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Ye Cong tac chi do, dieu hanh cua IJBND thanh pho
và tInh hInh kinh t - xâ hi tháng 10 Ham 2020
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I. HOAT DQNG Cifi DO, DIEU HANH CUA LANII D30 UBND
THANH PHO TIIANG 10 NAM 2020
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Trong tháng 10 nàm 2020, UBND thành ph dâ tp trung chi dao các s&,
ban, ngành, UBND các qun, huyn tiêp tic triên khai hiu qua các ni dung
cong vic theo chi dao cüa các b, ngành Trung iwng, Thuô'ng trirc Thành üy,
Thng trirc HDND thành phô; mt s ni dung cong vic nôi bt nhi.r sau:
1. Tp trung chi dao các c quan, dm vj khn trixcxng rà soát, hoàn thin
ho sa trinh HIDND thành phO tai k5' hçp cuôi nAm 2020. Dôi vâi nhthig ni dung
phüc tap thI kjp thi báo cáo lAnh dao UBND thành phô có kiên chi dao, giâi
quyêt.
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2. Tip tiic chi dao các c quan, don vi, dja phixong trên da bàn thành pM
báo cáo vic triên khai thirc hin các vn bàn sau: Quyet djnh so 208/QD-UBND
ngày 17 thang 01 nAm 2020 v ban hành nhim vii, giài pháp chU yêu chi do,
diêu hành thirc hin K hoach phát trin kinh t - xA hOi và d? toán ngân sách
nha nizóc thành phô Dà NAng nAm 2020; Quyet djnh sO 211/QD-UBND ngày 17
tháng 01 nAm 2020 v ban hành Chircmg trInh cOng tác nAm 2020; Quyêt djnh so
308/QD-UBND ngày 22 tháng 01 nAm 2020 ban hânh danh miic 03 nhim vii
trQng tam cüa các s&, ban, ngành, UBND qun, huyn näm 2020; Quyêt djnh sO
59991QD-TJBND ngày 31 tháng 12 nAm 2019 ye mt sO nhim vii, giài pháp tp
trung chi dao, diéu hành nhm hoàn thành chi tiêu tang truâng GRDP và giâi
ngân kê hoach vOn xay drng cci ban 11Am 2020; Quyet djnh sO 3451QD-UBND
ngày 22 tháng 01 nAm 2020 ye k hoach dn bU giâi tOa các d1r an trên dja bàn
thành phô nAm 2020.
ye

3. V cOng tác phông, cMng bnh viêm &thng ho hp cp do chüng m&i
cüa vi rut Corona gay ra (Covid-19): UBND thành phô dA ban hành quy djnh
hu&ng dan nhp cãnh và each ly y tê; hu&ng dan quy trInh, phân cOng các don vj
trong cong tác kiérn soát, each ly y té, xét nghiêm, theo dôi sue khOe các truà'ng
hcip nhp earth. Tiêp tiic chi dto Sâ Y t quán trit các don vj trirc thuc và các
co s& khám bnh, chta bnh trén dja bàn thành phô rà soát, kin toàn, diéu
chinh, bô sung kê hoach phông, chong djch Covid-19 và phuong an
dáp irng, xir
1 cac tInhhuOng djch bnh tai co sâ y tê; chuán bj day dü thuôc, 4t tix, trang
thiêt bj y tê d sAn sang tiêp nhan bnh nhan, dáp ung vâi tInh huOng djch bnh.
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Tip t1ic tang cithng cong tác giám sat chü dng, phát hin só'm các trung hcip
nghi ngY mac bnh t?i cong dông; thirc hin khoanh viing, each ly kjp thai, xir 1
trit dê ô djch không dê lay lan, büng phát trong cong dông.
4. V vic trin khai thirc hin Nghj quy& s6 43-NQ/TW ngày 24 tháng
01 näm 201? cüa B ChInh trj ye xây dçrng và phát triên thânh ph6 Dà Nng dn
nàm 2030, tam nhIn den näm 2045:
UBND thành ph6 d chi do cac sâ, ngành lien quan nghiên elm, tham
muu UBND thành phô vic triên khai thirc hin các van bàn sau day: Kê hoch
sO 135-KHITU ngày 15 tháng 9 nàm 2020 cüa Ban Thuing vi Thành üy và K
hoach so i 1 02tKH-HDND ngày 24 tháng 9 nàm 2020 cüa Thuông trrc HDND
thành phO ye vic hçc tip, quán trit, tuyên truyên, triên khai th%rc hin Nghj
quyêt so 1 19/2020/QH14 cüa Quôc hi, Chi thj so 41-CT/TU cUa Ban Thung
vi Thãrth üy ye lath dao to chüc triên khai thc hin Nghj quyêt so
1 19/2020/QH14. Dông thôi, ,giao Sâ Ni vi chü trI xây d1mg dr thào Nghj
quyêt ye triên khai Ngh quyêt so 119/2020/QH14 dê báo cáo UBND thành phô
trInh HDND thành phô thông qua tai kS' hçp cuôi nãrn 2020.
5. V tin d trin khai 1p d an Diu chinh quy hoch chung thành ph6
Dà Nàng den närn 2030, tam nhIn den näm 2045 và hp phân thiêt kê chiên luc
phát triên kinh tê den näm 2030: Trên co sâ dê nghj cüa UBND thành phô tai Th
trInh so 6101/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 näm 2020 và Báo cáo thâm djnh so
105/BC-BXD ngày 21 tháng 9 nàm 2020 cüa B Xây d%rng; hin nay, Van
phông ChInh phü dang trInh Thu tuâng ChInh phü phe duyt Do an Diêu chinh
quy hoach chung thành phô Dà Nng den näm 2030, tam nhIn den näm 2045.
6. V vic 1p quy hoach thành ph6 Dà Nng th?i kr 202 1-2030, tm nhIn
dn näm 2050: Hin nay, S& K hoach và Dâu ti.x dang hithng dn các ca quan,
dan vj xây dirng dê cuang chi tiêt và các ni dung chInh can tIch hqp vào quy
hoach thành phô DaNäng thñ k3' 2021-2030, tam nhIn den nàm 2050.
yjéc 1mg phó và kh&c phiic hu qua do bAo, hit gay ra trên dja bàn
thành phô: tp trung chi dao các s&, ban, ngành, UBND q4n, huyn có kê hoach
chi tit, phan cong thim vii cii the vic triên khai thçrc hin các van bàn hung
dn cüa Trung uong và dja phuang; to chüc hip dOng vâi cac dan yj: cong an
nhân dan, quân dci... d thirc hin hiu qua cOng tác phông, chông thiên tai;
tuyt dôi không dê ngi.thi a 1i trên các lông b, chôi canh nuôi trOng thüy san,
tren tàu, thuyên neo du, trong các lan trai cong trIinh xay dimg; yêu câu nguai
dan rM khOi các khu vrc có nguy Ca cao ye sat l& dat, dá. DOng thai, chi dao cac
ca quan chic nng tp trung khâc phic h.0 qua do bäo, liit gay ra trên dja bàn
thành phô nhàm giãm thiêu tOi da thit hai ye tài san và dam bào an toàn cho
nguôi dan.
8. Ngày 31 tháng 10 nàm 2020, UBND thành ph6 t6 chuxc phien h9p d
thào 1un, thông qua mt so ni dung tr9ng tam nhu sau: ban hành Quy djnh
phân yang các nguôn tiêp nh.n nuóc thai trên dja bàn thành phô Dà Nng; ban
hành Quy djnh djnh mIre xây dirng dr toán kinh phi dôi yOi thim vi khoa hc
và cOng ngh Co sIr dimg ngãn sách nhà nuâc trên dja bàn thành phô Dà Nang;
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sira di, b sung Quy& djnh s6 28/20 19/QB-UBNTJ ngày 04 tháng 6 näm 2019
cüa TJBND thành phô ban hành Quy djnh ye vic thirc hin chInh sách phát triên
nguôn nhan 1irc chat lixcmg cao khu vrc cong thành phô Dà Nàng; xây dirng
Nghj quyét cüa HDNID thành pho ye h trçv bnh nhân diéu trj tai các co s& ytê
cong 1p; trInh HDND thành phô thông qua Danh miic cong trInh, dir an can thu
hôi dat và Danh mijc cong trInh, d an có si.'r ding dat trông 1'iia, dat phông h,
dat rl'rng dc d1ing näm 2021 cüa thành phô Dà Nàng; lay kiên thành viên
UBND thành phô ye vic giao Chü tich IJBND thành phô k Quyêt djnh cho
phép thành 1p Van phông Cong chthig.
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9. V vic ban hành cac van bàn pháp lut trong tháng 10 nám 2020,
UBND thành phô Da Nng dâ ban hành 05 Quyêt djnh quy phm pháp lut, 492
Quyêt dinh hành chInh Ca biêt và 710 van bàn chi do, diêu hành trên các lTnh
vrc van hóa - xã hi, kinh tê - tài chInh, du tu - dO thj, ni chInh - pháp chê.
II. TINLI HINH KINII TE - xA HQI, QUOC PHONG - AN NINH
THANG 10 NAM 2020
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Tng hrqt khách co s& hru trü phiic vii tháng 10/2020 uâc dat 43.210 lixqt,
giàm 93,6% so vâi cüng k' 2019, trong do khách quOc tê uóc dt 13.951 luqt,
giàm 94,6%, khach ni dja ithc dat 29.259 hrqt, giám 93%; Tong doanh thu djch
vii km trci và an uôngtháng 10/2020 uàc dat 795,6 t dông, giãm 57,8% so vâi
cing k) 2019. Lfly kê 10 tháng du nam 2020, tong liict khách co so' urn trü
phic vii uóc dat 2.073 nghin lixqt, giâm 65,8% so v6i cüng k' näm 2019, dat
25,6% ké hoach; trong dO, khách quôc té uâc dat 677,5 nghln krcit, giâm 7 1,3%,
khách ni dja ixóc dat 1.395,9 nghIn hro't, giâm 62,3%; Tong doanh thu djch vi
liru trü va an uông uo'c dt 10.577 dng, giâm 3 8,1% so vol cüng lcSt nàm
2019.
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Trong tháng, thành ph cia xay d%rng dir thào K ho.ch khôi ph1ic Va to
chirc hoat dng kinh doanh du ljch trong tInh hInh mOi; dông tho'i phân cong
ngành chc nàng chü dng trin khai các giãi pháp tháo g khó khàn cho doanh
nghip kinh doanh djch vi du ljch. Dy mnh hot dng xc tiên tWc tuyêl1
thông qua vic tO chüc hi nghj trirc tuyn vOi thj trtthng Thai Lan, Malaysia,
Singapore và Dài Loan; tiêp tiic theo dôi và cp nhat thông tin các dai din du
ljch Dà Nkg tai các nuOc ye tInh Mnh kim soát djch Coyid-19 và xu huOng, thj
hiêu cüa khách du ljch. Mt s dir an ha tang phiic vii du ljch CIa khOi cong triên
khai dé chuân bj hInh thành các san phm du ljch mOi nhu: Cong trInh Vithn
tuçing APEC mo' rng, mo' rng san ci may bay ye phIa BAc (giai doan 2) tai
Câng Hang khOng quôc tê Ba Nng...
Tng mirc ban lé hang hóa tháng 10/2020 trOc dt 4.919 t dng, giâm 4,1%
so vo'i cng k' 2019; lüy ké 10 tháng uOc dat 44.988 t dông, giãm 5,7% so vOl
cüng k' 2019 KH thng 22,1%). Thãnh pM dang triên khai các giái pháp nham
sOm khOi phiic lai nén kinh té do ãnh huOng cüa djch Covid-19, nho' dO tInh hinh

4
kinh doanh, mua ban tai các siêu thj, chci, trung tam thixang mai trên dja bàn thành
phô soi dng tth lai, thj trutYng n dinh, giá Ca không bin dng. Cong tác kMm tra,
kiêm soát t?.i các chçi luôn duqc duy trI thing xuyên.
Kim ngch xu.t khu hang hóa tháng 10/2020 uóc dat 15 5,7 triu USD,
tang 18,5% so vâi cüng kSr 2019; lily k 10 tháng ixóc dat 1.292,4 triu USD,
giâm 3,6% so vi cilng ki 2019 (KB thng 7-8%). Kim ngch xuât khu các mt
hang chü yêu trong 10 tháng dâu näm nhi.r sau: Cao su thânh phm ithc dat 52
triu USD, giãm 15%; Hang dt may uâc dat 338 triu USD, giàm 5,3% so vói
cilng k' 2019; Thüy san rc dat 152 triu USD giám 4,7%... Kim ngch nhp
khâu tháng 10/2020 uóc dat 102 triu USD, lily kê 10 tháng thc dat 966,9 triu
USD, giám 11,4% so v&i ciing ki 2019 (KB tang 7,7%).
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Kh6i lirçing luân chuyn hành khách tháng 10/2020 uâc dat 44,0 triu
HK.Km, giám 61,3% so vói cilng k' 2019, lüy kê 10 tháng m9c dat 580,8 triu
HK.Km, giãm 49,3%; khôi lirçmg luân chuyên hang hóa tháng 10/2020 uc dat
3 12,0 triu T.km, giãm 0,5%, lily kê 10 tháng i.thc dat 2.768,4 triu T.km, giám
7,6%. Doanh thu 4n tái thàng 10/2020 ixâc dat 1.27 1,9 t dông, giám 25,6% so
vâi cilng kSr 2019, lüy ké 10 tháng uóc dat 13.035,5 trdông, giàm 21,7%. Trong
tháng, ngành chüc nàng dâ thrc hin di d&i các tuyên xe but lien kê ra khói
trung tarn thành phô; tang cung kiêm tra xü l vi pham dôi vói hoat dng cüa
cac tuyên xe butt lien ké gita thành phô Dà Nàng và tinh Quàng Nam và xe
khách d.u, drng don khách tai khu virc phua tn.róc ben xe trung tam.
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Kim ngch xutt kh.0 ph.n mm 10 tháng d&u näm 2020 uâc dat 70,1
triu USD, dat 68,8% so vâi kê hoach, tang 5% so vâi cüng k' 2019. Thành phô
bâo dam näng 1rc ha tang mng MAN, trang thiêt bj dê triên khai, to chüc các
cuôc hop true tuyên Däc biêt, san phâm Cong dich vu dC lieu Da Nng dat danh
hiu Car quan nhà nuOc chuyên dè,i so xuât sac cüa Giái thu&ng chuyên dôi so
Vit Nam - Vietnam Digital Awards nam 2020 (trao giài ngày 18/10/2020 tai Ha
Ni). San phâm Chatbot djch vti cong (Chatbot 1022) 19t vào vOng Chung kêt GO
Smart Award 2020 cüa To chi'rc toàn câu cüa các thành phô thông minh.
Hoat dng ngân hang tip t11c duqe dy manh. U'óc dn cu6i tháng
10/2020, tong nguôn von huy dng cüa các TCTD trên dja bàn dat 136.000 t5'
dng, tang 1,08% so vâi tháng tnthc, tang 3,63% so viii cuôi nàm 2019; dix nçx
các thành phãn kinh tê dat 185.000 t dông, tang 0,90% so v&i tháng tnthc, thng
5,50% so vâi cuôi nàm 2019.
b) San xuât cOng nghip
Buàc sang tháng 10/2020, các doanh nghip thành ph tp trung tang
cix?mg san xuât dê bU lai khoàng thai gian chju ãnh hu&ng cüa djch. Tuy nhiên
hoat dung san xuât trong tháng cüng It nhiêu bj ánh hu&ng do mua lU kéo dài.
Chi sO lIP tháng 10/2020 uàc giàm 8,3% so vâi tháng 10/2019; lily kê 10 tháng,
lIP thành phO uàc giám 10,1% so vâi cilng kST 2019, trong do: cong nghip chê
bin - ché tao giãm 10,1%, san xuât và phân phôi din giãm 4,6%, cung cap
nuóc và xir l' rae thai giám 9,7%, khai khoáng giàm 36%.
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Trong cong nghip ch bik, ch tao, mt s ngành có lIP lüy k 10 tháng
tang so vOi cing k' nàm 2019 nhu: san xuât phi.rang tin vn tâi thng 84,1%; san
xuât ducic phâm tang 63,8%; san xiiat diing cii the diic, the thao tAng 25,8%. Các
nganh cOn laj giâm, trong do, mt so ngành giãm mnh nhu: dt vãi giãm 49,1%;
san xuât do thai, trO chori giãm 42,1%; may mc giám 39,1%; chê biên g giám
31,4%; san xuât san phãm tü khoáng phi kim 1°ai giám 26,8%; san xuât sAm, lop
cao su giãm 20,6%; san xuât bia giãm 19,3%; sari xuât may móc, thiêt bj giãm
16,2%; san xuât xe có dng Ca giãm 15,9%; chê biên thüy san giãm 14,6%; san
xuât gitr&ng, lii, bàn, ghê giâm 14,6%; da giây giâm 13,7%; din tir giâm 11,7%;
san xuât thiêt bj din giãm 10,7%.
c) Hoat dng san xut thüy san - nông - lam
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Trong tháng 10, mixa 1&n do ânh hu&ng cüa ap thp nhit dâi và các can
bâo dA tác dng den hoat dng khai thác thüy san, thai gian barn biên khai thác
cüa tàu thuyên giám; san hrqng khai thác tháng 10 irâc dat 2.942 tan, lüy kê 10
tháng näm 2020 dat 32.942 tan, dat 84,9% kê hoach, tang 1,85% so vOi cüng k'
20 19. Lüa He Thu dã thu hoach xong, dién tIch san xuât 2.243 ha, giãm 112,7 ha
so vi vi He Thu 2019, nAng suât bInh quãn dat 60,66 tiIha, tAng 0,58 t?Iha so
vâi v He Thu 2019. Hin nay, ngành dang chi dao các dan vj chuyên mon phôi
hçip vi dja phucmg thông kê thit hai trong nông nghip, lam nghip, thüy san
va thüy lqi, dông thii xây di.rng phixang ánkhAc phiic nhanh các hix hông cUa
cong trInh thüy 1çi dam bâo phiic vi san xuât. Tp trung chi dao cOng tác quàn
1 báo v rimg, thng cixng cong tác kiêm tra phOng cháy, chüa cháy ri'rng; trong
tháng, trên dja bàn thãnh phô xáy ra 02 vi phát hra gay cháy thiic bI clithi tan
thng keo, bach dan và th'rc bI sau khai thác vâi tong din tIch 1,26 ha, không
thit hai tài nguyen rung.
2. Tp trung clii do thirc hin dng b, Co hiu qua myc tiêu cüa Chü
de nam 2020 Ia Nam day mnh thu hut dau tir , phat trien hot d9ng doi
ngoii, doanh nghip và kh&i nghip
V thu hut du tu trong nuâc, tInh lIt d.0 näm dn nay, thành pM dA cp
Quyêt djnh chü tnrang dâu lit cho 06 dir an dau hr trong nuâc ngoài KCN vâi
tong von dâu hr là 16.002 t dOng (gap 6,78 lan ye von so vâi cüng ks'), cap 12
giây chfrngnhn dArig k dâu lii cho dir an trong nuóc trong các KCN, Khu CNC
v61 tOng von dâu lii 1.250,5 t'dông (gap 4 ian ye vn so v&i cüng ks'). Lüy ice
den nay (15/10/2020), thành phô có 701 dr an dâu hr trong mróc vti tong von dâu
hi 146.245 t dông.
V thu hut du tir nu&c ngoài, trong tháng (15/9-15/10/2020)thành pM
thu hut duc 76,427 triçu USD; trong do, co 06 dr an FDI di.rçic cap morn van
tong vOn dâu tu dAng k là 1,507 triêu USD; cO 03 dr an tang vOn vâi tong von
tAng them 74,383 triu USD; có 05 luqt nhà dâu tu mr&c ngoài mua cô phân,
phân von gOp trong to chüc kinh tê v&i tong von 0,537 triu USD. Trong 10
tháng dâu nAm, thành pho cap mói di.rçic 72 d1r an FDI vói tong von dAng k
123,28 triu USD. Lüy ke den nay thành phô có 875 dir an FDI viii tong von dâu
lit 3,519 t USD.
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Vê, tInh hmnh dng k doanh nghip, trong tháng (15/9-15/10/2020), thành
phô dâ cap mi giây chirng nhn dãng k doanh nghip cho 348 doanh nghip,
chi nhánh và van phông di din, tong von diêu 1 däng k dt 1.060 t' dông; lily
kê 10 tháng tinh den 15/10/2020), thành phô dâ cap mói giây chüng nh.n Thng
k doanh nghip cho 3.415 doanh nghip, chi nhánh và van phông dai din, tong
von diêu 1 d.ng k dat 17.636 t' ding; giãm 30,3% ye so doanh nghip và giàm
28,5% ye so von so vói cüng k' 2019; hoàn tat thU tic giâi the cho 707 doanh
nghip, don vj trçrc thuc và có 1.788 doanh nghip và don vj trilc thuc tam
ngUng hoat dng. Tong so ho so lien quan den dàng k3 doanh nghip tiêp nhn Va
xr 1 trong tháng là 2.515 ho so, trong do có 1.918 ho so trirc tuyên (chiêm t' 1
76,3%). LOy ké den nay, trên dja bàn thành phô có 32.311 doanh nghip và chi
nhánh, van phông dai din dang hoat dng v&i tong so von dàng k dat 220.473 t'
dông.
Thành ph hin co 03 dir an sU diing vn ODA và vn vay uu dãi do
thành phô quán l dang duqctriên khai thi;rc hin và co 01 dir an do Trung uong
là co quan chU quàn. Tong von dâu tu 04 dir an trên khoãng 424,311 triu USD,
trong do von ODA và von vay uu däi là 333,814 triu USD, chiêm 78,67%, von
dôi rng dat 90,497 triu USD, chiêm 21,33% tong von dâu tix. Tui dâu nàm den
nay (15/10/2020), thành phô phê duyt tiêp nhn 34 khoän vin trçl Phi ChInh
phU ntrâc ngoài (NGO) vâi tong giá trj cam kêt 65,956 t dong.
Các hoat dng di ngoi và hqp tác quc t duçic chU tr9ng. Thành ph
thrc hin tong két 10 nàm triênkhai Chiên lugc Ngoai giao Van hóa den nàm
2020; chuân bj cho Hi nghj Cap cao ASEAN lan thu 37 v.v... Cong tác phát
triên quan h hru nghj và hp tác gia thành phô vi các dja phixong, to chüc
trên the giói và cong tác dOi ngoi nhân dan duc tang cung; tIch cc hp tác
v&i các nuâc châu A, Lao, Campuchia... Tiêp tiic thirc hin côngtác phông
chông Covid-19 trên lThh vi1c dOi ngoai nhu: cung cap thông tin ye tInh hinh
djch Covid-19 cho các Ca quan lãnh sr nuâc ngoài và cci quan dai din to chUc
quOc te tai Dà Nng, bao cáo tInh hInh triên khai vin trçl cho các dja phuang
nuóc ngoài phông chông djch Covid-19, phOi hqp, hO trq dua cong dan Vit
Nam tr Nhat Bàn ye nuóc v.v...
quy hoch, do thj và tài
3. Quàn 1 du tir - xây dirng c ban, quãn 1
nguyen môi trirông
Cong tác quãn 1 d.t dai dixçic tang tuàng, tp trung d ra các giài pháp
tháo g vithng mac trong thçrc hin Lu.t dat dai, khó kh.n cUa các doanh nghip
trên dja ban thành phô; ban hành Quy chê phôi hçp trong giâi quyet mt so thU
tiic hành chinh ye dng k dat dai trén dja bàn thãnh phO; tiêp tiic nãng cap
Cong thông tin dat dai cUa thành phô, thirc hin congkhai, cung cap 270 khu dat
ion va 13.500 lo dat tái djnh cu dâ có dat thxc tê dê nguäi dan truy cap; cong
khai thOng tin to chUc dan giá các khu dat. DOi vOi linh vrc môi tru&ng, trong
tháng, ngãnh chUc nàng tiêp tVc trin khai Kê hoach phãn loai chat thai rn sinh
hoat tai nguOn trén dja bàn thành phO; dánh giá. tInh hInh thxc hin K hoach t
chuc thrc hin Nghj quyêt so 204/NQ-}]DND ngày 19/12/2018 cUa UDND
thành phO ye quãn l chat thai ran sinh hoat trên dja bàn thành phO. Tip ti1c
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tham miru giãi quyt cac dim nóng ô thi&n môi tnr&ng tai Au thuyn Thç
Quang; tang cuông giám sat vic triên khai thirc hin các dr an tr9ng diem ye
giâi quyêt ô môi tnthng t?i bãi rae Khanh Scm.
4. Các linh vtrc van hóa - xâ hi
a) V Khoa hçc - Cong ngh
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Tang cithng cac hoat dng M trY doanh nghip, h trq h sinh thai khâi
nghiêp, dOi mâi sang tao. Ch trong hoat dng quãn 1 nhà nithc ye sâ hüu trI
tue, an toàn bIrc xa, hat nhân. Cong tác quán 1' tiêu chuân do lirông chat 1ung
duc triên ldiai tIch circ. Tp trung triên khai các nhim vi nghiên ciru khoa bce
trong linh vre cong ngh sinh hoc. TIch circ triên khai các nhim vii thuc lTnh
vixc tiêt kim näng liiçng và tix van chuyn giao cong ngh. Thirc hin cOng tác
thanh kiêm tra và giái quyêt khiêu nai t6 cáo theo quy djnh.
b) V VAn hóa - Th thao
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Tp trung thirc hin cong tác tuyen truyn c dng trirc quan phic vii Dai
hi dai biêu lan thu XXII cüa Dáng b thành phô. Các hoat dng vAn hóa, vAn
ngh, the diic, the thao dan hi phuc sau khi djch Covid- 19 cci bàn duçyc kiêm
soát. TO chüc tr& iai các hoat dng vAn hóa - lé hOi hai ben b& song Han nAm
2020, cac chixcing trInh phiic vi thiu nhi nhân Têt Trung thu, các hoat dng tai
khu phô An Thuqng, các nha hat, bão tang ma cüa don khách trâ laj•.. Cong tác
báo ton và phát huy các giá trj di san tiêp t11c nhn duçic quan tarn dâu tix. Ve the
thao thành tIch cao, tInh den ngày 18/10/2020, Doàn VDV Dà NAng thi dâu các
giãi quôc gia dat tong cong 136 HCV, 138 }{CB, 215 HCD.
c)VYt
.

Tinh den ngay 19/10/2020, thanh pho trai qua ngay thx 52 khong ghi nhan
trithng hçip mc Covid- 19 do
lan trong cong dông. Trên dja bàn thành phô
dang thirc hin cách ly y té 451 cong dan nhp cánh tir nrn9c ngoài tai các cc sâ
each ly.
'
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d) V Giáo due và Dào tao

T chüc, huOng dn các hoat dông dunm hoc; tInh hinh phOng cMng djch
bênh Covid- 19 tai các don vj, trtx?Yng hoc; kiêm tra hoat dng cac trung tam ngoi
ngi, tin hpc; cong ty, to ch(rc hoat dng hr vn du hçc. Triên khai Cuc thi
eLearning
thành phô nAm bce 2020-2021; cuc thi Tim hiêu ye Hoàng Sa - Biên
dáo quê hixang. To chuc các
tp huãn: str ding tài
giáo diic dja phi.rong lOp
1, quãn tn tnr&ng hoc,
dimg k hoach day hc tai các tnr?ing tiêu hoc... Hoàn
thành cOng tác thanh tra chm thi, xét t& nghip và phi'ic khão K' thi t& nghip
THPT nAm 2020 dçrt 2. Thanh tra cong tác tuyen sinh yà các khoãn thu dâu nm bce
2020-2021.
cap

lap

lieu

xay

d) V Lao dng - Thirong binh - XA hi
Trong tháng 10/2020, dä th chIrc di.rçic 04 phiên giao djch viêc lam thu hut
351 hrçit doanh nghiêp tham gia vói 11.810 krqt lao dng có nhu câu tuyén
d1ing; dA kh&p nôi, giâi thiu vic lam cho 212 lao dng. lông các thành phân
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kinh tê trén ctja bàn thành phô dã tao vic lam cho 3.263 lao dng; trong do, có
2.029 vj trI vic lam tang them. Triên khai cong tác ho trg cho nguôi nrn9c ngoài
là nhà dâu tix, chuyên gia k5 thut, lao dng tay nghê cao, nhà quàn l doanh
nghip nhp cãnh Vit Nam dê lam vic. Van d an toàn lao dng tip t'c dugc
theo dôi, qun 1 ch.t ch; trong tháng, không có v tai nan lao dng nào xày ra.
Tinh dn ngày 15/10/2020, thành ph dã tin hành chi trà h trq Covid-19
tong cong 2 dçit hon 200 t) dông. Trong do, h trq d6i tuqng theo Nghj quy& s
42/NQ-CP cüa Chfnh phü a Quyêt djnh 1 512020/QD-TTg cüa Thu tixóng Chinh
phU là 233.449ngu&i vOi so tiên 214,862 t dông; dôi tuclng dc thu cüa thãnh phô
theo Ngh quyêt 298iNQ-HDND là 4.072 ngithi vâi so tiên 4,582 t5r dông. Vic
thirc hin chInh sách ngixii có công, bào trçl xä hOi, giãm nghèo tiêp t11c &rçlc quan
tam thrc hin, nhât là vic chi trà kjp thôi ho trçl Covid cho các dôi tuçng nay.
Cong tác báo v trê em và bInh dng gi&i, phOng chông bao lic duçic triên khai
hiu qua, thiêt thirc.
5. Cong tác xây diyng chInh quyn - Thanh tra - Tn pháp
Xây drng, hoàn thin dix thào D an Kin toàn t chüc ben trong các cc'
quan chuyên mon thuc UBND thãnh phô, triên khai Nghj quyêt sO
1004/2020/NQ-UBTVQH ye vic thành 1p và quy dnh v trI, chic nàng, nhim
vv, quyên han, cc' câu to chirc cüa Van phOng Doàn DBQH và HDND cap tinh.
Quyêt dnh bô nhim, bô nhim lai, diêu dng mt so vj tn lath dao quãn l. Phôi
hçp B Ni vii to chuc thành cong Hi thào dóng gop kiên xây dirng Nghj djnh
cüa Chmnh phü quy djnh ci the và hrnng dan thrc hin thI diem mO hInh to chuc
chInh quyn do thj tai thành ph Dà Nng. Ban hành các uyêt djnh tuyên dung
và bô nhim vào ngch cong chuc dOi vói thI sinh tráng tuyên thi cong chüc và thi
nâng ngch cong chuc. Thâm djnh ho so, phê duyt kt qua tuyên ding viên chuc
các don vj sir nghip trrc thuc các s, ngành. Cong tác cài cách hành chInh, ton
giáo, tIn ngcng, dan tc tiêp tic duçic thrc hin hiu qua, diing quy djnh.
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Cong b Quyt djnh thanh tra vic chp hành chInh sách pháp lu@ v
quân 1 tài chInh; mua sam, quàn l, sü diing tài san cong tai BQL Au thuyen và
Càng ca Thç Quan. Tiêp tic thanh tra vic chap hành chinh sách, pháp lut ye
quàn l, sir diing dat truâc và sau cô phân boa tai Cong ty Co phân Dâu tu phát
triên nhà Dà Nàng; tai BQL Khu cong ngh cao và các KCNDN, Cong ty Phát
xuât diêu chinh Kê hoach
tniên và Khai thác ha tang KCN Dà Nàng. Rà soát dê
thanh tra näm 2020 phü hqp vi tInh hInh dch bnh Covid-19 trong thM gian
qua.
Cong tác xây dmg, kim tra, rà soát, h thng hóa vn ban quy phm pháp
luât va h trci phap ly cho doanh nghiêp tiêp tuc duoc chu trong, tiêp tuc thuc hien
các chi dao cüa UBNI) thành phô ye nhttng van dê lien quan den Nhà may thép
Dana - Y. Cong tác l ljch tu pháp, bô trçl tu phap, trq giñp pháp 1 tiêp ti1c duge
thirc hin có hiu qua, ding quy djnh. Cong tác hành chinh tu pháp, quãn 1 xir 1
vi phm hành chInh, theo dôi thi hành pháp h4t tiêp tiic ducic dam bào.
6. Qu& phông - an ninh
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Duy trl và gii vftng n djIi1I an ninh chInh trj, không d xáy ra các hoat
dng gay rôi, phá hoai ye an ninh chInh trj trén dja bàn, nhât là trong dçit cao
diem chuan bj to chi'rc Dai hi 1n thu XXII Dâng b thành phô. Ti phm và vi
phm ye trt tir xâ hi tiêp tc duçc kim ché, kiêm soát. T4t tix an toàn giao
thOng, trt tii do thj tiêp tc duoc duy trI on djnh, không xày ra ün tàc giao thông
nghiêm trQng. Trong tháng xây ra 08 vi tai nan giao thông du&ng b, lam chét
05 ngthi, bj thixang 04 ngixi. Tai nan giao thông duông sit, du&ng thüy không
xây ra. Xáy ra 01 viz cháy, bj thuong 02 ngi.thi, thit hai tài san khoâng 75 triu
dông.
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Nhin chung, djch bnh Covid-19 dã tác dng rt mnh len tt cã các lTnh
c kinh tê - xa hi, trong do tác dông chInh vào du ljch, dâu ti.r Va thuong mai;
lam gián do?n các chuôi giá trj san xuât quan trong. Tuy nhiên, den nay tInh hInh
djch bênh Covid -19 c bàn duoc kiêm soát, các hoat dng san xuât, kinh doanh,
phát triên kinh tê - xâ hi dang dan dixçic khôi phiic nhixng van cOn nhiêu khó
khän và thách thirc. Các mi1c tiêu an sinh xã hi ducyc duy tn thrc hin, d&i song
ciia các tang lap nhân dan duçrc quan tam, dam báo cung ung hang hóa thiét ye
dáp frng nhu câu cüa nhãn dan.
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III. MQT SO NHIM vçi CHI DO TRIEN KHAI TRONG THANG
11 NAM 2020
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Trong tháng 11 nám 2020, UBND thành ph tp trung chi dao các s,
ban, ngành, UBND qun, huyn triên khai mOt so ni dung cong vic ciii the sau
day:
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1. V cong tác phông, chng djch bnh viêm dung ho hp cp do chüng
mâi cüa vi rut Corona (Covid-19): Tiép tic barn sat các chi dao cüa Trung 1Ing
trong vic phOng, chông djch bnh Covid-19. Tang ctrng cOng tác tuyên truyên
ngiz&i danphôi hçp, tuân thü, thiic hin nghiém tue và day dü các bin pháp
phOng, chông djch Covid-19. Tiêp tijc kiêm soát cht ch các tru&ng hçip nhp
cânh trên dja bàn thành phô (chuyên gia, nguii lam vic, hçc tip, ngu&i Vit
Nam hôi hucmg nhp cãnh).
2. Các s&, ban, ngành khn truong tham mixu UBND thành ph hoàn thin
ho si, thu tiic dê trInh HDNP thành ph thông qua tai k' hçp cuôi nám 2020
dam bâo dung theo th?yi gian quy dlnh.
3. Các s&, ban, ngành, UBND qun, huyn chü dng dé xut UBND thành
phô tiêp tiic triên khai các giâi pháp hiu qua nhäm üng phó v&i các tác dng do
djch bnh Covid- 19 gay ra ánh huOng den the dO tang tnthng kinh tê cüa thành
phô; xây dirng kjch bàn phát triên kinh té - xâ hOi nám 2021 phü hqp vâi ngành,
lTnh we phii trách.
4. Các sà, ban, ngành, UBND qun, huyên chü trQng cong tác phOng,
chOng bäo, lit cO nguy Cu din biên phüc tp trong müa mixa trên dja bàn thành
phô (km vie cat tia cay xanh, khui thông cong nu&c...)
5. S& Xây dirng và các cu quan lien quan theo dOi, phi hcip cht chê vOl
BO Xây dvng, Van phOng ChInh phil trong vic trInh Thu tu&ng ChInh phü phê
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duyt D an Diu chinh quy hoach chung thành ph Dà Nng dn nàm 2030,
tam nhIn den näm 2045.
6. S& K hoach và D.0 tu chü trI, phi hcp vii Ban Quàn 1 dr ándu tu
xây dirng h. tang và phát triên do thj, các CG quan lien quan tiêp tiic triên khai
vic xây dirng Quy hoach thành phé Dà Nng giai doan 2021-2030, tarn nhIn
den 11am 2050 theo ding tiên d.
7. Báo cáo vic trin khai thuc hiên d6i vâi nhiêm vii dã dugc UBND
thành phô giao tai cac van bàn sau: Quyêt djnh so 208!QD-UBND ngày 17
tháng 01 närn 2020 ye ban hành nhim vi, giài pháp chü yêu chi dao, diêu hành
thc hin Kê hoach phát triên kinh tê - xã hi và dir toán ngân sách nhà nuâc
thành phô DàNang näm 2020; Quyêt djnh so 211/QD-UBND ngày 17 tháng 01
nàm 2020 ye ban hành Chucing trInh cong tác nàm 2020; Quyêt djnh so
vi1
3081QD-UBND ngày 22 tháng 01 nAm 2020 ye ban hành danh miic 03 nhim
trong tam cüa các s6, ban, ngành, LJBND qun, huyn näm 2020; Quyêt djnh sO
59991QD-UBNDngày 31 tháng 12 nàm 2019 ye mt so nhim vv, giài pháp tp
trung chi dao, diêu hành nhàm hoàn thành chi tiêu tang truáng GRDP và giài
ngân kê hoach von xây dmg cci bàn nàm 2020; Quyêt djnh sO 345/QD-UBND
ngày 22 tháng 01 näm 2020 ye kê hoach den bü giài tôa các dir an trên dja bàn
thành phô näm 2020.
8. Tip tic d.0 tranh, phông ngra, ngàn chn rni hoat dng chng phá,
bào dam on djnh an ninh trt t1r; triên khai kê hoach tan công, trân áp các loai ti
pham trong tInh hInh dien biên phic tap cüa djch bnh Covid- 19. Thirc hin
dng quy djnh ye cOng tác tiêp dan và giài quyêt khiêu nai, to cáo tren da bàn
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thành phô.
Trên day là Báo cáo cong tác chi dao, diu hành và tInh hlrth kinh t - xã
hi tháng 10 nàm 2020 trên dja bàn thãnh phô Dà Nan.I>,./
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Noi nhçmn:
- Nhix trên;
- Van phông ChInh phü;
- Thuông trrc Thàn.h üy;
- Thung trrc HDND thành phô;
- Các s&, ban, ngành;
- UBND các qun, huyn;
- Luu: VT, TKTH.
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