SAO Y
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Thời gian ký: 04/12/2020 16:31:46 +07:00

UY BAN NHAN DAN
THANH PRO BA NANG
S& 54f IBC-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NG}ilA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hinh phllc
fjà Nã'ng, ngày o 1 thángi, nám 2020

BAO CÁO
V cong tác chi do, diu hành cila UBND thành ph
và tInh hInh kinh tê - xã hi tháng 11 nãm 2020
KInh gi1i: ChInh phü
I. HOAT BQNG CHI io, iEu HANI-I CUA LANH BiO UBND
THANH PHO THANG 11 NAM 2020
Trong tháng 11 nàrn 2020, UBND thành ph dã tp trung chi do các s,
ban, ngành, TJBND các qun, huyên tiêp tyc triên khai hiu qua các ni dung
cong viêc theo chi d4.o cüa các bô, ngânh Trung ixang, Thung trirc Thành üy,
Thuè'ng trirc HDND thành phô; mt so ni dung cong vic nôi bat nhir sau:
1. Chi dao các ca quan, dan vj, da phuang trên dia bàn thành pM báo cáo
két qua triên khai thirc hiên các vAn bàn sau: Quyêt djnh so 2081QD-UBND
ngày 17 tháng 01 nArn 2020 ye ban hãnh nhirn vi, giâi pháp chü yêu chi do,
diêu hành thirc hin Kê hoich phát triên kinh tê - xâ hi và dci toán ngân sách
nhâ niióc thành phô Dà Nng näm 2020; Quyêt djnh so 211/QD-UBN]D ngày 17
tháng 01 nArn 2020 ye ban hành Chu'ang trinh cong tác närn 2020; Quyêt dnh so
308/QD-UBND ngày 22 tháng 01 nArn 2020 ye ban hành danh rn1.ic 03 nhim vii
tr9ng tam cüa cac s&, ban, ngành, UBND qun, huyên nAm 2020; Quyêt djnh so
5999/QD-UBNDngày 31 tháng 12 nAm 2019 ye mt sO nhim vi, giâi pháp tp
trung chi dao, diêu hành nhAm hoàn thành chi tiêu tang tnrng GRDP và giãi
ngân kê hoach von xây drng Ca bàn nAm 2020; Quyêt djITh so 345/QD-UBND
ngày 22 tháng 01 nAm 2020 ye kê hoach den bii giâi tOa các dir an trên dja bàn
thành phô nAm 2020. Trên co si kêt qua triên khai th'c hin dôi vó'i các nhim
vii duc giao, S& Ni v s tham mu'u UBND thành phô vic dánh giá mt'rc d
hoàn thành nhim vi,i cüa các dan vj vào tháng 12 nAm 2020.
2. Tp trung chi do cac ca quan, dan vj khin tru'ang hoàn thin h sa
tharn muu UBND thành phô trInh HDND thành phô thông qua tai kS' h9p cuOi
nAm 2020 theo diing k hoach dl.19'c giao.
3. V tin d trin khai 1p dè an Diu chinh quy hoach chung thãnh pM
Dà NAng den nAm 2030, tam nhIn den nAm 2045 và hgp phân thiêt kê chiên lugc
phát triên kinh tê den narn 2030: Trén ca s& dé nghj cUa UBND thành phô tai Ti
trInh so 610 1/TTr-UIBND ngày 11 tháng 9 nArn 2020 và Báo cáo thâm djnh so
105/BC-BXD ngày 21 tháng 9 nArn 2020 cüa B Xây dçrng; hin nay, VAn
phông ChInh phü dang trInh Thütuong ChInh phü phê duyt Do an Dieu chin.h
quy hoach chung thânh phO Dà NAng den nAm 2030, tam nhIn den näm 2045.
4. V vic 1p quy hoch thành pM Dà Nng thi ki 2021-203 0, thrn nhin
den nAm 2050: S& Kê hoach và Dâu ttr dä hu'ó'ng dan các ca quan, dan yj xay
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drng d cuang chi ti& và. các ni dung chInh cn tIch hcxp vâo quy hoach thânh
phô Dà Nàng thi k' 2021-2030, tarn nhIn den närn 2050. Trên Ca s& UBND
thnh phô ban hânh quyêt dnh phê duyt k hoach lira ch9n nhâ th.0 theo Lut
Dâu thâu; hin nay, các chü dâu ti.r dang tin hành lira ch9n don vj ti.r vn d
triên khai nghiên cru và l.p quy hoch theo tin d.
5. V vic triên khai thirc hin Nghj quy& sé 43-NQ/TW ngày 24 thang
01 näm 2019 cüa B ChInh trj ye xây drng và phát trin thành ph Dà Nng dn
ngành
närn 2030, tarn nhIn den nárn 2045: Tiêp tiic chi dto So' Ni vçi Va các
lien quan lam vic vó'i B Ni vi,i dê xây dirng dir thão Nghi, di,nh cüa ChInh phü
quy djnh chi tiêt vàhuóng dan thirc hin thI diem rnô hInh t chi.c chInh quyn
ngành lien
do thj tai thành phô Dà Nàng. DOng tho'i, tiêp tçic chi do các
quan thirc hin hiu qua các kê ho.ch triên khai chuang trInh cüa Ban Thuo'ng
vi Thành üy ye thrc hin Nghj quyêt 43-NQ/TW cüa B ChInh trj.
so',

so',

so

6. V cong tác phOng, chng bnhviêm duo'ng ho hp c.p do chüng m&i
cüa vi riit Corona gay ra(Covid-19): Triên khai quy di,nh huóng dn nh.p cành
và cách ly y te; huo'ng dan quy trInh, phân cong các dan vi, trong cong tác kiêm
soát, cách ly y tê, xét nghirn, theo dôi sirc khOe các trumg hcip nhp cânh. Tip
khárn bnh,
tiic chi do So' Y tê quán trit các dan vi, trirc thuc và các ca
chia bnh tren dja bàn thành phô rà soát, kin toàn, diêu chinh, bô sung kê
ho.ch phàng, chông di,ch Covid- 19 và phuang an dáp ing, xir 1 các tInh huông
y te; chuân bi. day dü thuôc, v.t tu', trang thiet bi, y te dê sn
di,ch bnh tai ca
sang tiêp nhn bnh nhân, dáp irng vói tInh huOng di,ch bnh. Tiêp tic tang
cung cong tác giárn sat chü dng, phát hin so'm các truà'ng hçp nghi ngô mc
benh tai cong dông, thuc hiCn khoanh vung, cach ly kip thai, xu ly tet de
djch không dê lay lan, büng phát trong cong dông. Tiêp tiic tiêp nhn, kiern dich
y t, to chirc cách ly y te dôi vói cong dan nhQp cành tr nuâc ngoài ti các ca
luu trü, co y te.
each ly do quãn di quân 1, ca
so'

so'

o

so'

so'

so'

7. V vic 1rng phó và kh.c phic h.0 qua do bâo, 1it gay ra tren dja bàn
ban, ngành, UBND qun, huyn có kê hoach chi tit,
thành phô: Chi do các
phân cOng nhim vT cii the vic triên khai thxc hin các van bàn huó'ng dn cüa
các dan vi,: cong an nhân dan,
Trung uang Va dja phu'ang; tO cht'rc hip dông
quãn dci... dê thirc hin hiu qua cong tác phOng, chông thien tai; tuyt dOi
không dê nguo'i o' lti trén các lông be, chOi canh nuOi trông thüy san, trên tàu,
thuyên neo du, trong các lan trai cong trinh xây drng; yeu cau ngui dan thi
khOi cac khu virc có nguy cacao ye s.t 1' dat, dá. DOng thai, chi do các ca
do bäo, lit gay ra trên dja bàn
quan chic näng tp trung khàc phc hu
thành phO nhäm giàrn thiCu tOi da thit hi ye tài san và dam bào an toàn cho
nguo'i dan.
8. Trong tháng 11, UBND thành phô d t chtrc các phien hpp thu'o'ng kSr
d thao 1un, thông qua các ni dung tr9ng tarn nhu sau: chê d h trg cOng tác
dii' phOng nghin, cai nghin ma tiy và quàn l sau cai nghin ma tiy tren dia
bàn thành ph chInh sách khuyen cOng và phát triên san phârn lu'u nim phiic
du 1i,ch thành phô; che d thu, np, quàn l' và 511 dung phI bào v rnOi truO'ng
nuóc thai sinh hot tr nguOn nuó'c tir khai thác trCn dja bàn thành ph6;
dOi
so',

vo'i

qua

vi7i

vo'i
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min, giàm mirc thu phi tharn quan daah thing NgQ Hành Soii và tham quan
cong trInh van hóa, bào tang trên dja bàn thành phô; mic thu, dôi tuclng và ch
t thu, np, quail l, sir diing phi sü diing trn thô'i lông dithng, he phô d d xe
ô to trên dja bàn thành phô; rnü'c thu, dôi tuçrng và chê & thu, np, quãn 1, sü
drng phi sir ding tm thii lông duing, he phô dê do xe ô to trên dja bàn thành
phô; mrc chi và vic s'cr dyng kinh phi thirc hin thäm do, khai quit khâo cô tir
nguôn ngân sách nhà nuc trên da bàn thành phô Dà Nng...
9. V vic ban hành các van bàn pháp 1ut trong tháng 11 näm 2020,
UBND thành phô Dà Nang dã ban hành 01 Quyêt djnh quy phm pháp lu.t, 455
Quyêt dinh hành chinh cá biêt và 743 van bàn chi do, diêu hành trên các linh
vrc van hóa xâ hi, kinh tê - tài chInh, dâu tu - do thj, ni chInh - pháp chê.
II. TiNH HINI-I KINH 'rE - xA HQI, QUOC PHONG - AN NINil
THANG 11 NAM 2020
1. Ye kinh tê
a) Linh vixc dich vu
Tong hrct khách Ca s& liru trü phiic vii tháng 11/2020 ithc dt 221.209
lu'cit, giám 67,6% so vâi ciing k' 2019, trong do khách quôc tê uOc dat 12.207
lu'cYt, giâm 95,3%, khách ni dja u'àc dgtt 209.002 lu9t, giàm 5 0,9%. LUy kê 11
tháng dâu nàrn 2020, tOng lu'cit khách co s& liru trti phçtc vi ithc dt 2.434,3
nghln lucrt, giàm 63,9% so vói ciing k3t nàm 2019, d.t 30,1% kê hoach; trong do,
khách quéc t u'c dat 686,2 nghIn lucit, giárn 73,8%, khách ni dja ithc dat
1.748,1 nghIn lm?'t, giám 57,6%; TOng doanh thu djch v11 lixu trü và 1ti hành uic
dat 3.705,3 tr dông, giàm 57,8% so vol ci1ng kS' näm 2019.
Thành ph tiêp tc triên khai các giái pháp tháo gc khó khàn cho doanh
nghip kinh doanh djch v.i du ljch. Thông nhât chi:i truang mien phi ye tharn
quan tai môt so khu, diem du ljch thuc thành phO quân 1 dC chuân bj. Rich câu
du lich dit 2, trInh HDND thành phO tai k' hpp cuôi nàrn 2020. DOng thO'i,
nghiên ciru xây dirng phuo'ng an chuân b diêu kin dê khai thác, phic vi khách
du 1ch quOc tê trong trng thai bInh thtrng rnó'i. DOi vOi cOng tác xic tiên thj
truäng, thành phô dà to chirc don doàn khào sat doàn famtrip Ho ChI Minh, Ha
Ni và doàn báo chI, doanh nghip tham dir Diên dan lien Ret phát triên du ljch
gitta thành phô Ha Ni, TP HO ChI Minh và ving kinh tê tr9ng diem mien Trung
và Chixang trInh kIch câu du 1ch dçt 2.
Ttng rnirc bàn lé hang hóa tháng 11/2020 uâc dat 5.284,3 tT dng, giàm
0,3% so vOi cüng k' 2019; ifly kê 11 tháng u0c dat 50.370,4 tSi dOng, giàm 5%
so vOi ciing kr 2019 (KR tang 22,1%). Trong tháng, thành phO Dà Nang nói
riêng và các tinh mien Trung nói chung dã chu ành huOng cüa các dgt bão lü;
nhu câu mua sAm dôi vO'i các rnt hang luang thirc, thirc phârn, vat dyng thiêt
yêu, vat 1iu xây drng,... tang manh. Tuy nhiên, cong tác thông tin, tuyên truyn,
kiêm tra, kiem soát duqc cac 1rc lu'gng chic nAng duy tn thung xuyên, do vy
th trung van tuo'ng dôi on dnh, giá cá mt sO rnt hang thirc phârn, dc bit
rau xanh có tang so vOi truó'c bão lU.
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Kim ngch xut khu hang hóa tháng 11/2020 u'ót 4t 143,9 triu USD,
tang 1,6% so vâi cing kS' 2019; iQy kê 11 tháng u9c dt 1.414,2 triu USD,
giàm 4,6% so vi ciing kS' 2019 (KH tang 7-8%). Kim ngch nhp khu tháng
11/2020 uâc dt 105,9 triu USD, giàm 15,1% so vó'i cüng k' 2019, iüy k 11
tháng uâc d.t 1.071,3 triu USD, giàrn 12,1% so vói cirng kST 2019 (KH tang
7,7%).
Khôi lu9ng luân chuyn hành khách tháng 11/2020 u'âc dat 48,7 triu
HK.Km, giàrn 5 5,7% so vói cüng k' 2019, iQy kê 11 tháng uc dat 629,5 triu
HK.Km, giàm 49,8%; khôi lung luân chuyên hang hóa tháng 11/2020 uâc dat
341,3 triu T.km, tang 13,6%, lüy kê 11 tháng u'âc dt 3.119,0 triu T.km, giâm
5,4%. Doanh thu 4n tâi tháng 11/2020 uó'c 4t 1.3 12,8 t dng, giâm 22,6% so
vri cing k' 2019, lOy kê 11 tháng uóc dat 14.338,0 t dông, giárn 21,8%.
Kim ngch xuât khâu phn rnm 11 tháng dat 81,5 triu USD, dt 80% so
vói kê hoach, tang 11,3% so vái cüng k nàm 2019. To chirc thirc hin hiu qua
cong tác thông tin, tuyên truyên; bâo dam an toàn an ninh thông tin và thông tin
lien lac gop phân vào thành cOng ci:ia Dai hi dai biêu lan thir XXII Dàng b
thành phô nhim k 2020 - 2025; cong tác chi dao diêu hành phông, chông bâo
(so 9, 13). Thành phô Dà Nàng dat dirc các giãi thithng quan trçng: Giái
thu&ng Thành phô thông minh 2020 (day là Giài thung danh giá nhât và duy
nhât dành cho nhórn các thành phô/dô th c11a Giãi thu&ng näm nay); san phâm
nn tang camera thông minh cia Trung tarn Vi mach Dà N.ng dat giài thir&ng
Smart City Vietnam 2020; thành phô Dà Nng dã duc xêp hang A (dan dâu) v
an toàn thông tin do Ciic An toàn thông tin cong bô.
Roat dng ngân hong tip tiic dugc d.y manh. Uc dn cui tháng
11/2020, tong nguôn von huy dng cUa các TCTD trên dja bàn dat 13 9.000 t'
dông, tang 5,9% so vâi cuOi nãrn 2019; dii ng các thành phân kinh te dat
186.000 t' dông, tang 6,1% so vâi cuôi näm 2019. Tiêp tçic thrc hin chi dao
theo Chi th. sO 02/CT-NHNN cüa Ngân hang Nhà nuc Vit Narn ye giài pháp
cp bach cüa ngành ngân hang nhàm tang cung phông, chông và khãc phiic
khó khän do tác dng cüa djch bnh Covid-19. Den cuôi tháng 9/2020, tong dii
ng bj, thit hai trên dja bàn thành phô Dà Nang là 67.78 8,5 t' dOng, các tO chirc
tin diing dà t.p trung các bin pháp xir l tháo gO' khó khän cho các dcm v bj ánh
huô'ng.
b) San xut cong nghip
Bithc sang tháng 11/2020, các doanh nghip cong nghip trên da bàn tip
tiic tp trung tang cu'à'ng san xuât. Tuy nhiên, do lan song djch Covid-19 lan thir
2 dang büng phát & Châu Au và M nên tInh hInh xuât khâu cüa doanh nghip
g.p khó khan, sO huçng don hang It, ãnh huäng den hoat dng san xuât trong
tháng cüa doanh nghip. Chi sO TIP tháng 11/2020 iiàc giàm 10,7% so vri tháng
11/2019; ifly ké 11 tháng, TIP thànhphô u'c giàm 10,7% so vi cüng k' 2019,
trong do: cong nghip che biCn - chê tao giãrn 11%, san xuât và phân phOi din
giàrn 3,5%, cung cap nuóc và xtr l rác thai giãm 7%, khai khoáng giârn 37%.
c)Hotdngsanxuatthüysân-flOflg-1ârn
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Trong tháng 11, mua 1n do ânh lluôTlg cüa áp thp nhit dâi vâ các can
bão dã tác dng den hott dng khai thác thiy san, thèi gian barn biên khai thác
cüa tàu thuyên giám; san 1uçng khai thác tháng 11 iràc dt 3.002 tan, lQy ice 11
tháng närn 2020 dt 3 5.944 tan, dat 92,6% kê hoach, tang 1,6% so vOl cüng kS'
2019. Ngành chOc näng dang triên lchai theo dôi và huOng dan sn xuât cay
trông v1i Dông 2020, triên khai cong tác chuân bj cho san xuât vii DOng Xuân
2020-2021. T.p trung chi dao cong tác quân 1 bão v rrng, tang cu&ng cOng tác
kiêm tra phông cháy, chUa cháy ring. Trong tháng dà tO chOc 29 dqt kiêrn tra,
truy quét tai rü'ng; phôi hgp to chirc 23 d9't tuân tra bão v thng, phông chông
cháy rrng trên các tuyên thrèng xung quan Ban dào San Trà Va 08 dçxt tuân tra
dêm; qua tuân tra, kiêrn tra tInh hInh lam ph.n on djnh, khOng phát hin dâu
hiu tác dng vào thng.
2. Tp trung chi do thiyc hin dng b, có hiu qua rniic tiêu cüa Chü
dê nãm 2020 là "Nm day mjnh thu hut du tu", phát triên hott dng dôi
ngoti, doanh nghip và khö'i nghip
V thu ht'it d.0 tu trong nuó'c, tInh tr d.0 nàrn dn nay, thành ph dâ cp
Giây chirng nhn Dãng k dâu tu' cho 01 dir an và Quyêt dnh chii tnrang dâu tu
cho 06 dr an dâu tu trong nu'ó'c ngoài KCN vOi tOng von dâu tu' là 16.3 73 t'
dông (gap 1,9 lan ye von so vOi cüng ks'), cap 13 giây chü'ng nhn däng k dâu
tix cho dir an trong nu'Oc trong các KCN, Khu CNC vó'i tong vOn dâu tu 1.254,5
tr dông (gap 1,47 ian ye vOn so vOl ciing kS'). Lüy ice den nay (15/11/2020),
thành phô có 703 dir an dâu tu trong nuOc vói tOng vOn dâu tu 146.828 t' dông.
V thu hit du tu nuó'c ngoài, trong tháng (15/10-15/11/2020) thânh ph
thu hit duc 2,552 triu USD; trong d, có 01 dci an FDI dugc cap rnOi vói tong
vOn dâu tu dãng k là 0,043 triu USD; có 04 dci an tang von vOi tOng von tang
them 2,24 triu USD; có 04 lutnhà dau tu nuOc ngoài rnua Co phân, phân von
gop trong to chOc lcinh te vOi tOng von 0,269 triu USD. Trong 11 tháng dâu
nam, thành phO cap mOi dugc 73 dci an FDI vOi tOng von dàng k 123,32 triu
USD. Lüy ice den nay thành phô có 876 dci an FDI vOi tong von dâu tu 3,521 t'
USD.
VtInh hInh däng 1c doanh nghip, trong tháng (15/10-15/11/2020), thành
phO dä cap mOi giây chirng nhQ.n dàng k doanh nghip cho 293 doanhnghip,
chi nhánh và van phông dai din, tOng vOn diêu 1 däng k dat 2.073 t' dông; iQy
ice ii tháng (tInh den 15/11/2020), thành phô dã cap mOi giây chü'ng nhn dãng
1c doanh nghip cho 3.743 doanh nghip, chi nhánh và van phông dai din, tOng
von dieu lê dang 1c' dat 19.749 t' dOng; giârn 3 1,3% ye so doanh nghip và giâm
23,6% ye so vOn so vOl cüng 1cS' 2019; hoãn tat thu tVc giâi the cho 1.029 doanh
nghip, dan vj tnrc thuc, có 1.936 doanh nghip và dan vj tr1xc thuc tam ngrng
hot dng và có 1.108 doanh nghip chi nhánh và van phông di din quay trO lai
hoat dng. TOng sO hO sa lien quan den dàng k doanh nghip tiêp nhn và xà i
trong tháng là 2.641 ho sa, trong do có 1.993 ho
trrc tuyên (chiêrn t' l
75,47%). LQy icC den nay, trCn dja bàn thãnh phO có 32.3 17 doanh nghip và chi
nhánh, van phàng dai din dang hoat dng vói tOng sO von däng k' dat 22 1.635 t'
dOng.
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Thành ph hin có 03 dr an sU' diing von ODA và vn vay "U dãi do
thành phô quân 1 dang ducic triên khai thirc hin và có 01 dir an do Trung u'ang
là ccr quan chü quán. Tong von dâu tu 04 dir an trên khoâng 424,311 triu USD,
trong do von ODA và von vay u'u dAi là 333,814 triu USD, chi&n 78,67%, vn
dôi üng dt 90,497 triu USD, chiêrn 21,33% tong vn d,u tu'. TInh dn
27/10/2020, tong so von ODA giái ngân c1Ta các dr an là 295.167 triu dng,
dt 21,6% kê hoach näm 2020. Tr diu nãm dn nay (15/11/2020), thành ph
phê duyt tiêp nh.n 39 khoán vin tr9 Phi ChInh phü nu'óc ngoài (NGO) voi
tOng giá trj cam kêt 72,082 t' dông.
Các hot dng di ngoai và hgp tác quc th duc chü tr9ng. Trong tháng,
có 05 doàn khách quOc tê (22 lu'crt ngui) den thânh phô thàm và lam vic, giârn
33 doàn (86,8%) so vi cing k' närn 2019. Hoàn thành vic tOng két 10 nàm trin
khai Chiên lucre Ngoi giao Van hóa den nàrn 2020. Cong tác phát triên quan h
hfiu nghj và hçp tác giQa thành phô vth các dja phuang, tO chirc trên the giâi và
cong tác dOi ngoi nhân dan dt.rçrc tang cuè'ng; tIch cçrc hçrp tác vói các nu'óc châu
A, châu Au v.v...
3. Tãi nguyen môi tru'ô'ng
Cong tác quàn 1 dt dai duçrc tang tuO'ng, thành ph dä d xu.t giãi pháp
xir 1 vuóng mac tru1ng hçi'p chuyCn dOi ten nhn quyCn sir diing dat tái dj.nh Cu
cOn ng tiCn si:r diing dat khi triCn khai thrc hin Nghi, dnh so 79/2019/ND-CP
ngày 26/10/20 19 cia ChInh phü; thông qua Danh rn1c cong trInh, d1r an cn thu
hôi dat và Danh rnic Cong trInh, dir an có sir ding dâttrOng 1iia, dat rung phông
h, dt rIrng dc ding nãm 2021 ccia thành phO Dà Nãng báo cáo HDND thànla
ph& giái quyêt vu'ó'ng mac trong cong tác giài quyCt thu tçic hành chInh v dt
dai, thrc hin Mghj dnh sO 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüaChInh phü xir
phat vi phm hành chInh trong 1mb vçrc dat dai, t?m dimg cap Giây chirng nhn
theo Cong van so 991 6/UBND-STNMT cüa UBND thành phô, lien quan dn
thirc hin Quy chC phôi h9p trong giái quyCt mt so thu tiic hành chInh ye dang
k dat dai trên dja bàn thành phô ti QuyCt djnh 3561/QD-UBND ngày
25/9/2020 cita UBND thành phO. DOi vâi lTnh vixc mOi tru'O'ng, UBND thành phô
thông qua DC an "Xây dit'ng Dà Nang - thành phô môi tri.rO'ng" giai dotn 2021203 0; theo dOi, kiCrn tra thirc tC cOng tác v sinh rnôi trtrOng sau bão, lü trCn dja
bàn thành phO; hoàn thin DC an xir 1 0 nhiCrn, cài thin mOi trung các ho trCn
dja bàn thành phô Dà Nng den näm 2025, tarn nhIn den 2030... TiCp t11c tham
muu giái quyCt các diem nóng ô nhiCm rnôi truOng tai Au thuyCnTh9 Quang;
tang cu?rng giám sat vic triCn khai thrc hin các dr an tr9ng diem ye giài quyêt 0
mOi tru&ng tai bãi rae Khánh So'n.
4. Các linh vrc van hóa - xã hôi
a) V Khoa h9c - Cong ngh:
Quàn l có hiu qua vic triên khai các nhirn vi khoa h9c và cOng ngh.
Tang cu'O'ng các hoat dng ho trcr doanh nghip, ho trcr h sinh thai khi nghiêp,
dOi mói sang tao. Chu tr9ng hoat dng quãn 1 nhà nixc ye s hQu trI tue, an
toàn b'ác xa, hat nhân. Cong tác quán 1 tiCu chuân do lung chat lu'gng duo'c
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triên khai tIch crc. Thçrc hin cong tác thanh kiêrn tra và giãi quyêt khiêu nai th
cáo theo quy djnh. Tp trung triên khai các nhim vi nghiên cCru khoa hçc trong
lI'nh v1rc cong ngh sinh h9c, tiêt kirn nàng 1ung và tu van chuyên giao cOng
ngh.
b) V VAn hóa - Th thao:
Các hoat dQng vAn hóa, vAn ngh, th diic, th thao dn hi phiic sau khi
djch Covid-19 Co bàn du'oc kiêm soát. Tiêp tic to chic tr& lai các hoat dng vAn
hóa - lê hi hai ben b song Han nAm 2020, các nhà hat, bâo tang m& cira don
khách tr& lai, trong do nOi bt là Chu'ong trInh Gala các ca khiic viêt vêDà Nng
- chü dê "Dà NAng trong tim tôi" tai cong viên b& Dông câu Rông nhAm quáng
bá cac ca khiic viêt ye thành phô Da Nng thu h& dOng dáo khán giá. Cong tác
báo ton và phát huy các giá trj di san tiêp tic nh.n dirçc quan tam dâu tu. Ye the
thao thành tIch cao, tInh den ngày 17/11/2020, Doàn VDV Dà NAng thi dâu các
giái quOc gia dat tOng cong 180 HCV, 182 HCB, 295 HCD, Di bong dá SI-ffi
Dà NAng tham gia thi dâu giài Bong dá Vô djch quOc gia V-League nAm 2020,
xêp vj trI thiir 02 tai nhóm B.
TInh dn ngày 19/11/2020, thành ph trài qua ngày thr 82 khOng ghi nhn
tru'èng hap mAc Covid-19 do lay lan trong cong dOng. Trên dja bàn thành phô
dang thrc hin each ly y tê 528 cOng dan nhp cành tir nrc ngoài t?i CC Co s&
cách ly do quân di quánl (169), co sO' luu tr11 (355),cci sO' y tê (4). Rà soát,
kin toãn, diêu chinh, bô sung kC hoach phông, chOng djch COVID-19 ià
phu'ang an dáp lrng, x1r 1' các tInh huOng djch bnh tai Co sO' y te; chuân b day
dü thuôc, v.t tu, trang thiêt bj y tC dê sAn sang tiêp nhQn bnh nhân, dáprng vó'i
tInh huông dich bnh. Triên khai tiêu chI bnh vin an toàn phOng chông dj.ch
Covid-19 và các dch bnh truyên nhirn, báo darn hoat dng khárn, chCta bnh
an toàn. Thirc hin nghiêrn vic sang icc, phân ioai, phân luOng, kiêm soát trit
dê nguO'i bnh tO'i khám bnh, cht1a bnh, nguO'i di 1i gita các khoa, phOng dê
phông, chông lay nhirn trong bnh vin; chi tr9ng darn bào cOng tác kiern soát
nhiern k}iuân tai bênh viên. TAng cuO'ng cOng tác giárn sat chü dng, phát hin
sOrn các truäng hc'p nghi ngO' mAc bnh tai cong dOng; thirc hin khoanh vüng,
cách ly lcp thO'i, xü l trit d 0 djch không d lay lan, biing phát trong cong
dOng; tp huân cOng tác cách ly y tê, theo dôi sue khOe, xi l tInh huOng tai các
CO SO' each ly y te.
d) V Giáo duc và Dào tao:
T chic các hoat dng nhân ngáy Nhà giáo Vit Narn (20/11), trao Giái
thuO'ng "Nhà giáo Dà NAng tieu biêu" nArn 2020 và tuyen duong - khen thuO'ng
phong trào thi dua nAm hc 2019 - 2020. TO chüc lO'p tp huân cho giáo viCn
mârn non tai các khu cOng nghip ye giáo dc tInh cam, k nAng xA hi cho trC
mârn non; phuo'ng pháp hO trg phát triên k nAng lam quen vói dc viCt và toán
cho tré mârn non; các lop tp huân cho can b quàn 1, giáo vien ló'p 1, lO'p 2.
Triên khai dánh giá ngoài các truäng MINT, TH, TI-ICS, THPT (dcit 2); theo dOi,
dOn dOe cáe dir an CNTT thuc Khung Kiên trñc ngành giao dic và dào tao và
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các chu'ong trInh, dçr an thuc d an xây dixng thành ph thông minh. Thanh ti-a
cong tác to chc, quân1 và hot dng dy h9c ti Tru'ng TH, THCS và THPT
Vit - Nht; cong tác to chirc và hoat dng các trung tam ngoi ng trên dja bàn
thành phô.
d) V Lao dng - Thuo'ng binh - Xã hi:
Tmnh hInh djch bnh Covid-19 hin ti dâ tarn thà'i duc kirn soát, tuy
nhiên van con ãnh hu'&ng không nhO den hott dng san xuât kinh doanh c1ia mt
so do'n vj doanh nghitp, dc bit là các doanh nghip hoat dông trong linh v'çrc
djch vgi... Trong tháng 11, dä to chirc du'çc 05 phiên giao dch vic lam, tOng
các thành phân kinh tê trên dja bàn thành phô dA to vic lam cho 3.805 lao
dng; trong do, có 2.540 vj trI vic lam tang them. D thâm dinh và chap thu.n
nhu cau si:r dyng lao dng là ngui niiâc ngoài cho 321 trLrng h9'p và xác nhn
không thuc din cap giây phép lao dng cho 18 tru0ng hgp. TInh den
10/11/2020, trên dja bàn thành phô Dà Nàng có 837 do'n vj, doanh nghip có sir
dyng lao dng là ngui nu'óc ngoài vâi so lung là 2.497 ngui. Van dê an toàn
lao dng tip tçic duçc theo döi, quân l chit chë.
TInh den ngày 23/11, thành ph d tin hành chi trà h trçY Covid- 19 tong
cong 02 dcit vâi so tiên hon 250,2 t dông, hin dang tiëp tic lam thu tic chi ho trçl
cho ngui lao dng. Vic thrc hin chInh sách ngui cO cOng, bào trçl xã hi, giàm
nghèo tip tiic dtrgc quan tarn thirc hin, nhât là vic chi trà kp thi ho trg Covid
cho cáo dôi tugng nay. Cong tao bão v trê em và bmnh däng gió'i, phOng chông bao
lirc du9'c trin khai hiu qua, thiêt thrc. Cong tao phOng chông t nn tiêp tic duçic
chi1 tr9ng, hin Ca sO' x hi Bâu Bang dang quàn l, cai nghin, giáo dic, dy
ngh cho 565 h90 viên.
5. Cong tác xiy diyng chInh quyên - Thanh tra - Tu pháp
TrInh Thuäng trirc Thành üy cho kin v: D an Kin toànt chirc ben
trong CC co quan chuyên mOn thuc Uy ban nhan dan thành phô; kê hoch biên
chê cong chjrc, so lu'gng ngu'i lam vic và biên chêgiao dOi vói hi nàrn 2021;
thành 1p Van phOng UBND thành phô tren Co S& tO chrc lai Van phOng Doàn
di biu Quc hi, Hi dông nhân dan và Uy ban nhân dan thành phô. Hthng
din thirc hin h9'p dông lao dng theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP và Nghj
djnh s 161/2018/ND-OP cho Cáo Co quan, don vj thuc UBND thành phô.
COng tao xây dirng, kiêrn tra, rà scat, h thng hOa van bàn quy phm
pháp luat và h t1V pháp 1' cho doanh nghip tiêp tiic du''c chu tr9ng, ngành
chiic näng dã tharn gia gOp 90 van bàn; thârn dnh 16 dr tháo van bàn; tiêp tiic
thic hin cáo chi dao cia UBND thành phO ye nhü'ng van e lien quan den Nhà
may thép Dana - Y. Tang cung oOng tao phO bien, giáo dic pháp lut, nhat là to
chic Hi nghj phO biên, quán trit Nghj quyêt sO 1 19/2020/QH14 ngày
19/6/2020 cüa Quôc hi ye thI diem to chirc mO hInh chInh quyen do thj và môt
SO CO ch, chInh sách dc thu phat trien thành phO Dà Nàng. COng tao l ljoh tu
pháp, b tr9' tu' pháp, trg giup pháp 1 tiCp tiic dugc thirc hin cO hiu qua, dung
quy djnh. Cong tao hành chInh tu pháp, quán l' xü' l vi phtrn banE chInh, theo
dôi thi hành pháp lut tiêp tic du'Q'o darn báo.
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6. Quc phông - an ninh
Duy trI và giU vthig n ctjnh an ninh chInE trj, không dé xáy ra các hoat
dng gay rôi, pha hoai ye an ninh chInh trj trên dja bàn. Ti pham và vi pham v
tr.t tr xã hi tiêp tiic du'çc kiêrn chê, kiêm soát. Tr.t tir an toàn giao thông, t4t
tir do thj tiêp tçic diic duy tn on djnh, không xày ra ün tAc giao thông nghiêrn
trQng. Trong tháng xày ra 13 vii tai nan giao thông di.thng b, lam chêt 09 ngithi,
bj thuo'ng 26 nguèi (tang 05 vii, thng 04 ngu'äi chét, tang 22 ngithi bj thuang so
vâi tháng 10/2020). Tai nan giao thông diing sat, dung thüy không xày ra.
Xày ra 13 vii cháy, b thiiang 02 ngtrài, thit hai tài san khoàng 350 triu dông.
NhIn chung, hin nay, tInE hinh dch bnE Covid-19 can din bin rt
phixc tap, thành phô tiêp t1ic phôi hçip ch.t ch vâi B Y tê, Ban Chi dao Quôc
gia phông chông djch Covid-19 và các Co quan lien quan de triên khai các bin
pháp phông, chông djch trong thèi gian tái. Djch bnh Covid-19 âã tác dng rat
manh len tat câ các lTnh virc kinh te - xã hi, trong do tác dng chInh vào du
ljch, dâu tu và thucing mai; lam gián doan các chuôi giá tij san xuât quan tr9ng.
Tuy nhiên, den nay tinh hInh dich bênh Covid -19 co bàn diigc kiêm soát, các
hoat dng san xuât, kinh doanh, phát triên kinh tê - x hi dang dan dixgc khôi
phic nhu'ng van cOn nhiêu khó khän và thách thirc. Các miic tiêu an sinE xä hi
thxçic duy trl th'çrc hin, dii sOng cüa các tang lap nhân dan dugc quan tam, darn
bào cung 1rng hang hóa thiêt yêu dáp üng nhu câu cüa nhân dan.
III. MÔT

sO NIHI}M VU TRIEN KBAI TRONG THANG 12 NAM

2020
Trong tháng 12 näm 2020, UBND thành phô tp trung chi dao các so',
ban, ngành, UBND qun, huyn triên khai rnt so ni dung cOng viêc cii the sau
day:
1. V cong tác phOng, chng dch bnh viêm duo'ng ho hp cp do chüng
mOi c1ia vi rut Corona (Covid-19): Chi dao So' Y te và các cci quan lien quan rà
soát, tang cuO'ng thuc hiên các biên pháp an toân, phOng, chông djch Covid-19
tai các co so' diêu tij; tang cuo'ng cOng tác tuyên truyên nguO'i dan phôi hçp, thirc
hin nghiern tic và day dñ các bin pháp phông, chOng dch Covid-1 9 khi den
noi cong cong và các co so' khárn, cha bnh. Clii dao thirc hin lay mu xét
nghirn các dôi tugng theo nhOm nguy co tren da bàn thành phô. Thirc hin cht
ch cOng tác kiêm soát, phOng, chông djch Covid-19 khi tiep nhn các truo'ng
h9p nh.p cãnh tren dja bàn thành phô.
2. Các sO, ban, ngàrth tp trung tham rnuu UBND thành ph6 trin khai các
ni dung cong vic dà du'9'c 1-IDND thành phô thông qua tai kS' h9p dâu tháng 12
nan-i 2020. Khân trtrong tham nuru UBNI) thành phô ban hành các van bàn chi
dao, dieuhanh phát tnien kinh te - xà hi; chuong trInh cong tác nãm cüa UBND
thânh phO; xác djnh ba nhirn v11 tr9ng tarn dôi vói các co quan, don vj, dja
phtxong; kê hoach giãi tOa den bü các dir an tren da bàn thành phô trong nàm
2021...
3. Các

so',

ban, ngành, UBND qun, huyn chü dng dê xu.t UBND
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thành phô tiêp tiic triên khai các giãi pháp hiu qua. nhrn üng phó v9i các tác
dng do dch bnh Covid-19 gay ra ânh hithng den tôc d tang trix&ng kinh t
cüa thành phô. Các Ca quan, dan vj báo cáo ci the tInh hInh và khó khán cüa
ngành quãn 1, cüa các to chirc, doanh nghip dê dê xuât giãi pháp phü hçip theo
thârn quyên cüa UBND thành phO, HDND thành phO, các b, ngành Trung
u'ong và ChInh phü.
4. Sä Ni vi và các s&, ngânh lien quan tip t1ic lam vic vi B Ni v1i
dê tharn rnuti xây dirng dix thão Nghj djnh cüa ChInh phü quy djnh chi tit và
hurng dan thirc hin thI diem mô hInh to chirc chInh quyên do th tai thành phô
Dà Nng.
5. S& Xây drng và các ca quan lien quan theo döi, phi hcip chit chë vo'i
B Xây dirng, Van phông ChInh phü trong vic trInh Thu tu'àng ChInh phü phê
duyt Do an Diêu chinh quy hoach chung thành phô Dà Nng den näm 2030,
tam nhln den näm 2045.
6. S& K hoch và Du tLr chü tn, phôi h9p vol Ban Quán 1 dir an du ti.r
xây dirng h. tang và phát triên do thj, các co quan lien quan triên khai vic xây
dirng Quy hoch thành phô Dà Näng giai doan 2021-2030, tam nhln den nàm
2050 theo diing tiCn d; kjp thai báo cáo UBND thành phO có kiên dôi vo'i
nhting khó khàn, vuOng mac trong qua trmnh triên khai thrc hin.
7. Tiêp tiic dâu tranh, phông ng1a, ngän chn rnci hot dng chng phá,
báo dam on djnh an ninh trt tir; tiêp tiic triên khai ke hoch tan cOng, trân ap
các loai ti phm trong tInh hInh din biên phrc t?p cüa djch bnh Covid-19.
Tip tc thirc hin hiu qua. cOng tác tiêp cOng dan, giái quyêt dan kiên ngh,
khiu nti, tO cáo cüa cOng dan trên dja bàn thành phO.
Trên day là Báo cáo cOng tác chi do, diu hành va. tInh hInh kinh t - xa
hi tháng 11 närn 2020 trên da bàn thành phO Dà Nng.'
Ne7i n/ian:
- Nhix trên;
- Van phông Chmnh plui;
- B Kê hoach và Dâu tu';
- Thirông trrc Thành ty;
- Thirông tric HDND thành phô;
- Các so', ban, nganh;
- UBND các quin, huyn;
- Luii: VT, TKTH.
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