
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HẢI CHÂU I 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-UBND Hải Châu I, ngày     tháng      năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm UBND quận Hải Châu giao năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND quận Hải Châu về việc ban hành Danh mục 3 nhiệm vụ trọng 

tâm giao cho các phòng, ngành và UBND 13 phường năm 2022, UBND phường 

xây dựng kế hoạch thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 với những nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm do UBND quận Hải 

Châu giao trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 và ổn định phát 

triển kinh tế xã hội khi dịch bệnh được kiểm soát, góp phần hoàn thành các chỉ 

tiêu, kế hoạch Nhà nước, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ 

phường về phát triển KT-VHXH, QP-AN năm 2022, tạo động lực cho phong 

trào thi đua yêu nước được sâu rộng, vững chắc, thực hiện tốt quy chế dân chủ 

cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Chính quyền 

địa phương trong sạch, vững mạnh.  

Tăng cường công tác thu ngân sách, tận dụng các nguồn thu, tiết kiệm các 

nguồn chi, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao về thu ngân sách góp 

phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2022. 

2. Yêu cầu 

Quán triệt 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đến toàn thể cán bộ công nhân 

viên phường, các tổ dân phố, khu dân cư. 

Các cán bộ công nhân viên có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện, hoàn thành kế hoạch 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. 

Thường xuyên tăng cường kiểm tra kết quả triển khai thực hiện và đánh 

giá hàng tháng quý. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ 1: Triển khai thực hiện đạt kết quả tốt một số nhiệm vụ 

chủ yếu trong năm 2022 như sau: Đảm bảo thực hiện tốt công tác giao 

quân năm 2022 (giao đủ quân; không hoàn trả; triển khai thực hiện tốt 

công tác hậu phương quân đội); Phối hợp với ngành thuế đảm bảo thu thuế 

tại địa phương vượt so với kế hoạch; Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm 

bảo trật tự xây dựng (không có trường hợp vi phạm mà không được phát 

hiện kịp thời xử lý)  
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a) Đảm bảo thực hiện tốt công tác giao quân năm 2022 (giao đủ quân; 

không hoàn trả; triển khai thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội) 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ, tuyển người nào, chắc người đó. Củng cố, kiện toàn Hội 

đồng Nghĩa vụ quân sự đúng thành phần, số lượng quy định. Giao nhiệm vụ cụ 

thể cho từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự chịu trách nhiệm trong phối 

hợp tổ chức thực hiện các bước đúng theo quy trình tuyển quân. Xây dựng kế 

hoạch phòng chống dịch trong từng giai đoạn tuyển quân; thực hiện 100% công 

dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, có lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 được tiêm 3 

mũi vaccine phòng Covid-19 và được xét nghiệm SARS- CoV-2 bằng kỹ thuật 

RT-PCR, có kết quả âm tính còn hiệu lực đến ngày giao nhận quân 

Ban Chỉ huy quân sự, công an phường quản lý nắm chắc công dân trong 

độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị thường trú tại địa phương; tổ 

chức xác minh lai lịch chính trị, đạo đức, học vấn, gia cảnh công dân chuẩn bị 

gọi nhập ngũ và các quy định về tiêu chuẩn chính trị của Bộ Công an.  

Ban Chỉ huy quân sự, công an phường tham mưu xây dựng kế hoạch tổ 

chức tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Quân sự, Công an 

nhân dân chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tắc và hoàn thành tốt chỉ tiêu; thực 

hiện tốt công tác bảo vệ an toàn các địa điểm tập trung tổ chức sơ tuyển và 

khám sức khỏe, Lễ trao lệnh gọi nhập ngũ và Lễ giao nhận quân. 

b) Phối hợp với ngành thuế đảm bảo thu thuế tại địa phương vượt so với 

kế hoạch 

Xây dựng kế hoạch triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, rà 

soát, lập bộ, áp giá theo quy định hiện hành, triển khai thu đúng, đủ và đạt kế 

hoạch quận giao trong năm 2022. 

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền kết hợp với tăng cường kiểm tra việc 

chấp hành các chính sách thuế, phí và lệ phí, tích cực thu thuế nợ đọng và 

chống thất thu thuế. Tổ chức thường xuyên tuyên truyền, phát tờ rơi, thông qua 

các hội nghị tại tổ dân phố, qua các phương tiện truyền thông như facebook, 

zalo, viber, website…để vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách về công tác 

thu thuế. 

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và quản lý thu, chi ngân sách theo 

đúng quy định.  

Tăng cường công tác khai thác đúng, đủ các nguồn thu nhằm đảm bảo 

ngân sách hoạt động trong năm.  

Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành công tác thực hiện các nghĩa 

vụ đối với công dân, hộ gia đình, các loại quỹ vận động như Quốc phòng - An 

ninh, quỹ Bảo trợ trẻ em, khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa... 

c) Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự xây dựng (không có 

trường hợp vi phạm mà không được phát hiện kịp thời xử lý)  
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Giao trách nhiệm cho công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị - Môi 

trường thường xuyên kiểm tra đảm bảo có 100% công trình xây dựng khởi công 

trên địa bàn phải được kiểm tra đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 10, 

Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND thành phố Đà 

Nẵng “ Kiểm tra ranh giới đất, chỉ giới xây dựng, cốt công trình, diện tích xây 

dựng; chiều cao các tầng, số tầng, tổng chiều cao công trình; việc trổ cửa sổ, 

cửa đi, các chi tiết ô văng, ban công; việc che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh 

môi trường và việc tuân thủ giấy phép sử dụng vỉa hè” nhằm phát hiện kịp thời 

và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng. 

 Bộ phận Địa chính - Xây dựng - Môi trường tổ chức xây kế hoạch triển 

khai Chỉ thị 21 của Thành uỷ về trật tự đô thị, triển khai có hiệu quả công tác 

hậu kiểm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở riêng lẻ nhằm hạn chế thấp nhất việc 

xây dựng nhà ở không phép trên địa bàn phường. Kiên quyết trong việc kiểm 

tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng và an toàn lao động, đồng thời 

kết hợp với công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật về xây dựng trong nhân 

dân để người dân và các tổ chức có ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

mình khi tham gia hoạt động xây dựng; việc thực hiện phải đồng bộ nghiêm túc, 

thống nhất từ khâu chỉ đạo điều hành đến hoạt động kiểm tra, tăng cường công 

tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên, đảm bảo tính thiết thực, hiệu 

quả. 

 Tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 21 của Thành ủy về quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn thành phố, UBND phường đề nghị các Tổ trưởng, Tổ phó 

TDP thông báo đến nhân dân trong tổ trước khi tiến hành khởi công sửa chữa, 

cải tạo, xây dựng nhà ở kể cả các công trình sửa chữa nhỏ bên trong không yêu 

cầu phải có giấy phép xây dựng phải thực hiện chế độ thông báo nội dung, thời 

gian, địa điểm xây dựng cho UBND phường được biết để quản lý và theo dõi. 

Nếu UBND phường phát hiện các trường hợp như trên thì sẽ lập biên bản, ra 

quyết định xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. 

 Đề nghị các tổ dân phố phối hợp rà soát trong các kiệt, hẻm đặc biệt các 

kiệt, hẻm cụt, nhỏ khó khăn trong quá trình kiểm tra, khi có tình trạng sửa chữa, 

cải tạo, xây dựng không phép, không thực hiện thông báo cho UBND phường để 

xử lý theo quy định. 

Không có trường hợp nào xây dựng không có giấy phép mà theo quy 

định phải có giấy phép xây dựng trên địa bàn phường. Không có khiếu nại, tố 

cáo về hành vi hành chính trong hoạt động kiểm tra của người có thẩm quyền. 

2. Nhiệm vụ 2: Triển khai thực hiện tốt các tiêu chí về cải cách hành 

chính, tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin theo bộ tiêu chí UBND 

thành phố ban hành (yêu cầu triển khai đầy đủ các nội dung của bộ tiêu 

chí; đối với các tiêu chí có tính tỷ lệ phải đảm bảo ít nhất đạt tỷ lệ để được 

tính điểm) 

a) UBND phường xây dựng kế hoạch về việc tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin năm 2022, xây dựng Quyết định ban hành kế hoạch công tác cải 
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cách hành chính năm 2022 của phường Hải Châu I; việc triển khai được thực 

hiện đồng bộ, xây dựng các tiêu chí cụ thể, không hình thức, qua loa, mang lại 

hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhiệm vụ 

chung do thành phố và quận giao. 

b) Tiếp tục bổ sung ngân sách đầu tư trang bị cơ sở vật chất, bố trí các 

thiết bị bàn, ghế, máy tính, máy scan, bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện 

công tác cải cách hành chính (CCHC) thông qua đầu tư các trang thiết bị, điều 

kiện làm việc hiện đại để nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ hành chính 

công đối với công dân, tổ chức, tạo ra môi trường giao tiếp, làm việc thân thiện, 

hiện đại, văn minh, lịch sự, đem lại sự thoải mái, hài lòng cao nhất cho công 

dân, tổ chức đến giao dịch. Bố trí sắp xếp cán bộ công chức tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ tại bộ phận TN & TKQ có trình độ chuyên môn về CNTT, đảm bảo 

triển khai thực hiện tốt các tiêu chí đề ra. 

c) Tiếp tục vận động đăng ký giao dịch trực tuyến phấn đấu có trên 80% 

hộ gia đình có tài khoản giao dịch trực tuyến thường xuyên sử dụng để thực hiện 

các dịch vụ công trực tuyến, khi công dân đến UBND phường thực hiện thủ tục 

hành chính phải hướng dẫn thủ tục đồng thời phải hướng dẫn cho công dân biết 

cách để thực hiện DVCTT, lợi ích, sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian, công sức 

trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. 

d) Tiếp tục khai thác dữ liệu dân cư trong hệ thống, góp phần phục vụ 

hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính trong công tác đăng ký cư trú, cấp căn 

cước công dân, đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân cho trẻ em mới 

sinh... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giao dịch, đi lại. Trong quá 

trình thu thập thông tin dân cư, một lần nữa giúp công tác rà soát nhân khẩu, hộ 

khẩu được đảm bảo chính xác; hệ thống hồ sơ, sổ sách, nghiệp vụ được cập 

nhật, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ. Đồng thời qua đó tuyên truyền, phổ biến cho 

quần chúng nhân dân hiểu rõ và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính 

sách pháp luật, giải quyết cơ bản các vấn đề vướng mắc của công dân.  

đ) Phân công bà Phạm Thị Hà My, Công chức VPTK xây dựng Kế hoạch 

nhằm đảm bảo 80% hồ sơ công dân đăng ký giao dịch điện tử mức độ 3,4 trong 

lĩnh vực hộ tịch, Bảo trợ xã hội và người có công, chú trọng công tác tuyên 

truyền tại khu dân cư, tổ dân phố để công dân thấy được tiện ích của đăng ký 

giao dịch điện tử. Tập trung chú ý các nội dung thực hiện khảo sát mức độ hài 

lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của cơ quan, đơn vị 

đảm bảo số lượt khảo sát tối thiểu theo Quyết định số 5489/QĐ-UBND. Sử 

dụng và ứng dụng phần mềm một cửa điện tử phục vụ công tác tiếp nhận và 

theo dõi. Đảm bảo 100% việc cập nhật kịp thời, đầy đủ số liệu một cửa của từng 

tháng; danh sách trễ hẹn; lý do trễ hẹn trên phần mềm tại phường, xã trực thuộc 

có triển khai báo cáo số liệu công tác CCHC trên phần mềm. Tiến hành công 

khai Website của đơn vị về kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông. Ứng dụng Hệ thống thư điện tử thành phố, 100% 

văn bản điện tử ban hành có đầy đủ chứng thư số cơ quan và chữ ký số lãnh 
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đạo. Mức độ thường xuyên của phường/xã trong việc sử dụng phần mềm quản 

lý văn bản điều hành. Thực hiện cung cấp các dịch vụ để giải quyết TTHC trực 

tuyến (sau đây được viết tắt là DVGQTTHCTT). 

e) Mặt trận và các hội đoàn thể chính trị, xã hội nòng cốt là Đoàn thanh 

niên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, hội viên hội 

đoàn thể của mình thực hiện đăng ký điện tử và DVCTT mức 3,4 công tác cải 

cách hành chính, ứng dung công nghệ thông tin; tổ chức tuyên truyền tại các hội 

nghị của các hội đoàn thể. 

3. Nhiệm vụ 3: Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo trong 

công tác phòng chống dịch của Trung ương, thành phố, quận 

Kịp thời xây dựng các kế hoạch, đồng thời chủ động triển khai đến tổ dân 

phố, khu dân cư các văn bản chỉ đạo của quận, thành phố về công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid -19. 

Chủ động tham mưu kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid 19 năm 

2022 trên địa bàn phường, đồng thời tiếp tục tuyên truyền các tầng lớp nhân dân 

nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. 

Các trường học trên địa bàn phường chủ động xây dựng kế hoạch phòng 

chống dịch Covid-19 trong điều kiện học sinh trở lại học trực tiếp đảm bảo công 

tác phòng chống dịch. 

Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19 trong các ngày lễ 

lớn trong năm, đặc biệt có biện pháp thích ứng linh hoạt để phát triển kinh tế xã 

hội, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi phát triển các 

dịch vụ du lịch tại địa phương, nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch 

Covid-19. 

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

TT Nội dung Thực hiện Thời gian 

1 

Xây dựng và ban hành kế hoạch 

3 nhiệm vụ trọng tâm và triển 

khai Kế hoạch thực hiện đến Cấp 

ủy chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, 

BCT Mặt trận, cán bộ nhân viên 

phường, phân công nhiệm vụ rõ 

ràng cho các bộ phận liên quan. 

UBND phường 

(văn phong 

tham mưu) 

Trong tháng 

2 năm 2021 

2 

Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực 

hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi 

công dân lên đường thực hiện 

nghĩa vụ quân sự 

Ban Chỉ huy 

Quân sự, Công 

an và các thành 

viên Hội đồng 

nghĩa vụ quân 

sự, phối hợp 

với các hội 

Trong quý 1 

năm 2022 
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đoàn thể chính 

trị, xã hội của 

phường triển 

khai 

3 

Xây dựng và triển khai trong toàn 

phường kế hoạch công tác cải 

cách hành chính năm 2022 của 

phường Hải Châu I và tổ chức 

thực hiện tại UBND phường. 

Đảm bảo 100% việc cập nhật kịp 

thời, đầy đủ số liệu một cửa của 

từng tháng; danh sách trễ hẹn; lý 

do trễ hẹn trên phần mềm tại 

phường, xã trực thuộc có triển 

khai báo cáo số liệu công tác 

CCHC trên phần mềm. 

Công chức 

VPTK (Bà 

Phạm Thị Hà 

My) 

Trong tháng 

1 năm 2022 

4 

Xây dựng Kế hoạch về việc tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông 

tin năm 2022, thường xuyên kiểm 

tra đảm bảo 100% Lãnh đạo đơn 

vị thường xuyên sử dụng thư điện 

tử trong công việc; 100% CBCC 

thường xuyên sử dụng hệ thống 

thư điện tử trong công việc. 

Ông Ngô Văn 

Hậu (phụ trách 

công nghệ 

thông tin) 

Trong quý 1 

năm 2022 

5 

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực 

hiện khảo sát mức độ hài lòng 

của tổ chức, công dân đối với 

dịch vụ hành chính công của cơ 

quan, đơn vị đảm bảo số lượt 

khảo sát tối thiểu theo Quyết định 

số 5489/QĐ-UBND, có sự tham 

gia của đoàn viên thanh niên 

phường trong hướng dẫn công 

dân, đồng thời sử dụng công 

nghệ thông tin trong thực hiện 

khảo sát. 

Công chức 

VPTK (Bà 

Phạm Thị Hà 

My) và Đoàn 

thanh niên 

phường 

Trong quý 1 

năm 2022 và 

triển khai 

trong 12 

tháng của 

năm 2022 

6 

Xây dựng kế hoạch thực hiện theo 

Chỉ thị 21 của Thành uỷ về trật tự 

đô thị, triển khai có hiệu quả công 

tác hậu kiểm trong lĩnh vực xây 

dựng nhà ở riêng lẻ nhằm hạn chế 

thấp nhất việc xây dựng nhà ở 

không phép trên địa bàn phường; 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức ra 

Công chức Địa 

chính – Xây 

dựng – Môi 

trường 

Trong quý 1 

năm 2022 
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quân Tết trồng cây 2022 

7 

Xây dựng kế hoạch phòng chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn 

phường Hải Châu I, chú trọng 

công tác phòng chống dịch với 

phục hồi và phát triển kinh tế xã 

hội, ổn định đời sống của nhân 

dân trên địa bàn phường 

Công chức 

VPTK (Bà 

Phan Thị Ly 

Na) phối hợp 

với Trạm Y tế, 

Mặt trận và các 

hội đoàn thể 

của phường 

Trong quý 1 

năm 2022 

8 

Theo dõi, đôn đốc tổ dân phố,  

vận động nhân dân thực hiện 

Biểu dương, khen thưởng hằng 

quý, 6 tháng theo tiến độ đề ra 

đối với các mô hình hay, phong 

trào tiêu biểu, cái nhân điển hình 

gắn với thi đua trong phong trào 

thi đua yêu nước 

Tài chính – kế 

toán; Văn 

phòng UBND 

Quý I, 6 

tháng, năm. 

9 
Xây dựng báo cáo tổng hợp các 

nội dung của kế hoạch này  

Các bộ phận 

UBND phường 

Theo định 

kỳ 6 tháng, 

năm 

10 

Tổ chức sơ kết đánh giá vào cuối 

năm và tổng kết vào cuối kỳ đề 

án (năm 2022) nhằm kịp thời rút 

kinh nghiệm, biểu dương động 

viên các tập thể, cá nhân trong 

quá trình thực hiện. 

Các bộ phận 

UBND phường 

Theo định 

kỳ 6 tháng, 

năm 

11 

Tổ chức đánh giá kết quả công 

tác phòng chống dịch bệnh trên 

địa bàn phường Hải Châu I gắn 

với phục hồi và phát triển kinh tế 

xã hội, ổn định đời sống của nhân 

dân trên địa bàn phường 

Các bộ phận 

UBND phường 

Theo định 

kỳ 6 tháng, 

năm 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thường trực UBND phường chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan 

tham mưu xây dựng kế hoạch theo từng nội dung trong quá trình thực hiện; phân 

công cán bộ, công chức nắm tình hình gắn với kiểm tra, đôn đốc, xét biểu 

dương, khen thưởng sát đúng, kịp thời. 
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2. Đề nghị UBMTTQVN, các hội, đoàn thể phường phối hợp triển khai 

tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và vận động hội, đoàn viên 

đăng ký cam kết gương mẫu thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. 

3. Đề nghị các chi ủy chi bộ tập trung chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận, 

tổ trưởng tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các hộ 

dân thi đua thực hiện hiệu quả kế hoạch này. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm UBND quận giao 

năm 2022 của UBND phường Hải Châu I./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND quận (báo cáo); 

- Phòng Nội vụ quận (báo cáo); 

- Đảng ủy phường (báo cáo); 

- UBMTTQVN, các hội, đoàn thể (phối hợp); 

- Lưu: VT, VP-TK. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Trường Anh 
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