UỶ BAN NHÂN DÂN
QUẬN NGÔ QUYỀN
Số:

/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quận Ngô Quyền, ngày

tháng

năm 2018

“DỰ THẢO”

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
PHẦN 1
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6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Thực hiện chủ đề năm 2018 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, trong 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. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND QUẬN

- Thực hiện nghiêm túc Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bám sát sự
lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố và Quận uỷ, HĐND
quận. Thực hiện đúng Quy chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định;
đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy vai trò
lãnh đạo của tập thể đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên
UBND quận.
- Quyết liệt đổi mới, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh
các phòng, ban, đơn vị trong việc thực hiện quy chế làm việc và các nhiệm vụ
được giao, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đề cao vai trò, trách nhiệm
của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.
- 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 và các Nghị quyết của
Quận ủy, HĐND quận. 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 2018 thành phố giao và Chương trình hành
động thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh”. Tập trung xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện
bài bản, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất theo yêu cầu.
- Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Thường trực HĐND, UBMTTQ Việt
Nam quận, các tổ chức chính trị xã hội và các sở, ngành thành phố, phát huy
được sức mạnh của cả hệ thống chính trị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ

chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm lắng nghe, giải quyết kịp thời các
ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Nhiệm vụ kinh tế - ngân sách
Công tác quản lý kinh tế, ngân sách: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 của
thành phố “Tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh”; xây dựng kịch bản tăng trưởng đối với các chỉ tiêu kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của thành phố.
- 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. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho
300 hộ kinh doanh cá thể. Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể;
hướng dẫn 02 Hợp tác xã chuyển đổi mô hình và đôn đốc các Hợp tác xã ngừng
hoạt động thực hiện giải thể theo quy định.
- Kiện toàn các Tổ công tác chống thất thu ngân sách nhà nước, thành lập
Đoàn kiểm tra việc khoán thuế đối với các hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn,
buôn bán tạp hóa, kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện, kinh doanh vật liệu xây
dựng; kiểm tra, rà soát, đưa 480 hộ hộ cá nhân kinh doanh vào diện nộp thuế,
kiểm tra và đôn đốc thu nợ đọng được trên 26 tỷ đồng.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án “Một số biện pháp tăng cường
công tác quản lý nhà nước về thuế trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận”,
“Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả thu thuế sử dụng đất phi
nông nghiệp trên địa bàn quận”.
- 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.
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc
doanh trên địa bàn ước đạt 748.870 triệu đồng, bằng 50,22% kế hoạch năm, tăng
9,17% so với cùng kỳ; Doanh thu các ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn
ước đạt 14.088.480 triệu đồng, bằng 50,68% kế hoạch năm, tăng 15,80% so với
cùng kỳ.
Kết quả thu, chi ngân sách nhà nước:
- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 570.307 triệu đồng, bằng 48,41%
dự toán và tăng 12,91% so với cùng kỳ.
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 529.348 triệu đồng,
bằng 48,87% dự toán và tăng 18,48% so với cùng kỳ.
- Thu thuế ngoài quốc doanh ước đạt 267.970 triệu đồng, bằng 44,51% dự
toán và tăng 10,95% so với cùng kỳ.
- Thu ngân sách quận, phường ước đạt 226.492 triệu đồng, bằng 48,36%
dự toán và tăng 3,59% so với cùng kỳ.
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- Tổng chi ngân sách quận, phường ước đạt 214.165 triệu đồng, bằng
45,73% dự toán và tăng 22,89% 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 do UBND quận quyết
định đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án mở rộng Nghĩa trang Liệt sỹ quận
và hoàn thành công trình Nhà tưởng niệm di tích lịch sử Căng Máy Chai. Tập
trung triển khai cải tạo ngõ, ngách thuộc khu vực có dự án triển khai chậm, các
đường, ngõ đã xuống cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng để chỉnh trang đô thị
theo cơ chế thành phố hỗ trợ vật tư, đã hoàn thành cải tạo 62 ngõ1 và lắp đặt 109
bóng đèn chiếu sáng.
- Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng: Ban hành Kế
hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn năm 2018; 6
tháng đầu năm 2018 cấp 266 giấy phép xây dựng, tăng 5,5% so với cùng kỳ;
kiểm tra 116 công trình xây dựng, xử lý 21 trường hợp vi phạm, giảm 52,5% so
với cùng kỳ.
- 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, thực hiện Nghị quyết của HĐND quận về tăng cường công tác
quản lý 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, đưa tiêu chí giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị vào nội dung xây
dựng Tổ dân phố văn hóa; đồng thời chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra,
xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đường hè – vệ sinh môi trường đô thị2, rà
soát lắp đặt các thùng rác 02 ngăn tại mặt đường Lạch Tray, Trần Phú. Tình hình
trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 03
tiêu chí.3
- 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 2018. Xây dựng và triển khai kế hoạch
kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước, bảo vệ môi trường năm
20184; cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ
môi trường đơn giản cho 08 đơn vị. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng
phong trào bảo vệ môi trường.
- Công tác quản lý nhà nước về đất đai: Tăng cường kiểm tra công tác quản
lý, đăng ký đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 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 2018, cấp 198 GCNQSDĐ.
Trong số 62 ngõ có 02 ngõ trong khu vực dự án triển khai chậm tiến độ theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND
Kết quả đã tạm giữ 350 ô dù, 260 bàn ghế; xử phạt 1183 trường hợp vi phạm TTĐH-VSMTĐT, 2178 trường
hợp vi phạm TTATGT.
3
Trên địa bàn quận xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, làm 01 người chết, 01 người bị thương (giảm 02 vụ, 02
người chết và 01 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017).
4
Đã kiểm tra, hướng dẫn 20 lượt tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ và hộ kinh doanh cá thể
trên địa bàn.
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- 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: đường Đông Khê, Khu
đô thị mới Ngã 5 sân bay Cát Bi, cải tạo đường Ngô Quyền, Dự án tại số 12 Trần
Phú, Nút Giao thông Quán Mau, cầu Hoàng Văn Thụ... và các dự án cải tạo chung
cư cũ. Tổ chức kiểm đếm đối với 488 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân5; phê duyệt 17
phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với 141 hộ gia đình, cá nhân và
tổ chức với kinh phí gần 137 tỷ đồng6; tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ
đối với 431 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, số tiền gần 126 tỷ đồng7; tuyên
truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng với diện tích
gần 7.193,4m2, trong đó hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án tại số 12
Trần Phú, dự án mương An Kim Hải, bàn giao cho Chủ đầu tư. Tuyên truyền, vận
động 103/104 hộ đang tạm cư trở về chung cư N1, N2 Lê Lợi; 83/330 hộ chung
cư ngõ 47 Lê Lai di chuyển đến nơi tạm cư.
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 63 năm Hải
Phòng giải phóng, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2018.8 Tiếp tục tham gia các
môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao thành phố đạt kết quả
cao9. Quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”.10 Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động
kinh doanh dịch vụ văn hóa; kiểm tra 25 lượt cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 01
trường hợp và chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ sở chấp hành đúng quy định pháp
luật.
- Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng: Tăng cường công tác quản lý, nắm bắt
tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn; kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở
tín ngưỡng, tôn giáo, các Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa tổ chức Lễ hội,
thực hiện các quy định về bài trừ mê tín dị đoan. Nhìn chung các hoạt động
được tổ chức trang trọng, đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt
văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.
- Công tác giáo dục và đào tạo: Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
đảm bảo chất lượng giáo dục; đứng thứ nhì thành phố trong kỳ thi học sinh giỏi
thành phố các môn văn hóa với 135 giải, nhiều hoạt động trong các nhà trường
được tổ chức sôi nổi, tham gia các hội thi đạt nhiều thành tích11. Tích cực chuẩn
Thuộc các Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 – sân bay Cát Bi, chung cư Đồng Quốc Bình, Máy Chai, Vạn Mỹ,
đường Đông Khê 2
6
Thuộc các Dự án: Dự án tại số 12 Trần Phú, chung cư Đồng Quốc Bình, đường Ngô Quyền và đường Đông
Khê 2 .
7
Thuộc các Dự án: chung cư Đồng Quốc Bình, đường Đông Khê 2, Dự án tại số 12 Trần Phú, đường Ngô
Quyền.
8
Tổ chức 05 cuộc Liên hoan văn nghệ quần chúng, phát động sáng tác thơ chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”,
“Xây dựng thành phố Hải Phòng sáng – xanh – sạch – đẹp”; thi cổ động trực quan thành phố được đánh giá cao.
9
Tham gia 10/12 môn thi đấu chính thức Đại hội TDTT thành phố, Đoàn Vận động viên QNQ đang dẫn đầu với
27 HCV, 13 HCB và 11 HCĐ
10
Công nhận 19 “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
11
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp quận, Giao lưu viết chữ đẹp, các Hội thảo chuyên đề bậc học Mầm non, TH,
THCS
5
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bị tốt điều kiện phục vụ các kỳ thi năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018 - 2019.
Quan tâm chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, quản lý dạy thêm – học thêm, quản
lý thu chi các khoản ngoài ngân sách. 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 hội12. Tổ chức thăm hỏi, tặng
quà cho 20.220 lượt người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo
và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán với tổng số tiền 14.144
triệu đồng, trong đó vận động xã hội hóa trên 3.377 triệu đồng và 45,2 tấn gạo;
vận động đóng góp kinh phí mở rộng, tôn tạo, chỉnh trang Khu tưởng niệm các
Anh hùng Liệt sỹ quận đạt trên 06 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai chương trình giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội: Hoàn thành thủ tục đề nghị áp dụng
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 12 đối
tượng nghiện ma túy, đạt 80% kế hoạch. Tiếp tục thực hiện phong trào “Tình
nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng, giai
đoạn 2016 – 2020”; triển khai kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2018.
Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc nhóm
ngành, nghề 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 129 dự án vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với
tổng kinh phí 4.604 triệu đồng; tăng cường huy động nguồn vốn cho vay giải
quyết việc làm, nâng tổng nguồn vốn dư nợ toàn quận là 89,145 tỷ đồng, tăng
13% so với năm 2017. Giải quyết việc làm cho 3.055 lượt người, bằng 51% kế
hoạch năm.
- Công tác bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới: Triển khai thực hiện kế hoạch
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em và chương trìnhcông tác vì sự tiến
bộ của phụ nữ năm 2018. Tổ chức tốt các hoạt động nhân Tháng hành động vì
trẻ em, ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và khai mạc hè năm 2018.
- Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình: Thực hiện tốt công tác
phòng chống dịch bệnh, quản lý chặt chẽ hoạt động hành nghề y dược ngoài
công lập13. Tăng cường công tác kiểm tra và tập trung triển khai các chương
trình, đề án, Nghị quyết về bảo đảm an toàn thực phẩm, Tháng hành động vì an
toàn thực phẩm năm 201814 và kế hoạch xây dựng tuyến phố ẩm thực trên tuyến
Chi trả trợ cấp ưu đãi đối với 12.464 lượt người có công với tổng kinh phí 20.384 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
13
Phối hợp Sở Y tế thẩm định, cấp giấy phép hoạt động cho 15 cơ sở kinh doanh thuốc, 03 cơ sở hành nghề y
ngoài công lập, thẩm định GPP 15 cơ sở hành nghề dược; thanh tra 41 cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập,
kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp; tổ chức 02 hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản về khám
chữa bệnh.
14
Tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền, tập huấn kiến thức ATTP, cấp 18 GNC cơ sở đủ điều kiện ATTP, xác nhận
kiến thức cơ bản về ATTP cho 67 người. Đoàn kiểm tra liên ngành quận kiểm tra 132 cơ sở, xử phạt 25 cơ sở,
12
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đường Lê Hồng Phong. Triển khai có hiệu quả công tác truyền thông về chăm
sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình. 6 tháng đầu năm, không có
trường hợp sinh con thứ 3. Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20NQ/TW về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Kế
hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình
mới.
4. Nhiệm vụ Thanh tra, Tư pháp, Cải cách hành chính, Xây dựng và
củng cố chính quyền
- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị
của UBND thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo. Duy trì lịch tiếp công dân thường xuyên vào các ngày
trong tuần, tại quận đã tổ chức 170 buổi tiếp dân với 154 vụ việc, 200 lượt người.
Tiếp nhận 213 đơn với 184 vụ việc, chỉ đạo các đơn vị tập trung giải quyết theo
thẩm quyền, đã giải quyết xong 179 đơn với 158 vụ việc, đạt tỷ lệ 85%.
- Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: Triển khai Kế hoạch thanh
tra, kiểm tra; kế hoạch phòng chống tham nhũng, Chương trình hành động thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành
động số 41-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Chiến lược quốc
gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn III (2017-2020) thực thi Công ước Liên
hợp quốc về chống tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tài
chính năm 2017 tại 06 trường học; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp
luật về phòng chống tham nhũng tại 09 đơn vị.
- Công tác tư pháp: Thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch.15 Xây dựng
và triển khai Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên
địa bàn quận kỳ 2014-2018, Kế hoạch thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Kế
hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tập trung tuyên truyền, tập huấn Bộ luật
Lao động, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Tổ chức chính quyền địa
phương.
- Công tác xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy: Phê duyệt Kế hoạch
thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở phường năm 2018, xây dựng và triển khai các Kế
hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Nghị
quyết số 19-NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đã xây dựng Đề
án sắp xếp, sáp nhập các Ban Quản lý dự án thuộc quận, Đề án hợp nhất Trung
tâm Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Thể dục thể thao; hoàn thành việc xây
dựng Dự thảo Đề án sắp xếp, sáp nhập các Tổ dân phố có quy mô nhỏ để thành
thu nộp ngân sách 79,7 triệu đồng, yêu cầu tiêu hủy 152 (chai, hộp, gói) gia vị, nguyên liệu không rõ nguồn gốc;
đoàn kiểm tra liên ngành các phường tổ chức kiểm tra 1002 cơ sở theo phân cấp, xử phạt vi phạm về ATTP 01
cơ sở thu nộp ngân sách 01 triệu đồng.
15
Chứng thực 2600 việc; đăng ký và quản lý hộ tịch cho 711 trường hợp.

6

lập Tổ dân phố mới. Thành lập, kiện toàn 25 tổ chức phối hợp liên ngành. Xây
dựng và triển khai Chương trình công tác năm 2018 của UBND quận.
- Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và biên chế, tiền lương:
Tổ chức thi tuyển công chức phường, viên chức, nhân viên khối trường học;
điều động bổ nhiệm 03 cán bộ lãnh đạo quản lý và thực hiện thủ tục nghỉ hưu
đối với 14 người, thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định
108/2014/NĐ-CP đối với 01 trường hợp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành
chính, kỷ luật lao động, thường xuyên kiểm tra công vụ các đơn vị.
- Công tác cải cách hành chính: Triển khai Kế hoa ̣ch thực hiện cải cách
hành chính nhà nước; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018; Kế
hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn
2018-2021” trình HĐND quận ban hành Nghị quyết chuyên đề. Tiếp tục quản
lý, vận hành, khai thác sử dụng “Chính quyền điện tử”, đẩy mạnh việc thực hiện
các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; áp dụng, cải tiến hệ thống quản
lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND quận.
- Công tác thanh niên và quản lý hội: Triển khai Kế hoạch công tác quản lý
nhà nước về thanh niên năm 2018, phối hợp tạo điều kiện tổ chức Tháng Thanh
niên, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn. Hướng dẫn các phường tổ chức
thành công Đại hội và công nhận các chức danh Hội Khuyến học 13 phường;
công nhận kết quả hội nghị và kiện toàn BCH Hội người mù quận. Thường
xuyên nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn.
- Công tác thi đua – khen thưởng: Đẩy ma ̣nh phong trào thi đua yêu nước,
phấ n đấ u thực hiêṇ thắ ng lơ ̣i nhiê ̣m vu ̣ phát triể n kinh tế - xã hô ̣i và chủ đề năm
2018 của thành phố ; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong thực hiện nhiệm vụ16. Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/194811/6/2018).
- Công tác dân vận Chính quyề n: Phối hợp chỉ đạo thực hiện năm Dân
vận chính quyền, chỉ đa ̣o thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện
nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở. Tiếp tục triể n khai Quy chế phối hợp
công tác giữa UBND quận và các tổ chức chính trị - xã hội. Phối hợp Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trong công tác tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp
thứ 5 Quốc hội khóa XIV.
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,
16 UBND quận đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 02 tập thể. UBND thành phố tặng Cờ thi đua

xuất sắc cho 04 đơn vị, công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 07 đơn vị, tặng Bằng khen cho 07
đơn vị và 16 cá nhân, công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp thành phố” cho 07 cá nhân. UBND quận công
nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 44 tập thể, 282 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”,
trong đó có 75 “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; tặng giấy khen cho 158 cá nhân và 99 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ. Chủ tịch UBND các phường tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 334 cá nhân.
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trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tổ chức huấn luyện,
giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đảm bảo chất lượng.
Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4/2018. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu
phòng thủ tại 04 phường: Máy Chai, Gia Viên, Đông Khê, Lạch Tray và tổ chức
diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2018.
- An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, bảo vệ
an toàn tuyệt đối các hoạt động diễn ra trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý
lưu trú trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp
tội phạm, vận động nhân dân thu hồi vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ; số vụ
phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao. Phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai mạnh mẽ với nhiều mô hình mới, phát huy
hiệu quả; kiểm tra, giải quyết tình trạng người lang thang dịp 30/4, 1/5, Lễ hội Hoa
Phượng Đỏ năm 2018.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn năm 2018. Tăng cường công tác quản lý,
kiểm tra cơ sở thu mua, tái chế phế liệu, công tác phòng cháy chữa cháy trên
địa bàn. Trong thời gian qua, trên địa bàn quận xảy ra 09 vụ cháy, làm 01
người bị thương và thiệt hại tài sản khoảng 339 triệu đồng.
- Quan tâm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, tổ chức tốt hoạt động
thông tin đối ngoại. Tiếp tục triển khai 04 Dự án bảo trợ trong Chương trình
Vùng với kinh phí 1,7 tỷ đồng, phê duyệt và giải ngân 07 sáng kiến cộng đồng;
tập huấn nghiệp vụ cho các cộng tác viên và Ban Phát triển cộng đồng.
III. Đánh giá chung
Bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Nghị quyết
của Quận ủy, HĐND quận, UBND quận đã triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm
túc chương trình công tác năm 2018, điều hành linh hoạt kịch bản tăng trưởng
các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngay từ những tháng đầu năm và
cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
Tình hình kinh tế - xã hội của Quận Ngô Quyền 6 tháng đầu năm 2018
tương đối ổn định, các chỉ tiêu kinh tế, ngân sách đều tăng trưởng so với cùng
kỳ. Tập trung cao thực hiện chủ đề năm của thành phố; chủ động, quyết liệt
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.
Công tác quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết
liệt, một số dự án cải tạo chung cư cũ và dự án trọng điểm của thành phố, của
quận được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng; tích cực thực hiện cải tạo,
nâng cấp một số ngõ theo cơ chế thành phố hỗ trợ vật tư, tăng cường các biện
pháp quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đường hè và vệ sinh môi
trường đô thị.
Các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đều đạt những kết quả quan
trọng, các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ
niệm các ngày lễ lớn được tổ chức chu đáo, an toàn, phục vụ tốt các nhiệm vụ
chính trị của quận và thành phố, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; an
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sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt vận động xã hội hóa trong công tác
chăm sóc người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và tập trung thực hiện Dự
án mở rộng, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sỹ quận, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo
yêu cầu. Triển khai nghiêm túc các Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận về
cải tạo ngõ, ngách trong khu vực dự án chậm tiến độ, an toàn thực phẩm và vệ
sinh môi trường đô thị và bước đầu đạt một số kết quả.
Công tác thanh tra, tư pháp, cải cách hành chính, đối ngoại nhân dân tiếp
tục được tăng cường. Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, nêu
cao 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 và các kiến nghị của
cử tri. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện nghiêm túc.
Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức giao
quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, an toàn, chất lượng; tổ chức tốt diễn tập khu vực
phòng thủ quận năm 2018.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể là:
- Kết quả thu ngân sách tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đảm bảo kế
hoạch giao, trong đó một số khoản thu cân đối lớn đạt thấp như thu thuế ngoài
quốc doanh; việc đôn đốc, kết quả xử lý nợ đọng thuế của một số doanh nghiệp
hiệu quả thấp;
- Công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất một số dự án
triển khai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo;
- Công tác quản lý trật tự đường hè – vệ sinh môi trường đô thị thiếu tính
bền vững, vẫn còn tái diễn vi phạm trật tự đường hè – vệ sinh môi trường đô thị
và vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa được xử lý kiên quyết.
- Công tác quản lý nhà nước về quảng cáo chưa đảm bảo, vẫn còn trường
hợp vi phạm quy định về quảng cáo chưa được xử lý dứt điểm.
- Việc thực hiện một số nhiệm vụ của một số phòng, ban, đơn vị còn chậm.
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.
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: chất lượng tham mưu của một số
phòng, ban, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, tham mưu việc mới, việc khó còn
lúng túng, chưa toàn diện; một số phòng, ban, đơn vị thiếu chủ động, tổ chức
triển khai thực hiện nhiệm vụ chậm, giải quyết công việc chưa quyết liệt, thiếu
linh hoạt. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa một số phòng ban
chưa chủ động, còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.
PHẦN 2
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

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, Quận
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ủy, HĐND quận, UBND quận xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong
6 tháng cuối năm, phấ n đấ u hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiê ̣m vu ̣,
chỉ tiêu kinh tế – xã hô ̣i năm 2018 như sau:
1. Nhiệm vụ kinh tế - ngân sách
- Tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách –
Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Bám sát kịch bản tăng trưởng các chỉ
tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kịp thời triển khai các biện
pháp, giải pháp quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu,
nhiệm vụ năm 2018. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân
sách năm 2019.
- Tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế, bảo đảm môi trường đầu tư kinh
doanh thuận lợi, bình đẳng, 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. Tiếp tục rà soát, hướng dẫn các Hợp tác xã chuyển đổi mô hình,
nâng cao hiệu quả hoạt động theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012.
- Tập trung cho công tác thu ngân sách, quản lý và khai thác tốt các nguồn
thu; chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; kiểm tra, rà soát tất cả các nguồn thu
trên địa bàn, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ
chi tiêu công, nâng cao hiệu quả chi ngân sách. Tăng cường hoạt động của Ban
Chỉ đạo và các Tổ công tác chống thất thu ngân sách, 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 có hiệu quả Đề án “Một số giải pháp tăng cường công
tác thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn quận”, “Tăng
cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả thu thuế sử dụng đất phi nông
nghiệp”.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công; 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 2019.
- 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
- Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ
thi công các công trình do UBND quận quyết định đầu tư; hoàn thành công trình
mở rộng, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sỹ quận. Tiếp tục cải tạo, nâng cấp các ngõ
trong khu vực dự án triển khai chậm theo Nghị quyết của HĐND quận và các
ngõ đã xuống cấp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và cải tạo vỉa hè, trồng cây xanh
trên một số tuyến đường để chỉnh trang đô thị theo cơ chế thành phố hỗ trợ vật
tư.
- Nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, tiếp tục thực hiện nghiêm
Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 03/2/2017 của UBND thành phố về tăng cường công
tác quản lý trật tự xây dựng; tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, đề cao
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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.
- 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. Tiếp tục thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết của HĐND quận về tăng cường hiệu quả công tác quản lý về vệ
sinh môi trường đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2021 và phong trào xây
dựng thành phố Hải Phòng xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời vi phạm trong quản lý, sử dụng đất
đai. Tập trung thực hiện đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất theo kế hoạch. Triển khai các thủ tục 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, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng các dự án: Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, đường Đông Khê 2 và
các Dự án cải tạo chung cư cũ. Tăng cường công tác đối thoại, tuyên truyền, vận
động các tổ chức, cá nhân có đất thu hồi, tạo đồng thuận trong công tác giải phóng
mặt bằng.
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. Nâng cao
chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phát triển
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Tăng cường quản lý nhà nước
đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2018 – 2019. Tập trung chỉ
đạo đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường kỷ cương, nền nếp trong hoạt
động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường quản
lý nhà nước về giáo dục đào tạo, tập trung kiểm tra việc quản lý thu chi ngoài
ngân sách và dạy thêm – học thêm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình
trường học, tập trung ưu tiên xây dựng trường học 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 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 –
27/7/2018); hoàn thành Dự án mở rộng, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sỹ quận. Thực
hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; điều
tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. 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 vi phạm pháp luật lao
động.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất
lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường
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quản lý nhà nước về hành nghề y dược ngoài công lập, an toàn thực phẩm; tiếp
tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án mô hình điểm và Nghị quyết
của HĐND quận về an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin,
truyền thông giáo dục sức khoẻ, dân số - kế hoạch hoá gia đình; thực hiện hoàn
thành 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 trách nhiệm công tác tiếp công dân, thực hiện việc tiếp công
dân theo quy định; 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 và giải quyết kịp thời các kiến
nghị của cử tri.
- Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai
các cuộc thanh tra theo lĩnh vực: thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra
quản lý thu chi tài chính tại 06 trường học, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng của
Chủ tịch UBND 03 phường trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư;
tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra.
Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Đoàn Thanh tra thành phố thanh tra trách nhiệm
về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực
hiện pháp luật về thanh tra tại quận. Triển khai kê khai minh bạch tài sản, thu
nhập năm 2018.
- 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. Đẩy mạnh việc xây dựng phường đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ
tướng Chính phủ. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức
đa dạng, phong phú, hiệu quả. Triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và rà
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận kỳ 2014-2018.
- Tiếp tục triển khai các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về
tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt
động hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ
chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập, hoàn thành xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập các Ban Quản lý
dự án thuộc quận, Đề án hợp nhất Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Trung tâm
Thể dục thể thao. Thành lập, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành theo quy
định. Tiếp tục thực hiện Dự án 513 của Thành phố về hiện đại hóa bản đồ địa
giới hành chính.
- Thực hiện nghiêm túc Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế theo
Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu, việc
chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ tại các phòng, ban, đơn vị; xử lý nghiêm
minh, kịp thời các trường hợp vi phạm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách
đối với cán bộ, công chức, người lao động. Phối hợp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm
người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13.
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- Tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, công tác thanh niên và
công tác quản lý hội trên địa bàn. Nắm bắt tình hình, tạo điều kiện tổ chức Đại
hội Hội Nạn nhân chất độ da cam/dioxin nhiệm kỳ III (2018-2023). Tiếp tục
triển khai Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2013-2020. Ban hành
Quy chế phối hợp giữa UBND và Đoàn Thanh niên quận giai đoạn 2018-2022.
- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018,
xây dựng Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2018-2021
tại quận” trình HĐND quận ban hành Nghị quyết chuyên đề. 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. Tiếp tục triển khai áp dụng
và từng bước hoàn thiện mô hình “Chính quyền điện tử” trong hoạt động của
UBND quận và các phường. Áp dụng, cải tiến 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 ủy17, hoạt động giám sát của HĐND thành phố và HĐND
quận, các kỳ họp HĐND quận.
- Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và
UBMTTQ Việt Nam quận và các tổ chức chính trị xã hội, phát huy tốt vai trò
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng chính quyền đồng thời tạo
điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng
giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo dân chủ, công khai góp phần xây dựng
chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phối hợp chỉ đạo thực hiện hiệu quả Năm
Dân vận chính quyền.
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. Thực hiện tốt
chính sách hậu phương quân đội và các chính sách xã hội liên quan đến quốc
phòng. Hoàn chỉnh các thủ tục để xây dựng căn cứ chiến đấu theo quy hoạch
xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ quận,
- 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. Tăng cường chỉ
đạo phối hợp thực hiện tháng cao điểm về phòng chống ma túy. Đẩy mạnh xây
dựng và phát huy hiệu quả của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách tư
pháp, cải cách hành chính.
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/QU của Ban Thường vụ QU khóa XX thực hiện
Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIII về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp
ứng yêu cầu CHN, HĐH đến năm 2010 định hướng đến năm 2020.
17

13

- Tăng cường các biện pháp quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ
trợ. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, 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 Chương
trình Vùng và 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. UỶ BAN NHÂN DÂN
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