếp công dân thường xuyên 257 lượt (quận 95, phường 162), tiếp định kỳ lãnh đạo 63 lượt (quận 9, phường
54) với nhiều ý kiến phản ánh khác nhau. Nội dung kiến nghị, phản ánh và gửi đơn khiếu nại, tố cáo tập trung
nổi cộm vấn đề tranh chấp đất, những vấn đề liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô
nhi m môi trường và công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư tại các dự án trên địa bàn quận.
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thẩm quyền cấp quận9. Tiếp nhận 209 đơn kiến nghị, phản ánh (cấp quận: 143
đơn, phường 66 đơn), trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết 158 đơn (cấp quận
95 đơn, cấp phường 63 đơn); không thuộc thẩm quyền 51 đơn (cấp quận 48 đơn,
cấp phường 3 đơn). Số đơn thuộc thẩm quyền năm 2020 chuyển sang 96 đơn.
Như vậy, tổng số đơn thuộc quyền giải quyết trong kỳ 254 đơn (quận 182
đơn, phường 72 đơn). Đã giải quyết xong 133/254 đơn thuộc thẩm quyền (cấp
quận 70 đơn, phường 63 đơn), đang tiến hành giải quyết 121 đơn (cấp quận 112
đơn, phường 9 đơn).
c) Tư pháp
9 tháng đầu năm 2021, ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện công tác rà soát,
hệ thống hóa văn bản, kiểm tra, tự kiểm tra công tác xây dựng ban hành văn bản
của UBND quận và các phường đạt chất lượng. Tăng cường kỷ luật kỷ cương
trong thực thi công vụ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh
vực hộ tịch, chứng thực10. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác hoà giải ở
cở sở, phấn đấu hoà giải thành đạt tỷ lệ bình quân từ 90% trở lên; tổ chức các
lớp tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hoà giải cho đội ngũ Hoà giải viên
cơ sở. Rà soát các địa phương thực hiện củng cố kiện toàn đội ngũ hòa giải viên
đảm bảo đúng quy định. Nâng cao chất lượng tổ chức hoà giải cơ sở. Tăng
cường công tác tập huấn, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính tại địa phương, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, điểm nóng. Ban hành
các Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp quận Liên
Chiểu năm 2021-2025, Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TTBTP.
7. Quốc phòng - An ninh
a) Quốc phòng
Tổ chức duy trì nghiêm các chỉ thị, quyết định, quy định của trên về công
tác SSCĐ thường xuyên. Tổ chức trực SSCĐ và hoạt động kiểm soát quân sự,
duy trì kỷ luật và tuần tra nắm tình hình địa bàn trong dịp Tết, và các sự kiện
quan trọng. Chỉ đạo hoạt động có hiệu quả đối với lực lượng DQTT phối hợp
tuần tra nắm tình hình địa bàn theo Quyết định 8394 của UBND thành phố. Tiếp
tục chỉ đạo có hiệu quả đối với lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn

9

Tổng cộng 07 đơn. Qua xác minh thông tin người tố cáo theo quy định pháp luật: 03 đơn không thụ lý giải
quyết; 01 đơn chưa thụ lý; đã giải quyết xong 03 đơn/03 đơn thuộc thẩm quyền.
10

Kết quả: Thay đổi, cải chính hộ tịch là 86 trường hợp; Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 07 trường hợp;
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 07 trường hợp; Đăng ký nhận cha, mẹ, con 03 trường hợp; Ghi chú kết
hôn: 01 trường hợp. Tiếp nhận, giải quyết 60.081 bản sao chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản
do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, chứng nhận.
Thực hiện 2.316 trường hợp chứng thực chữ ký người dịch; 1.160 trường hợp chứng thực chữ ký trong các loại
giấy ủy quyền, giấy xác nhận sơ yếu lý lịch.
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quận. Tổ chức gặp mặt quân nhân xuất ngũ và L giao nhận quân năm 2021.
Thực hiện tốt công tác khám tuyển NVQS, đảm bảo quân số giao quân năm
2021 là 171 thanh niên (lực lượng Quân sự: 137 TN; lực lượng Công an: 34 TN)
đạt 100%
Đề nghị Bộ CHQS thành phố công nhận 05 phường trọng điểm về quốc
phòng an ninh. Tham mưu Quận ủy ban hành Chỉ thị tổ chức di n tập chiến đấu
phòng thủ có xử lý tình huống A2, A3 cho phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp
Nam, di n tập động viên công nghiệp cho Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng.
Chỉ đạo các địa phương kết nạp lực lượng đào tạo Hải đội DQTT biển vào
DQTT (đã kết nạp 04/06đ/c). Hoàn chỉnh vật chất huấn luyện năm 2021 phục vụ
Hội thi MHHC, vật chất huấn luyện, sáng kiến cải tiến huấn luyện năm 2021.
b) An ninh
Chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn thành phố, nhất là các dịp l , tết và các sự kiện lớn. Công tác phòng,
chống tội phạm cướp giật tài sản và tội phạm khác trên đường phố tiếp tục được
tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm
chế, kiểm soát; không xảy ra vụ việc phức tạp, các vụ trọng án như giết người,
cướp tài sản.. Trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị được duy trì ổn định trong thời
gian qua.
8. Cập nhật tiến độ thực hiện theo Quyết định 176/QĐ-UBND thành
phố ngày 19/01/2021 và Kế hoạch 52/KH-UBND thành phố ngày 23/3/2021
(kèm theo phụ lục)
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021
1. Linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì
sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Thực
hiện tốt phương châm “vắc-xin+5K”.
2. Tập trung rà soát thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của đảng bộ
quận nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận thường kỳ của quận ủy Liên Chiểu.
Kế hoạch Chương trình công tác năm 2021, Kế hoạch giao 3 nhiệm vụ trọng tâm
của UBND quận trên cơ sở thành phố giao, Nghị quyết của Quận ủy Liên chiểu
về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
3. Rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh năm 2021. Xây dựng kế hoạch giao các chỉ tiêu kinh tế - xã hội
năm 2022. Triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo
Nghị quyết 44/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố.
4. Triển khai phương án phòng chống lụt bão; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn;
cắt tỉa cây xanh, phòng chống ngập úng, dọn dẹp vệ sinh môi trường trong mùa
mưa bão. Tổ chức tọa đàm giữa lãnh đạo quận và các doanh nghiệp kịp thời tháo
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gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, đề xuất chính sách
hỗ trợ các doanh nghiệp nhằm phục hồi kinh tế ngay sau khi kiểm soát tình hình
dịch Covid-19 .
5. Tiếp tục ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, trật tự xây dựng, vệ
sinh môi trường; đảm bảo tình hình An toàn giao thông, an ninh trật tự; xử lý
quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn quận. Rà soát, đánh giá công tác quản lý
đất công trên địa bàn quận.
6. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chú trọng công tác
phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã
hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm năm 2021,
UBND quận Liên Chiểu báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Quận ủy (b/c);
- Lưu: VT, TCKH (Châu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Nhường

