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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 12 NĂM 2020
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1. Về kinh tế
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- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
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a) Sản xuất: Tổng giá trị sản xuất trong tháng 12 ước thực hiện 556.368
triệu đồng, lũy kế 12 tháng ước đạt 6.303.000 triệu đồng, đạt 83,27% so với kế
hoạch quận, 87,79% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó:
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oạt đ ng c ng nghiệp - tiểu thủ c ng nghiệp trên địa bàn quận chậm lại
so với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng giá trị sản xuất
c ng nghiệp - tiểu thủ c ng nghiệp trong tháng 12 ước thực hiện 479.159 triệu
đồng, lũy kế 12 tháng ước đạt 5.321.000 triệu đồng, đạt 82,54% so với kế hoạch
quận, b ng 87,15% so với cùng kỳ năm 2019.
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- Thuỷ sản - Nông - Lâm
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Trong tháng, các đợt kh ng khí lạnh đã ảnh hưởng kh ng đáng kể đến
hoạt đ ng khai thác hải sản. oạt đ ng khai thác ven bờ vẫn tiếp tục hoạt đ ng,
các nghề khai thác như lưới mực, lưới rê các loại, câu... đạt năng suất và sản
lượng khá. oạt đ ng khai thác thủy sản cả vùng khơi và vùng bờ được duy trì
ổn định với năng suất và sản lượng khá.
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Giá trị sản xuất thủy sản - n ng nghiệp trong tháng 12 ước thực hiện
77.209 triệu đồng, lũy kế 12 tháng ước đạt 982.000 triệu đồng, đạt 87,45% so
với kế hoạch quận, b ng 91,42% so với thực hiện năm 2019.
Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 12 đạt 2.080 tấn, lũy kế 12 tháng
đạt 26.082 tấn, đạt 101,09% so với kế hoạch thành phố, đạt 90,3% so với kế
hoạch quận, b ng 93,51% so với cùng kỳ.
C ng tác cấp giấy phép hoạt đ ng khai thác thuỷ sản vẫn tiếp tục và được
duy trì đáp ứng yêu cầu của ngư dân, đã cấp lại 50 giấy phép khai thác thủy sản.
Tăng cường c ng tác quản lý, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời tình trạng lắp đặt mới
lồng bè, kh ng để gia tăng lồng, bè nu i trồng thủy sản và có kế hoạch di dời.
Giải quyết 01 đơn xin hỗ trợ của c ng dân thu c lĩnh vực thủy sản; Báo cáo thực
hiện Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết
số 255/2019/NQ- ĐND trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thực hiện chương
trình khuyến ngư quận, hỗ trợ ngư dân lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

2
trên tàu cá. Thực hiện hỗ trợ 15 tàu cá khai thác hải sản tham gia Tổ Đoàn kết
sản xuất trên biển phường Thọ Quang trang bị 30 bình chữa cháy trên tàu cá.
Thực hiện đề án “Chương trình Mỗi xã m t sản phẩm”, trong đó có 02
sản phẩm tham gia chương trình OCOP gồm chả cá thu của C ng ty TN
Bắc
Đẩu và tảo xoắn nguyên chất sấy lạnh của ợp tác xã C ng nghệ Cao Mặt trời
Việt được UBND thành phố c ng nhận sản phẩm OCOP cấp thành phố xếp hạng
đạt 04 sao.
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Tiếp tục thực hiện c ng tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy;
báo cáo kết quả kiểm tra, th ng kê rà soát đánh giá rừng trồng của các tổ chức,
cá nhân bị thiệt hại sau bão; báo cáo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả
c ng tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý hoạt đ ng du lịch sinh thái trên Bán đảo
Sơn Trà; tăng cường c ng tác bảo vệ đ ng vật hoang dã tại khu vực Bán đảo
Sơn Trà. Rà soát các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc giao đất, giao rừng trên
bán đảo Sơn Trà.
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b) Thương mại - dịch vụ - du lịch
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Tổ chức tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng
m i trường du lịch an toàn, thân thiện trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 20162020 và những năm tiếp theo”. Triển khai thực hiện các biện pháp điều hành giá
trên địa bàn quận trong những tháng cuối năm 2020. Phối hợp với Trường Cao
đẳng Lương Thực – Thực phẩm tổ chức lớp Nghiệp vụ Nhà hàng, phối hợp với
Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 tổ chức 06 lớp ngoại ngữ (tiếng Anh/
Trung/ àn) cho chủ cơ sở và người lao đ ng tại các cơ sở ăn uống, cơ sở mua
sắm.
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Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước thực hiện trong
tháng 12 là 420 tỷ đồng, lũy kế 12 tháng đạt 6.797 tỷ đồng, đạt 68,27% so với kế
hoạch thành phố giao, b ng 68,3% so với cùng kỳ năm 2019.
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Triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh
theo hình thức trực tuyến đáp ứng kịp thời nhu cầu của các h kinh doanh.
Trong tháng giải quyết cấp 200 GCNĐKKD, trong đó: cấp mới 135 hồ sơ, cấp
lại 01 hồ sơ, thay đổi n i dung đăng ký kinh doanh 35 hồ sơ, nghỉ hẳn 25 hồ sơ,
th ng báo sửa đổi hoặc trả 04 hồ sơ.
c) Thu, chi ngân sách nhà nước
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận trong tháng 12 ước đạt
42.053 triệu đồng, lũy kế 12 tháng là 435.000 triệu đồng, đạt 51,5% so với dự
toán thành phố và quận giao.
Tổng chi ngân sách trên địa bàn quận lũy kế 12 tháng đạt 583.183 triệu
đồng, đạt 70,43% so với dự toán thành phố giao, đạt 70,39% so với dự toán
quận giao.
2. Quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, đền bù giải toả
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Trong tháng, đã xét cấp 76 giấy phép xây dựng và sửa chữa nhà; 02 giấy
xác nhận quy hoạch để nhân dân xây dựng nhà ở và chuyển dịch h khẩu theo
quy định; 07 giấy phép đào đường, vỉa hè lắp đặt hệ thống cấp nước. Tổ chức
c ng bố quy hoạch theo quy định và bàn giao mốc giới dự án trên địa bàn quận
theo quy định. Kiểm tra, rà soát các tuyến đường có hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng
và có báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét và chỉ đạo các đơn vị liên
quan xử lý.
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UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị trực thu c lập thủ tục, triển khai, tập
trung đẩy nhanh tiến đ các c ng trình theo kế hoạch vốn đã được giao, đặc biệt
đẩy nhanh tiến đ thi c ng các c ng trình trường học thu c kế hoạch năm 2020,
triển khai kịp thời các c ng trình xử lý thoát nước chống ngập úng, các c ng
trình điện chiếu sáng theo kiến nghị của cử tri, cụ thể: nguồn vốn thành phố gồm
06 c ng trình mới và 11 c ng trình chuẩn bị đầu tư, đến nay có 06 c ng trình đang
thi c ng; nguồn vốn quận gồm 26 c ng trình mới (UBND quận bổ sung thêm 02
c ng trình) và 01 c ng trình thanh toán, đến nay đã thi công xong 17 công trình,
giãn thi công 05 công trình, 01 c ng trình Sở Xây dựng đang phê duyệt tổng mặt
b ng, các c ng trình còn lại đang thi c ng, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.
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Tăng cường c ng tác lập lại trật tự đ thị 1, an toàn giao th ng và vệ sinh
m i trường trên địa bàn, đặc biệt tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm; kịp
thời xử lý các phản ánh của người dân. Chỉ đạo các lực lượng xử lý tốt trật tự đ
thị, ngăn chặn tình trạng xin ăn biến tướng, bán hàng rong, chèo kéo, đeo bám
du khách, lang thang đánh giày tại các khu vực trọng điểm, khu vui chơi c ng
c ng, các chợ, các khu danh thắng tham quan trong dịp lễ và các sự kiện diễn ra
trên địa bàn. Duy trì lực lượng kiểm tra việc xây dựng trái phép tại các khu dự
án đã c ng bố quy hoạch và những nơi thu c dự án chỉnh trang, kiểm tra chặt
ch tình hình xây dựng trái phép tại bán đảo Sơn Trà 2.
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C ng tác quản lý nhà nước về tài nguyên - m i trường được triển khai
thực hiện tốt. Kịp thời xử lý phản ánh của báo chí, người dân về m i trường.
Kiểm tra, giám sát thực hiện dịch vụ c ng ích trên địa bàn quận. Kiểm tra c ng
tác dọn vệ sinh m i trường tại các điểm phường phát sinh tồn đọng rác. Thực
hiện c ng tác quản lý đất đai theo phân cấp. Trong tháng, ban hành 56 quyết định
giao đất tái định cư, 04 quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, 02 quyết định
thu hồi đất, 02 quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, 02 quyết định phê
duyệt tính pháp lý về đất. Ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đất đai với tổng số tiền phạt là 60 triệu đồng.
3. Văn hoá - xã hội
a) Về Giáo dục - Đào tạo: Tổ chức các hoạt đ ng kỷ niệm 76 năm Ngày
thành lập Quân đ i nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020). Tham gia
1

Trong năm ban hành 97 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự đ thị, trong đó 25 trường hợp bán
hàng rong, 61 trường hợp để xe m t ở lòng đường trái quy định, 11 trường hợp để biển hiệu lấn chiếm vỉa hè
với số tiền 24.700.000 đ.
2
Trong tháng ban hành 06 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự xây dựng với tổng số tiền
160.000.000 đồng.
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i thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố. Tham gia tập huấn giáo dục STEM,
chương trình giáo dục phổ th ng mới cho cán b , giáo viên. Triển khai việc cập
nhật dữ liệu Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2020. Tổ chức thi GVCN giỏi
cấp quận đối với cấp tiểu học và T CS, tổ chức thi đấu các m n thể thao cấp
quận, thành lập các đ i tuyển tham gia thi đấu các m n
i khỏe phù đổng cấp
thành phố.
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b) Về Y tế, DS-K GĐ: C ng tác khám chữa bệnh được đảm bảo, tạo
điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám và điều trị. Quận tiếp tục chỉ đạo
các đơn vị tăng cường các hoạt đ ng kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên địa bàn,
đặc biệt là dịch Covid-19. Triển khai c ng tác kiểm tra an toàn thực phẩm trên
địa bàn quận3. Tiếp tục triển khai các chỉ tiêu về Dân số - Kế hoạch hóa gia
đình, số sinh trong 12 tháng là 2.299 trẻ (trong đó sinh con thứ 3+ là 113 trẻ)
giảm 2,05% so với cùng kỳ, tỷ lệ sinh con thứ 3+ là 5,19% (giảm 0,27% so với
cùng kỳ).
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c) Về Văn hóa - Thông tin: các ngành, địa phương thực hiện tuyên truyền
tháng thành đ ng quốc gia phòng, chống IV/ AIDS, “Tháng hành đ ng vì bình
đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”, Ngày dân số Việt Nam
(26/12), Ngày thành lập Quân đ i nhân dân Việt Nam, Ngày Nhân quyền thế
giới. Tăng cường c ng tác quản lý các hoạt đ ng văn hóa và kinh doanh dịch vụ
văn hóa c ng c ng; tăng cường quản lý quảng cáo, rao vặt. Tiếp tục thực hiện
quản lý nhà nước về du lịch theo phân cấp. Tiếp tục tuyên truyền cho các cơ sở
lưu trú về phòng, chống Covid-19. Tổ chức khảo sát, đầu tư, trùng tu, xây dựng
các thiết chế văn hóa trên địa bàn quận. Triển khai thực hiện phần mềm quản lý
nhà nước chuyên ngành Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đ thị”;
Kế hoạch xây dựng, phát triển Đà Nẵng thành Trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, chất lượng cao gắn với thực hiện tốt các chính sách an
sinh xã h i, hướng đến xây dựng “thành phố đáng sống” đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045 trên địa bàn quận. Rà soát, thống kê danh sách các ca sĩ,
nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhiếp ảnh gia, họa sĩ, nghệ nhân... trên địa bàn quận.
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oạt đ ng Truyền thanh được duy trì triển khai theo kế hoạch, đảm bảo
th ng tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước đến nhân dân4.
d) Về Lao đ ng - Thương binh & Xã h i
Duy trì tốt c ng tác bảo trợ xã h i và chăm sóc trẻ em5. Tiếp tục quan tâm
triển khai giải quyết việc làm, giải quyết thoát nghèo theo kế hoạch thành phố

3
4

Đã kiểm tra 325/369 cơ sở quản lý, chưa phát hiện vi phạm.

Đã thực hiện 31 chương trình phát thanh địa phương với hơn 300 tin, bài các loại.
Phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tổ chức tập huấn phương pháp kỷ luật tích cực cho đ i ngũ c ng tác
viên bảo trợ; tổ chức 02 đợt tập huấn về Luật trẻ em và các chính sách liên quan cho c ng tác viên Dân số - Y tế
và cán b h i viên các h i đoàn thể khu dân cư.
5

5
giao6. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ về việc đăng ký thang lương, bảng lương của các
doanh nghiệp theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ
về việc qui định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao đ ng làm việc theo
hợp đồng lao đ ng. Ban hành Kế hoạch số 168/K -UBND ngày 17/12/2020 về
triển khai thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở người có c ng với cách
mạng năm 2021 trên địa bàn quận Sơn Trà. Tiếp tục thực hiện chi trả chế đ trợ
cấp hàng tháng cho người có c ng qua Bưu điện.
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4. Xây dựng chính quyền - Thanh tra - Tư pháp
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Triển khai c ng tác phòng chống tệ nạn xã h i; tăng cường c ng tác tuyên
truyền ở các địa bàn dân cư; c ng tác kiểm tra, kiểm soát, nhất là các địa bàn
trọng điểm phức tạp nh m bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Tiếp nhận 136 đối
tượng, đến nay đang quản lý sau cai tại các địa phương là 216 đối tượng; tiếp
nhận, thẩm định 144 hồ sơ đề nghị cai nghiện bắt bu c; 22 hồ sơ cai nghiện tự
nguyện.
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a) Về Xây dựng chính quyền: Triển khai Kế hoạch số 143/K -UBND
ngày 04 tháng 11 năm 2020 về việc triển khai Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10
tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo tổ chức triển khai
thực hiện Nghị quyết số 119/2020/Q 14 của Quốc h i về thí điểm tổ chức m
hình chính quyền đ thị và m t số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành
phố Đà Nẵng. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số
108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh
giản biên chế. Triển khai các n i dung liên quan đến việc kê khai minh bạch tài
sản, thu nhập của cán b , c ng chức, viên chức, người lao đ ng theo Nghị định
số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Tổ chức lớp bồi dưỡng
kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho cán b , c ng chức các
phường thu c quận. Ban hành Kế hoạch 156/K -UBND ngày 01 tháng 12 năm
2020 về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp c ng lập, trực thu c
UBND quận Sơn Trà năm 2020, nhu cầu tuyển dụng là 17 chỉ tiêu, trong đó:
Đ i Kiểm tra quy tắc đ thị quận là 16 chỉ tiêu; Trung tâm Văn hóa, thông tin và
Thể thao quận là 01 chỉ tiêu.
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Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch C ng tác
thanh niên năm 2020, Kế hoạch c ng tác văn thư lưu trữ năm 2020. Phối hợp
với Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Chỉnh lý tài liệu cho các phòng chuyên
m n theo Kế hoạch Chỉnh lý tài liệu từ đầu năm. Tổ chức kiểm tra, thẩm định,
đánh giá kết quả thực hiện c ng tác văn thư lưu trữ năm 2020 tại các phòng, ban
chuyên m n, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường. Thực hiện báo cáo kết quả
thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao cho UBND quận Sơn Trà năm
2020, báo cáo trực tuyến kết quả c ng tác cải cách hành chính và Chỉ thị số 29CT/TU ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trên
phần theo dõi c ng tác cải cách hành chính của thành phố và báo cáo tổng kết
6

Triển khai rà soát thoát nghèo năm 2020. Giải quyết việc làm trong tháng cho 91 lao đ ng, lũy kế đến nay giải
quyết việc làm cho 5.103/7.000 lao đ ng, đạt 72,9% so với kế hoạch.

6
c ng tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, t n giáo năm 2020 và triển khai nhiệm
vụ trọng tâm về tín ngưỡng, t n giáo năm 2021.

am

tt-

nh

am

tt

b) Về Thanh tra - Tư pháp: Duy trì tốt c ng tác tiếp dân và giải quyết đơn
thư của tổ chức và c ng dân. Trong tháng, tại UBND quận tổ chức 54 lượt tiếp
công dân, tiếp nhận 64 đơn (đơn khiếu nại: 02, đơn tố cáo: 04, đơn kiến nghị,
phản ánh: 58); UBND các phường tổ chức 17 lượt tiếp c ng dân, tiếp nhận 02
đơn kiến nghị, phản ảnh. Kết quả đối với đơn thu c thẩm quyền cấp quận giải
quyết: 0 đơn khiếu nại (01 đơn khiếu nại cùng n i dung đã được tiếp nhận vào
năm 2019 và đã ban bành văn bản hướng dẫn vào tháng 7/2019, 01 đơn đã
chuyển đến Ban Giải phóng Mặt b ng để giải quyết theo thẩm quyền); 03/04
đơn tố cáo (01 đơn trong thời gian rà soát cùng với 11 vấn đề khác trước khi lập
thủ tục thụ lý); 16/58 đơn kiến nghị, phản ánh, đạt tỷ lệ 27,58%, hiện còn 42 đơn
đang trong thời gian xử lý của cơ quan chuyên m n. Đối với đơn thu c thẩm
quyền cấp phường giải quyết 02/02 đơn kiến nghị, phản ánh.
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5. Quốc phòng - An ninh
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Triển khai thực hiện tốt c ng tác tư pháp trên các lĩnh vực như: C ng tác
kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền 7; c ng tác phối
hợp phổ biến giáo dục pháp luật 8; c ng tác đăng ký và quản lý h tịch đúng theo
quy định của Luật
tịch; c ng chứng chứng thực đảm bảo theo quy định và
kịp thời theo yêu cầu của tổ chức và c ng dân. Chỉ đạo UBND các phường kịp
thời củng cố các tổ hòa giải và thực hiện c ng tác hòa giải ở cơ sở 9.
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Quốc phòng - An ninh được đảm bảo giữ vững, các lực lượng vũ trang
trên địa bàn duy trì nghiêm chế đ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, trực
phòng kh ng; nắm chắc tình hình địa bàn. Đồng thời tăng cường c ng tác kiểm
tra trực sẵn sàng chiến đấu ở cơ sở, triển khai các chốt liên ngành hạn chế người
dân lên Bán đảo Sơn Trà. Chỉ đạo 7 phường, các đơn vị Tự vệ tổ chức duy trì
nghiêm c ng tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các mục tiêu trên địa
bàn. oàn chỉnh các văn kiện bảo đảm các binh chủng, ngành theo Quyết tâm A
đã được B Chỉ huy quân sự thành phố phê duyệt. Kiểm tra, giám sát các
phương tiện bay kh ng người lái theo Nghị định 36/NĐ-CP của Chính phủ.
Tăng cường c ng tác đấu tranh trấn áp các loại t i phạm, duy trì c ng tác
tuần tra đêm, bảo đảm trật tự an toàn giao th ng trên địa bàn. Xây dựng kế
hoạch về mở đợt cao điểm ra quân tấn c ng, trấn áp t i phạm, đảm bảo an ninh
trật tự Đại h i đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, dịp Noel, tết Dương
lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
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Góp ý 02 dự thảo văn bản hành chính của thành phố, 01 dự thảo văn bản hành chính của quận.
Tổ chức h i nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 119/2020/Q 14 về tổ chức thí điểm tổ chức m hình chính
quyền đ thị và m t số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng cho đ i ngũ cán b lãnh đạo,
c ng chức, viên chức quận và các chức danh chủ chốt phường.
9
Tổ chức h i nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên 03 phường thực
hiện thí điểm Đề án “Nâng cao năng lực đ i ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn quận.
8

7
Trong tháng, phạm pháp hình sự xảy ra 02 vụ (tăng 01 vụ so với tháng
trước), điều tra làm rõ 02 vụ, 06 đối tượng, đạt tỉ lệ 100%. Về ma túy, bắt quả
tang 04 vụ, 07 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma túy. Về đánh
bạc, phát hiện và bắt quả tang 01 vụ, 04 đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái
phép, tang vật thu giữ 340.000 đồng và 01 b bài tú lơ khơ. C ng an phường đã
lập hồ sơ xử lý hành chính các đối tượng. Về cháy, nổ: xảy ra 08 vụ cháy,
kh ng có thiệt hại về người và tài sản. Về tai nạn giao th ng: xảy ra 01 vụ, chết
01 người.
II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 01 NĂM 2021
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1. Tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải
pháp phòng chống dịch bệnh; tháo gỡ khó khăn, kh i phục hoạt đ ng sản xuất
kinh doanh, phát triển kinh tế - xã h i theo chủ trương chung của Trung ương,
Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng.
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2. Chỉ đạo các ban, ngành, địa phương thu c quận triển khai thực hiện
Nghị quyết của ĐND quận về nhiệm vụ năm 2021. Triển khai thực hiện hỗ trợ
tết Nguyên đán cho cán b , c ng chức, viên chức, các lực lượng vũ trang trên
địa bàn. Tập trung ra quân kiểm tra, quản lý thị trường giá cả, hàng hoá, c ng
tác chống bu n lậu, làm hàng giả, gian lận thương mại; kiểm tra vệ sinh an toàn
thực phẩm nhân dịp tết.
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3. Tập trung triển khai các c ng trình xây dựng cơ bản năm 2021 theo thứ
tự ưu tiên, ưu tiên các hạng mục duy tu sửa chữa đường, điện chiếu sáng khu
dân cư nh m phục vụ việc đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021.
Tăng cường c ng tác quản lý đ thị, xử lý nghiêm việc lấn chiếm đất đai, xây
dựng trái phép, tập trung ra quân xử lý trật tự đ thị trước trong và sau Tết
Nguyên đán 2019. Ra quân tổng dọn vệ sinh m i trường đón tết.
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4. Triển khai các hoạt đ ng văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao Mừng
Đảng - Mừng xuân phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Thăm,
tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có c ng tiêu biểu; tổ chức gặp mặt
các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2021. Tăng cường c ng tác phòng,
chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.
5. Triển khai xây dựng dự thảo Đề án: “Nâng cao chất lượng m i trường
tự nhiên và xã h i; Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đ thị và nâng cao
chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn quận Sơn Trà
giai đoạn 2020-2025”, “Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ
du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí nhất là
dịch vụ giải trí về đêm trên địa bàn quận Sơn Trà, đáp ứng nhu cầu khách du
lịch 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Xây dựng kế hoạch triển khai 03
nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tổ chức thi đấu các m n thể thao cấp quận,
thành lập các đ i tuyển tham gia thi đấu các m n
i khỏe phù đổng cấp thành
phố. Tổ chức
i nghị sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ
II năm học 2020-2021 các cấp học. Tham gia i thi giáo viên dạy giỏi tiểu học

8
cấp thành phố, tổ chức thi GVCN giỏi cấp quận và tham gia thi thành phố đối
với cấp T CS.
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6. Duy trì tốt c ng tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy
mạnh c ng tác thi hành án. Duy trì c ng tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các
loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thu c thẩm quyền. Tiếp tục việc kiện
toàn đ i ngũ lãnh đạo các phòng, ban chuyên m n và UBND các phường. Tổ
chức tuyển dụng c ng chức các phường thu c quận và xét tuyển viên chức các
đơn vị sự nghiệp c ng lập, trực thu c UBND quận Sơn Trà năm 2020. Cử cán
b c ng chức viên chức (CBCCVC), hợp đồng lao đ ng tham gia các lớp đào
tạo - bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng CBCCVC năm 2021 của
UBND thành phố Đà Nẵng.Triển khai các n i dung liên quan đến việc kê khai
minh bạch tài sản, thu nhập của cán b , c ng chức, viên chức, người lao đ ng
theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Ban hành
hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2021,
hướng dẫn quản lý các hoạt đ ng t n giáo. Kịp thời ngăn chặn, xử lý việc truyền
đạo, sinh hoạt t n giáo trái quy định pháp luật.
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7. Duy trì chế đ trực sẵn sàng chiến đấu từ cơ quan đến cơ sở. Tiếp tục
triển khai thực hiện Quyết định số 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố. Tăng
cường các biện pháp phòng, chống và kiềm chế sự gia tăng của t i phạm. Đấu
tranh có hiệu quả t i phạm ma túy, kinh tế, m i trường; tập trung triệt phá các
đường dây, tụ điểm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng ma túy trên
địa bàn. Thực hiện tốt c ng tác đảm bảo trật tự an toàn giao th ng, tiếp tục mở
đợt cao điểm xử lý vi phạm theo chuyên đề, tập trung các tuyến đường, địa bàn
trọng yếu, phức tạp. Tập trung lực lượng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn
công, trấn áp t i phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại h i
đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân
Sửu 2021. Tổ chức tổng kết c ng tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020
và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
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Trên đây là tình hình kinh tế - xã h i tháng 12 và nhiệm vụ c ng tác trong
tháng 01 năm 2021 của UBND quận Sơn Trà./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Quận ủy, ĐND quận;
- CT, các PCT UBND quận;
- Ủy viên UBND quận;
- Các phòng, ban, ngành, h i đoàn thể quận;
- UBND các phường;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Hoàng Sơn Trà

