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PHẦN 1:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Năm 2017 với chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi
ngân sách nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; bám sát sự chỉ
đạo của thành phố, thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận, 6 tháng
đầu năm, UBND quận đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục khó
khăn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khẩn trương, quyết liệt, đạt kết quả cụ thể
như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Nhiệm vụ kinh tế - ngân sách
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn
ước đạt 693.843 triệu đồng, bằng 50,10% kế hoạch năm, tăng 9,7% so với cùng
kỳ; Doanh thu các ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn ước đạt 12.194.030
triệu đồng, bằng 50,49% kế hoạch năm, tăng 15,32% so với cùng kỳ.
Công tác quản lý kinh tế: 6 tháng đầu năm 2017, ước cấp giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh cho 250 hộ kinh doanh cá thể; cấp mới, sửa đổi, bổ
sung 09 giấy phép bán lẻ rượu, sản phẩm thuốc lá. Triển khai kế hoạch tổng
điều tra kinh tế năm 2017.
Kết quả thu, chi ngân sách nhà nước:1
- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 553 tỷ 100 triệu đồng, bằng
54,24% dự toán và tăng 23,62% so với cùng kỳ.
- Thu cân đối ngân sách ước đạt 455 tỷ 191 triệu đồng, bằng 50,48% dự
toán và tăng 14,84% so với cùng kỳ.
- Thu thuế ngoài quốc doanh ước đạt 266 tỷ 933 triệu đồng, bằng 50,18%
dự toán và tăng 17,41% so với cùng kỳ.
- Thu ngân sách quận, phường ước đạt 260 tỷ 595 triệu đồng, bằng
59,82% dự toán và tăng 29,49% so với cùng kỳ.
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So sánh với dự toán năm thành phố giao

- Tổng chi ngân sách quận, phường ước đạt 254 tỷ 356 triệu đồng, bằng
60,05% dự toán và tăng 31,88% so với cùng kỳ.
2. Nhiệm vụ quản lý đô thị - tài nguyên môi trường
- Công tác quản lý đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị: Thường xuyên
kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình xây dựng cơ bản; xây dựng và triển khai
kế hoạch cải tạo một số công trình ngõ, nghẽn. Phối hợp chặt chẽ với các ngành
thành phố tập trung rà soát, đánh giá chất lượng và xây dựng, cải tạo chung cư cũ,
xuống cấp trên địa bàn quận theo chỉ đạo của thành phố: triển khai kế hoạch thu
hồi đất, khởi công xây dựng khu chung cư U1 U2 U3 Lê Lợi2, chung cư cũ Đồng
Quốc Bình3; cơ bản hoàn thành việc kiểm đếm, đo đạc công trình, vật kiến trúc
của các hộ gia đình thuộc lô nhà Đ1, Đ3, Đ5, Đ7, Đ4, Đ6, Đ8 Đồng Quốc Bình;
thực hiện trình tự, thủ tục di chuyển người và tài sản ra khỏi chung cư nguy hiểm
ngõ 47 Lê Lai, nhà A, B ngõ 311 Đà Nẵng4.
- Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng: Thực hiện nghiêm
chỉ thị của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý
trật tự xây dựng. Phê duyệt và tổ chức công khai 09 đồ án, nhiệm vụ quy hoạch
theo quy định; ước 6 tháng đầu năm 2017 cấp 300 giấy phép xây dựng, tăng
14,5% so với cùng kỳ; kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự
xây dựng5. Thực hiện trình tự, thủ tục giải tỏa các địa điểm liên kết trong Cung
Văn hóa Thể thao Thanh niên và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp6.
- Công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi
trường đô thị: Tập trung cao thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao
thông – trật tự đường hè – vệ sinh môi trường đô thị; tuyên truyền nâng cao ý
thức của người dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc giữ gìn trật tự đường
hè – vệ sinh môi trường đô thị, đồng thời chỉ đạo các lực lượng triển khai xử lý,
tháo dỡ các trường hợp vi phạm trật tự đô thị.7 Triển khai phong trào thi đua
"Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh- Sạch - Đẹp - An toàn - Văn
minh" trên địa bàn Quận Ngô Quyền. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản
được đảm bảo.8
- Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn:
Triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; tổ chức
diễn tập phương án PCTT – TKCN năm 2017. Xây dựng và triển khai kế hoạch
kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước, bảo vệ môi trường năm
2017, thực hiện công tác thẩm định, cấp Giấy xác nhận đăng ký hồ sơ môi
Đối với 36 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi.
Đối với 22 hộ ki ốt mặt đường Lạch Tray và 40 hộ đất ở.
4
Hoàn thành việc xác định nguồn gốc sử dụng đất, công khai kết luận kiểm định chất lượng chung cư nhà A, B
ngõ 311 Đà Nẵng; công khai chính sách tạm cư và xây dựng kế hoạch di chuyển người và tài sản ra khỏi chung
cư nguy hiểm ngõ 47 Lê Lai.
5
Tính đến hết tháng 5/2017, đã xử lý 25 trường hợp vi phạm TTXD, thu nộp ngân sách trên 166 triệu đồng
6
Đã có 08/09 địa điểm hoàn thành việc di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình.
7
Kết quả, trong đợt cao điểm ra quân, đã tháo dỡ 1577 bậc tam cấp, bậc dắt xe, 669 biển quảng cáo, 405 ô dù,
mái che, mái vẩy lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; 40 lều quán tạm vi phạm TTĐH gây mất mỹ quan đô thị; 5 tháng
đã xử phạt 2647 trường hợp vi phạm TTATGT-TTĐH-VSMTĐT, thu nộp NSNN trên 870 triệu đồng.
8
Trên địa bàn quận xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm 03 người chết, 02 người bị thương (tăng 01 người chết
so với cùng kỳ năm 2016)
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trường đảm bảo đúng quy định9. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng
phong trào bảo vệ môi trường.
- Công tác quản lý nhà nước về đất đai: Triển khai kế hoạch sử dụng đất
năm 2017; tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai. Quan tâm chỉ
đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền trên đất; 6 tháng đầu năm 2017, ước cấp 350 GCNQSDĐ. Hoàn
thành đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở khu đất Ngõ 200 Văn
Cao; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Hồ Máy Điện.
- Công tác giải phóng mặt bằng: Thường xuyên kiểm tra, rà soát, giải quyết
tồn tại vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tổ chức kiểm đếm
đối với 682 hộ gia đình, cá nhân10; phê duyệt 16 phương án bồi thường hỗ trợ và
tái định cư đối với 209 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với kinh phí gần 90.000
triệu đồng11; tổ chức đối thoại và trả lời kiến nghị của công dân liên quan đến
giải phóng mặt bằng12; tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 145 hộ,
số tiền gần 50.000 triệu đồng13; tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân bàn giao mặt bằng với diện tích gần 50.000m2 thuộc các dự án đang
triển khai trên địa bàn quận14. Triển khai thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với
các trường hợp không chấp hành theo quy định15. Ban hành Quy trình Bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư làm căn cứ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
trên địa bàn quận.
3. Nhiệm vụ văn hóa - xã hội
- Hoạt động văn hóa - thể thao, thông tin - tuyên truyền: Tổ chức tốt các
hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm các ngày
Lễ, Tết và phục vụ nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 62 năm Hải
Phòng giải phóng, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2017.16 Triển khai kế hoạch tổ
chức Đại hội thể dục thể thao Quận Ngô Quyền; chỉ đạo tổ chức đại hội ở cơ sở
đạt kết quả tốt, tổ chức 08/12 môn thi đấu trong chương trình đại hội cấp quận.
Quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”.17 Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh
Ước 6 tháng đầu năm 2017, cấp 05 Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường, 02 Giấy xác nhận
đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản.
10
Thuộc các dự án: tuyến đường Đông Khê 2, U1 U2 U3 Lê Lợi, chung cư Đồng Quốc Bình.
11
Thuộc các dự án: tuyến đường Đông Khê 2, cầu Hoàng Văn Thụ, Nút Giao thông Ngã 6 – Máy Tơ, Lô 20+21
Dự án Ngã 5 – SBCB, Cầu Hoàng Văn Thụ, Bắc Sơn – Nam Hải, di dời các hạng mục công trình trong Cung
Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp – Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên, Kênh An Kim Hải.
12
Thực hiện các dự án: Khu TĐC đường Đông Khê 2, dự án Bắc Sơn – Nam Hải, kênh An Kim Hải, Nút Giao
thông Ngã 6 – Máy Tơ.
13
Thực hiện các dự án: khu TĐC đường Đông Khê 2, cải tạo chung cư U1 U2 U3 Lê Lợi, chung cư Đồng Quốc Bình.
14
Thực hiện các dự án: Khu TĐC đường Đông Khê 2, Bắc Sơn – Nam Hải, Cầu Hoàng Văn Thụ.
15
Thực hiện các dự án: Khu TĐC đường Đông Khê 2, Bắc Sơn – Nam Hải.
16
Tổ chức thành công các cuộc thi, giao lưu, liên hoan như Đêm nhạc mừng Đảng – mừng Xuân, liên hoan ca
múa nhạc quần chúng, liên hoan diễn xướng chầu văn do UBND phường Máy Tơ tổ chức...; xuất bản tập thơ
“Ngô Quyền rực rỡ tháng 5”; thi cổ động trực quan, tham gia liên hoan văn nghệ thành phố đạt kết quả xuất sắc.
17
Công nhận 49 “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;
đạt 01 giải Ba và 01 giải chuyên đề “Gia đình duyên dáng” trong Hội thi CLB Gia đình hạnh phúc thành phố.
9
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doanh dịch vụ văn hóa; kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách
nhà nước 19 triệu đồng.
- Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng: Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở tín
ngưỡng, tôn giáo, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa tổ chức Lễ hội, thực hiện
các quy định về phòng chống mê tín dị đoan, lưu hành văn hóa phẩm. Chỉ đạo
các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động tôn giáo, tín
ngưỡng trên địa bàn. Nhìn chung các hoạt động được tổ chức trang trọng, đúng
quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của nhân dân.
- Công tác giáo dục và đào tạo: Hoàn thành kế hoạch năm học 2016 2017. Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi đạt kết quả cao 18; tổ chức
tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, hội nghị chuyên đề, hoạt động
ngoài giờ. Quan tâm chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, quản lý dạy thêm – học
thêm, quản lý lao động và quản lý thu chi các khoản ngoài ngân sách. Hoàn
thiện thủ tục đề nghị thành phố công nhận trường Mầm non Hải Viên, trường
Tiểu học Đằng Giang đạt chuẩn quốc gia. Tích cực chuẩn bị tốt điều kiện phục
vụ các kỳ thi năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017 - 2018. Cho phép thành lập
02 trường Mầm non ngoài công lập. Duy trì và mở rộng các hoạt động dạy nghề
và giáo dục thường xuyên.
- Việc thực hiện chế độ, chính sách xã hội: Thực hiện đầy đủ và kịp thời
chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội19; chỉ đạo và tổ chức các
hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có
Tết20. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh Liệt sỹ; hỗ trợ 50 nhà chính sách xây mới và sửa chữa với
kinh phí trên 1.000 triệu đồng, bằng 200% kế hoạch năm21; tạm ứng ngân sách
quận cấp phát kinh phí hỗ trợ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg (đợt 2) cho các
gia đình người có công xây mới, sửa chữa nhà với số tiền 600 triệu đồng; tổ chức
Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 02 người; tập trung thực
hiện dự án mở rộng Nghĩa trang Liệt sỹ quận và xây dựng Nhà tưởng niệm di tích
lịch sử Căng Máy Chai. Triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững.
- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội: Thực hiện thủ tục đề nghị áp dụng
biện pháp xử lý hành chính đối với 07 đối tượng nghiện. Chỉ đạo triển khai kế
hoạch thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai
nghiện và hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2016 – 2020”; công tác phòng, chống tệ
nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người trở về năm 2017.
Tham gia thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu các cấp với thành tích 51 giải cấp Quốc gia, 403 giải cấp thành
phố. Quận có 42 giáo viên đạt giải trong các cuộc thi cấp quốc gia và cấp thành phố.
19
Chi trả trợ cấp ưu đãi đối với 13.400 lượt người có công với tổng kinh phí 20.100 triệu đồng chi trả trợ cấp xã
hội đối với 12.168 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 4.554 triệu đồng
20
Toàn quận đã tổ chức tiếp xúc, thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho 23.825 lượt đối tượng với tổng kinh phí trên
8.444 triệu đồng, trong đó vận động xã hội hoá trên 3.346 triệu đồng.
21
Đến nay đã có 11 nhà khởi công, còn lại các nhà sẽ triển khai và hoàn thành dịp 27/7/2017.
18
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Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm thực
hiện đúng quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.
- Công tác lao động - việc làm: Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn
lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, thực hiện quy định về bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa
bàn quận. Phê duyệt 57 dự án vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với
tổng kinh phí 1.711 triệu đồng. Giải quyết việc làm cho 3.443 lượt người, bằng
57% kế hoạch năm.
- Công tác bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới: Triển khai kế hoạch thực hiện
đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020
và tầm nhìn đến năm 2030; chương trình công tác bảo vệ trẻ em giai đoạn 2017
– 2020; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em và chương trình
trình công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017. Tổ chức tốt các hoạt động
nhân Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6).
- Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình: Tăng cường công tác
phòng chống dịch bệnh, quản lý hành nghề y dược tư nhân22; bảo đảm an toàn
thực phẩm, đặc biệt trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017;23 triển
khai kế hoạch thực hiện Đề án “Cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
thức ăn đường phố giai đoạn 2017-2019” trên địa bàn Quận Ngô Quyền, kế hoạch
phối hợp giữa UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận thực hiện Chương
trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020. Triển
khai có hiệu quả Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình. 6 tháng đầu năm, trên địa bàn quận chỉ có 02 trường hợp
sinh con thứ 3 vi phạm chính sách dân số.
4. Nhiệm vụ Thanh tra, Tư pháp, Cải cách hành chính, Xây dựng và
củng cố chính quyền, công tác đối ngoại nhân dân
- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư: Duy trì lịch tiếp công dân thường
xuyên vào các ngày trong tuần, tại quận đã tổ chức 147 buổi tiếp dân = 135 vụ
việc, với 284 lượt người. Tiếp nhận 170 đơn = 149 vụ việc, chỉ đạo các đơn vị tập
trung giải quyết theo thẩm quyền, đã giải quyết xong 112 đơn = 105 vụ việc, đạt
tỷ lệ 65%.
- Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: Xây dựng Kế hoạch thanh
tra, kiểm tra; kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017. Tổ chức kiểm tra việc
Phối hợp Sở Y tế thẩm định, cấp giấy phép hoạt động cho 02 cơ sở hành nghề y tư nhân, thẩm định GPP 02
nhà thuốc; thanh tra toàn diện công tác khám bệnh, chữa bệnh tại 58 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, đình chỉ
hoạt động 06 cơ sở.
23
Tổ chức tập huấn kiến thức ATTP, thẩm định, đề nghị cấp 04 GNC cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP, xác
nhận kiến thức cơ bản về ATTP cho 38 người. Đoàn kiểm tra liên ngành quận kiểm tra 136 cơ sở, xử phạt 22 cơ
sở, thu nộp ngân sách 61 triệu đồng, yêu cầu tiêu hủy 52 (chai, hộp, gói) gia vị, nguyên liệu không rõ nguồn gốc;
đoàn kiểm tra liên ngành các phường tổ chức kiểm tra 945 cơ sở theo phân cấp, nhắc nhở 121 cơ sở, chưa xử
phạt vi phạm về ATTP.
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thực hiện kết luận thanh tra năm 2016; triển khai cuộc thanh tra thực hiện các quy
định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với một số trường học.
- Công tác tư pháp: Thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch.24 Triển
khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ
sở, xây dựng và thực hiện quy ước Tổ dân phố; theo dõi tình hình thi hành và
quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017; tập trung
tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Lao động, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật
Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công
dân... Duy trì hoạt động “Ngày Pháp luật” trên địa bàn quận.
- Công tác xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy: Phối hợp với Sở Nội vụ
rà soát, đối chiếu đường địa giới hành chính trên địa bàn các phường theo Dự án
513. Ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ
cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
quận; Quy định tiêu chí đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ được
UBND, Chủ tịch UBND quận giao đối với người đứng đầu cơ quan chuyên
môn, đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch UBND phường. Thành lập, kiện
toàn 21 tổ chức phối hợp liên ngành. Xây dựng và triển khai Chương trình công
tác năm 2017 của UBND quận.
- Công tác cán bộ, công chức, viên chức và biên chế, tiền lương: Tiếp
nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuyên chuyển đối với 11 cán bộ, lãnh
đạo quản lý; thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 36 cán bộ, công
chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, Nghị định 150/2013/NĐ-CP;
thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với
09 trường hợp. Tổ chức kiểm tra công vụ tại 04 phường.
- Công tác cải cách hành chính: Triển khai Kế hoạch thực hiện cải cách
hành chính nhà nước; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. Tiếp
tục triển khai Đề án thí điểm xây dựng mô hình “Chính quyền điện tử”;25 thực
hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND quận
và UBND 13 phường. Triển khai quy chế thực hiện công tác văn thư – lưu trữ.
- Công tác thanh niên và quản lý hội: Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và
nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; chỉ đạo thành lập các tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Chỉ đạo,
hướng dẫn việc thành lập hội cấp phường đối với Hội Khuyến học, Hội Cựu
giáo chức. Phối hợp tạo điều kiện tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ
quận đến cơ sở, Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ sở.
Chứng thực 5860 việc; trích lục hộ tịch cho 626 trường hợp; đăng ký và quản lý hộ tịch cho 37 trường hợp có
yếu tố nước ngoài.
25
Cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử, hoàn thiện cơ sở dữ liệu công dân, dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.
Phối hợp Quận đoàn triển khai các hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ công dân, tổ chức thực hiện ứng dụng mô
hình “Chính quyền điện tử”.
24
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- Công tác thi đua – khen thưởng: Hoàn thành tốt vai trò Cụm trưởng Cụm
thi đua, tổng kết công tác thi đua khối các quận năm 2016. Ban hành Chỉ thị về
đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện công tác thi đua
khen thưởng năm 2017.26
- Công tác dân vận Chính quyền: Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ
sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tiếp tục triển khai Quy
chế phối hợp công tác giữa UBND quận và các tổ chức đoàn thể. Phối hợp Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trong công tác tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ
họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.
- Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ sơ, tổng kết nghị quyết của Quận ủy,
Ban Thường vụ Quận ủy, hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm tra Thành ủy,
HĐND thành phố và HĐND quận. Triển khai xây dựng các đề án phục vụ kỳ
họp chuyên đề của HĐND quận trong các lĩnh vực: bảo đảm an toàn thực phẩm;
quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường đô thị; đầu tư cải tạo, nâng cấp ngõ
ngách trong khu vực dự án.
5. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; công tác
đối ngoại nhân dân
- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ các lực
lượng nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an toàn địa bàn,
trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tổ chức huấn luyện
cho các đối tượng đảm bảo chất lượng27. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra sẵn
sàng động viên, huấn luyện quân nhân dự bị và công tác tuyển sinh quân sự,
công an năm 2017. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4. Thực hiện tốt
chính sách hậu phương quân đội.
- An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến rõ rệt;
bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động chào mừng các ngày Lễ, Tết, các sự kiện
chính trị của địa phương. Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm, cao điểm vận động nhân dân thu hồi vũ khí - vật liệu nổ - công cụ
hỗ trợ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường có hiệu quả,
quần chúng nhân dân đã tham gia tích cực trong công tác đấu tranh, phòng chống
tội phạm. Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận bóng đá Giải Vô địch
Quốc gia 2017 trên Sân vận động Lạch Tray; kiểm tra, giải quyết tình trạng người
lang thang dịp 30/4, 1/5, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ năm 2017.

Năm 2016, UBND thành phố tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 08 đơn vị, 02 cá nhân; công nhận danh hiệu
“Tập thể lao động xuất sắc” cho 06 đơn vị. UBND quận công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 44
tập thể, 267 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 87 “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Hội đồng thi đua
khen thưởng tặng giấy khen cho 05 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
27
Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 trang trọng, đúng nghi lễ. Tổ chức tập huấn cán bộ chỉ huy cơ quan
và các đơn vị Dân quân tự vệ cơ sở; huấn luyện tập trung lực lượng Dân quân tự vệ năm thứ nhất, dân quân tự vệ
biển. Xây dựng và triển khai Kế hoạch giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng năm 2017.
26
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- Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chú
trọng nâng cao nhận thức của cộng đồng, đã triển khai, phát hành tờ rơi tới
43.169 hộ gia đình. Tính đến hết tháng 5/2017, đã kiểm tra 943 lượt cơ sở trên
địa bàn quận, xử phạt đối với 82 cơ sở vi phạm điều kiện PCCC, thu nộp ngân
sách nhà nước trên 311 triệu đồng 28; Các vụ cháy nhỏ trên địa bàn quận đã
được xử lý kịp thời, không gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
- Quan tâm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. Thực hiện hiệu quả các
hoạt động trong năm tài chính 2017 Chương trình phát triển vùng đô thị, Dự án
“Thành phố Hải Phòng tăng cường năng lực phòng chống biến đổi khí hậu và
rủi ro thiên tai tại Quận Ngô Quyền”29. Phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế
giới, các sở ngành thành phố thực hiện thủ tục tiếp nhận bổ sung kinh phí năm
tài chính 2017; chuẩn bị các điều kiện xúc tiến vận động giai đoạn 2 Chương
trình Phát triển vùng đô thị (2017 – 2022).
II. THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2017 CỦA THÀNH PHỐ "TĂNG CƯỜNG
KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH – CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
KINH DOANH".

Thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố về tiếp tục “Tăng cường kỷ
cương thu chi ngân sách nhà nước – cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”,
UBND quận đã chủ động xây dựng Kế hoạch hành động và chỉ đạo các phòng,
ban, ngành, đơn vị, UBND các phường cụ thể hóa bằng các nội dung hoạt động.
1. Về tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước:
- Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giao dự toán ngân sách nhà
nước, kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương
thu – chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo và các Tổ công tác chống thất thu ngân sách nhà
nước; tiến hành rà soát khai thác các nguồn thu, thực hiện công tác thanh tra,
kiểm tra, thu hồi nợ đọng thuế. Tổng số tiền đã thu qua kiểm tra và đôn đốc thu
nợ đọng được trên 95.000 triệu đồng.
- Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, phối hợp với Sở
Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, đồng thời đôn đốc nợ
đọng tiền sử dụng đất của 04 doanh nghiệp trên địa bàn quận
- Tổ chức tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở
ngõ 200 Văn Cao, tăng thu cho ngân sách nhà nước gần 11.000 triệu đồng.
- Thực hiện khoán thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định; tăng
cường rà soát kê khai thuế đối với các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, chấn
Trong đó, đoàn kiểm tra liên ngành quận đã kiểm tra 09 cơ sở, xử lý 03 cơ sở vi phạm, thu nộp ngân sách 18
triệu đồng. Tiến hành đình chỉ, tạm đình chỉ 72 cơ sở do có vi phạm về điều kiện PCCC.
29
Chương trình Phát triển vùng đô thị triển khai kinh phí 1.700 triệu đồng, đạt 53% tổng kinh phí dự án (trong
đó có hoạt động phê duyệt 8 sáng kiến cộng đồng và 14 dự án nhỏ do trẻ em khởi xướng); Dự án HRCD triển
khai xây dựng nhà tạm lánh tại phường Vạn Mỹ và tổ chức đánh giá tổng kết cuối kỳ.
28
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chỉnh, xử lý các trường hợp có dấu hiệu khai sai, không theo đúng quy định
pháp luật.
- Quản lý chặt chẽ các khoản chi, thực hiện đúng dự toán; đảm bảo đầy đủ và
kịp thời kinh phí thực hiện chi lương, chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ phát
sinh, trọng tâm. Ưu tiên đề nghị bố trí vốn đầu tư công thực hiện các dự án, công
trình trọng điểm, tác động tích cực đến phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
2. Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh:
- Tập trung rà soát, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực
hiện các dự án, công trình trọng điểm của thành phố như: cầu vượt Lê Hồng
Phong, cầu Hoàng Văn Thụ, đường Bắc Sơn – Nam Hải, đường Đông Khê 2,...
- Việc thực hiện các thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân đảm
bảo theo quy định và có nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian thực hiện, tạo điều
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch; triển khai
cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh cá thể tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ
sơ hành chính” quận Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 250 hộ kinh
doanh cá thể.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo ổn định giá,
chất lượng hàng hoá phục vụ nhân dân; tập trung triển khai các biện pháp nâng
cao hiệu quả công tác quản lý chợ: xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi
mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh khai thác chợ; lập phương án đầu tư xây
dựng chợ mới Đồng Quốc Bình.
- Phối hợp chặt chẽ với các ngành thành phố cải tạo cơ sở hạ tầng đảm bảo
an toàn lưới điện, cấp thoát nước, an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều
kiện để các doanh nghiệp và cá nhân tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO – ĐIỀU HÀNH CỦA UBND QUẬN

1. Hoạt động của tập thể UBND quận
UBND quận nghiêm túc chấp hành Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
và các quy định của pháp luật; quan tâm đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả
chỉ đạo, điều hành, thể hiện quyết tâm cao, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ trên các
mặt công tác.
Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân
chủ, giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền, tuân thủ trình
tự và thời gian giải quyết công việc, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông
tin trong chỉ đạo, điều hành. Kịp thời ban hành các văn bản chấn chỉnh thực hiện
quy chế làm việc của UBND quận; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; nâng cao chất lượng trong
việc tham mưu, đề xuất và giải quyết công việc của các thành viên UBND;
nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế; bước đầu có những chuyển biến tích
cực trong chỉ đạo – điều hành.
9

Phương pháp, lề lối làm việc tiếp tục được đổi mới và phát huy hiệu quả. Tổ
Nâng cao chất lượng các phiên họp thường kỳ của UBND quận, tăng cường phối
hợp, thông tin đầy đủ, kịp thời kết quả phiên họp UBND quận đến Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị đảm bảo công khai, minh bạch. Đối
với giao ban UBND quận với Chủ tịch UBND các phường định kỳ, đã trực tiếp chỉ
đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế
hoạch, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Công tác chỉ đạo,
điều hành luôn bám sát Nghị quyết của Quận uỷ - HĐND quận. Đối với những
nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện bài bản,
hiệu quả. UBND quận đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán
ngân sách nhà nước; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ
thể trong chương trình công tác năm 2017 thành phố giao; xây dựng và triển
khai Chương trình công tác năm 2017 của quận đến các phòng, ban, đơn vị và
UBND các phường. Qua kiểm điểm Chương trình công tác 6 tháng đầu năm
2017, đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Đảm bảo tốt các điều kiện cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội, quan tâm các hội xã hội. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Thường
trực HĐND quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức chính
trị - xã hội quận và các Sở, ban, ngành thành phố, phát huy được sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển
kinh tế - xã hội.
2. Trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các thành
viên UBND quận
Chủ tịch UBND quận giải quyết công việc đúng phạm vi, trách nhiệm theo
quy định; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các
nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo và điều hành hiệu quả công việc của UBND, các
thành viên UBND, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận. Tập trung
cao khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong kết luận thanh tra, kiểm tra, những
vấn đề gợi ý kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.
Các Phó Chủ tịch UBND quận thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công
của Chủ tịch UBND. Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND quận, UBND phường theo lĩnh vực
được phân công; kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND quận quyết định xử lý
kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.
Ủy viên UBND quận giải quyết công việc theo sự phân công của Chủ tịch
UBND. Ủy viên UBND đồng thời là người đứng đầu cơ quan chuyên môn
thuộc UBND quận đã chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, đề cao
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trách nhiệm và báo cáo kịp thời để UBND quận quyết định các vấn đề thuộc
ngành, lĩnh vực.
Thành viên UBND chấp hành nghiêm quy chế làm việc, tham dự đầy đủ
các phiên họp UBND, tích cực thảo luận, đề xuất biện pháp giải quyết nhiệm vụ
theo thẩm quyền.
Tập thể và các thành viên UBND quận thường xuyên, nghiêm túc tự kiểm
điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; có biện pháp tích cực nhằm khắc
phục tồn tại, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
IV. Đánh giá chung
Năm 2017, UBND quận nhìn chung đã đánh giá đúng tình hình, xác định
đúng, trúng nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức triển khai thực hiện bài bản, quyết liệt
với các giải pháp phù hợp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai, tổ
chức thực hiện nghiêm túc ngay từ những tháng đầu năm; cùng với sự phối hợp
chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, vì vậy, qua 6 tháng các
nhiệm vụ cơ bản đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.
6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của Quận Ngô Quyền ổn
định, đảm bảo tốc độ tăng ở hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Thực hiện tốt chủ đề
năm của thành phố; chủ động trong công tác đôn đốc, chống thất thu ngân sách
nhà nước và đảm bảo kỷ cương trong quản lý và điều hành ngân sách.
Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đô thị - tài nguyên môi trường; công tác
quản lý trật tự xây dựng – trật tự đường hè – vệ sinh môi trường đô thị có sự
chuyển biến; các dự án trọng điểm của quận và thành phố được đẩy nhanh tiến
độ; tập trung cao thực hiện dự án cải tạo, xây dựng các chung cư cũ, xuống cấp
theo chỉ đạo của thành phố.
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát động sâu rộng.
Huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các doanh nghiệp,
đơn vị trên địa bàn trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Chất lượng
giáo dục - đào tạo tiếp tục được duy trì, kết quả thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi
các cấp đạt giải cao; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Tích cực,
chủ động phòng chống dịch bệnh, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc
thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm; triển khai có hiệu quả các chương
trình y tế - dân số - kế hoạch hóa gia đình.
Duy trì kết quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lý điều hành, giảng dạy và học tập; tiếp tục xây dựng mô hình “Chính
quyền điện tử”. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm người
đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo rà soát giải
quyết kịp thời đơn thư phức tạp, kéo dài.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức giao quân
đảm bảo đủ chỉ tiêu, an toàn, chất lượng; công tác phòng cháy chữa cháy được
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quan tâm, đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện; công tác đối
ngoại nhân dân đạt hiệu quả tích cực.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể là:
- Đôn đốc, xử lý nợ đọng thuế của các doanh nghiệp hiệu quả chưa cao;
- Công tác giải phóng mặt bằng đã được tập trung chỉ đạo, tuy nhiên tiến độ
một số dự án chưa đảm bảo yêu cầu;
- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng của một số phường
chưa nghiêm, một số trường hợp chưa được xử lý dứt điểm;
- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo đảm
trật tự an toàn giao thông - trật tự đường hè – vệ sinh môi trường đô thị ở một số
nơi chưa thực sự hiệu quả, còn để tái diễn vi phạm;
- Vấn đề an toàn thực phẩm được tập trung cao tuy nhiên chưa đáp ứng yêu
cầu thực tiễn;
- Quản lý kinh doanh dịch vụ văn hóa ở một vài nơi chưa đáp ứng được yêu cầu;
- Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của một số cá nhân, đơn vị có
lúc thiếu chặt chẽ, đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc chung.
PHẦN 2:
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Nhận thức được điều kiện thuận lợi cũng như thách thức và yêu cầu phát
triển; bám sát mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch, sự chỉ đạo của thành phố, nghị
quyết của Quận ủy, HĐND quận, UBND quận đề ra các nhiệm vụ, giải pháp
thực hiện trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức
các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2017. Xác định cụ thể trên từng lĩnh
vực như sau:
1. Nhiệm vụ kinh tế - ngân sách
- Rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành
vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ 2017; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, dự toán ngân sách năm 2018.
- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất
kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ. Tăng
cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ.
Hoàn thành cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn quận. Triển khai kế
hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ (hạng 3); phương án đầu tư xây dựng chợ
mới Đồng Quốc Bình.
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- Tập trung cho công tác thu ngân sách, rà soát xử lý các khoản nợ đọng
thuế; quản lý chặt chẽ chi tiêu công, nâng cao hiệu quả chi ngân sách. Tăng
cường công tác kiểm tra, chống thất thu, trốn lậu thuế; duy trì hoạt động của
Ban Chỉ đạo thu Ngân sách nhà nước và các Tổ công tác, đoàn kiểm tra liên
ngành. Quản lý và điều hành ngân sách theo quy định, đẩy mạnh thực hành tiết
kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công, Kế hoạch Đầu tư
công năm 2017; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý
đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách. Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018.
- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về điện, đảm bảo cung ứng điện
ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.
2. Nhiệm vụ quản lý đô thị - tài nguyên môi trường
- Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thẩm định phê duyệt thủ tục đầu tư các công
trình mới và hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành. Tập trung thực hiện
các trình tự, thủ tục phục vụ xây dựng, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn quận
theo chỉ đạo của thành phố: U1 U2 U3 Lê Lợi; Đ1, Đ3, Đ5, Đ7, Đ4, Đ6, Đ8
Đồng Quốc Bình; ngõ 47 Lê Lai; ngõ 311 Đà Nẵng.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý quy hoạch; thực hiện tốt việc phê
duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo phân cấp; tăng cường các biện pháp
kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc phát
hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về quy hoạch và trật tự xây dựng
đô thị. Hoàn thành việc giải tỏa các địa điểm liên kết trong Cung Văn hóa Thể
thao Thanh niên và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp.
- Đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự đường hè – vệ sinh môi trường
đô thị, tạo chuyển biến tích cực trên các tuyến đường. Chỉ đạo thực hiện cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp
thực hiện Dự án giao thông đô thị thông minh theo kế hoạch của thành phố, xây
dựng tuyến hầm chui dưới trục đường Cầu Đất.
- Đảm bảo hiệu lực quản lý đất đai theo thẩm quyền; tăng cường kiểm tra,
rà soát, xử lý việc sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn quận. Tập trung thực
hiện đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch.
Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Hồ Máy Điện.
- Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, giảm nhẹ rủi ro và ứng phó
với biến đổi khí hậu; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao tính
chủ động của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra,
xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, gây ô nhiễm môi trường.
- Tập trung rà soát, giải quyết vướng mắc thực hiện giải phóng mặt bằng các
dự án: Nút Giao thông Quán Mau, Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, đường Đông Khê 2,
Hồ điều hòa Vĩnh Niệm, cống Ba Tổng. Hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự
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án: Bắc Sơn – Nam Hải, kênh An Kim Hải, hạng mục xây dựng Cầu Hoàng Văn
Thụ, Nút Giao thông Ngã 6 – Máy Tơ.
3. Nhiệm vụ văn hóa – xã hội
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng. Quan tâm
phát triển các sản phẩm văn hoá, du lịch; nâng cao chất lượng phong trào Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phát triển thể dục thể thao quần
chúng, tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao quận lần thứ VII, tiến tới Đại hội
Thể dục thể thao thành phố lần thứ VIII năm 2017. Tăng cường quản lý nhà
nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch. Tổ
chức các hoạt động Hè cho thiếu nhi đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, con người cho công tác tuyển
sinh, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017 – 2018 đảm bảo chất lượng. Chỉ
đạo đẩy mạnh đổi mới các hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoài giờ, hội thảo
chuyên đề đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo. Tăng cường quản lý
nhà nước về giáo dục đào tạo, tập trung kiểm tra việc quản lý thu chi ngoài ngân
sách, quản lý lao động và dạy thêm – học thêm. Đẩy mạnh xây dựng trường học
đạt chuẩn quốc gia, chuẩn bị tốt các điều kiện đề nghị thành phố công nhận
trường Mầm non Hải Viên và Tiểu học Đằng Giang đạt chuẩn quốc gia.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách người có công, chính sách bảo trợ
xã hội; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn”, tổ
chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 –
27/7/2017); tập trung cao thực hiện Dự án mở rộng Nghĩa trang Liệt sỹ quận, xây
dựng Nhà tưởng niệm di tích lịch sử Căng Máy Chai. Thực hiện có hiệu quả
chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Bảo đảm hiệu lực
quản lý nhà nước về lao động – việc làm, tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm
tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi
phạm pháp luật lao động.
- Tạo điều kiện củng cố, phát triển y tế cơ sở; thực hiện tốt công tác phòng,
chống dịch bệnh, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm
sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư
nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng mô hình điểm về an toàn thực phẩm
thức ăn đường phố. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông giáo dục
sức khoẻ, dân số - kế hoạch hoá gia đình; đảm bảo các nhiệm vụ, chỉ tiêu về
công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình
4. Nhiệm vụ Thanh tra, Tư pháp, Cải cách hành chính, Xây dựng và
củng cố chính quyền
- Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết đơn thư,
xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để tồn đọng, phức tạp, kéo dài.
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- Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện
công khai, minh bạch trong kê khai tài sản. Triển khai các cuộc thanh tra theo
lĩnh vực: việc chấp hành pháp luật, thực hiện thủ tục hành chính trong quản lý
đất đai của Chủ tịch UBND phường, thanh tra công trình xây dựng cơ bản, thanh
tra trách nhiệm thủ trưởng của Chủ tịch UBND phường trong công tác quản lý
trật tự xây dựng, thanh tra quản lý thu chi tài chính trường học; tăng cường kiểm
tra, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra. Triển khai kê khai minh bạch
tài sản, thu nhập năm 2017.
- Thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch theo quy định; quan tâm công
tác bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự. Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính,
tiếp tục rà soát, đánh giá để đề xuất phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng
nhiều hình thức đa dạng
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thi tuyển, đánh giá công chức, viên
chức, người lao động gắn với thực hiện Đề án vị trí việc làm. Tăng cường thanh
tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu, công chức của
các cơ quan, đơn vị và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm. Thực
hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức
thi tuyển công chức, viên chức theo quy định.
- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc quận theo chỉ
đạo của thành phố. Tiếp tục thực hiện Dự án 513 của Thành phố về hiện đại hóa
bản đồ địa giới hành chính.
- Chỉ đạo hoàn thành việc thành lập hội cấp phường đối với Hội Khuyến
học, Hội Cựu giáo chức. Nắm bắt tình hình, tạo điều kiện tổ chức Đại hội Hội
Cựu chiến binh quận và Đại hội công đoàn các cấp.
- Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhà nước, hoàn thành
xây dựng “Chính quyền điện tử”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào
hoạt động quản lý điều hành, đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao
hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Triển khai Kế hoạch chuyển đổi
và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 tại quận.
- Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ sơ, tổng kết một số Nghị quyết của Ban
Thường vụ Quận ủy30, hoạt động giám sát của HĐND thành phố và HĐND
quận, kỳ họp thứ 5 HĐND quận. Hoàn thành việc xây dựng các đề án phục vụ
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/QU của Ban Thường vụ QU khóa XXI về phát huy các nguồn lực,
thu hút đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Sơ kết 3 năm thực
hiện Chương trình hành động số 19-CTr/QU của Ban Thường vụ QU khóa XXI thực hiện Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/8/2007 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “triển
khai Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; Sơ kết thực hiện Chương trình hành động số 02CTr/QU, ngày 27/10/2015 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững; Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/QU của Ban Thường vụ QU khóa XX về
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới .
30
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ban hành nghị quyết chuyên đề của HĐND quận trong các lĩnh vực: bảo đảm an
toàn thực phẩm; quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường đô thị; đầu tư cải tạo,
nâng cấp ngõ ngách trong khu vực dự án.
5. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh - trật tự an toàn xã hội; công tác đối
ngoại nhân dân
- Duy trì thường xuyên chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình
địa bàn. Nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Chú trọng
chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc
phòng – an ninh cho các đối tượng theo phân cấp. Kiện toàn và nâng cao năng
lực đội ngũ cán bộ quân sự các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo diễn tập
chiến đấu phòng thủ phường (Đằng Giang, Lê Lợi, Lạc Viên) năm 2017; tổ chức
tốt Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quận giai đoạn 2012 - 2017
Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chính sách xã hội liên
quan đến quốc phòng.
- Tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, không để xảy ra bị
động bất ngờ; giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Nắm chắc
tình hình, tập trung cao cho công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tối phạm;
đảm bảo trật tự an toàn xã hội đặc biệt trong các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh xây
dựng và phát huy hiệu quả của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc; xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự khu vực có các tuyến đường
sắt đi qua. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách tư
pháp, cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện hiệu quả dự án xây dựng hệ thống
quản lý dân cư.
- Thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ
hỗ trợ, pháo và đèn trời. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn,
cứu hộ trên địa bàn quận.
- Quan tâm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, thông tin đối ngoại; đẩy
mạnh vận động dự án phi chính phủ nước ngoài; tiếp tục thực hiện tốt các dự án
trên địa bàn quận: Tổng kết Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống biến đổi
khí hậu và ứng phó với thiên tai trên địa bàn Quận Ngô Quyền”. Phối hợp các sở,
ngành thành phố triển khai giai đoạn 2 Chương trình Phát triển vùng đô thị quận;
dự án phát triển nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn do tập đoàn LG
tài trợ thông qua tổ chức Tầm nhìn thế giới Hàn Quốc./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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