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BAO CÁO
Tmnh hInh kiub t - xä hi, quc phông - an ninh 9 tháng dâu nàm
Va mt s nhim v1 trçng tam 3 tháng cui nàm 2021
KInh gi:ri: Chmnh phü
I. V) TINU HINTH KlINE TE - xA HOT 9 TI]IANG MU NAM 2021
Trong 9 tháng d.0 nàrn 2021, dai dch COVID- 19 büng phát manh tr& lai gay
nhiu bat igi lan cho san xuât và kinh doanh toàn cau, nhât là khu virc Châu A tra
thành khu c djch thng nhanh nhât. Trong do Vit Nam dôi m.t vói dgt dch lan
th 4 và thành phô tiêp tyc chông chiu vói dçTt djch bnh COVIID-1 9 bing phát vào
dâu tháng 5/2021. Nên kinh tê thành ph Dà Nng gân nhu dOng bang trong qur III
näm 2021 do thuc hiên cac quy dinE ye viêc thuc hiên giãn cach xä hôi va môt so
bin pháp cap bach dé phOng, chông djch COVID-19 nhàm không chê djeh bnh.
vo vic tap trung uu tiên cho cong tác phàng, chông dch, sic khOe, tInh mng
nguài dan là "trén hêt, tnxâc hêt", tang trithng kinh tC qu III giàm sâu, day là tInE
trng chung cüa nhieu dja phuong phãi doi rnt vai dgt djch lan nay. Tuy nhiên, nW
su phyc hôi khá quan trong 6 tháng dâu nàm 2021, nên rnc dü kinh tê qu III giàrn
sâu, nhung tInh chung 9 tháng, GRDP thành phô Dà Nang giärn nh a mrc 1,18%
ai cimg ki nãrn 2020 (6 tháng d.0 närn tang 4,7%; qu III giàrn 13%).
1. Tlnh hInh phông chng, khc phic djch bnh COYTD-19
Thành ph ghi nhan ca mc COVID-19 d.0 tiên vào ngày 03/5/2021. Tr ngày
28/7/2021, dch COVID-19 tai thành phô có xu hung tang nhanh, xuât hin nhiêu ô
dch tai các khu viic tap thing dông nguà'i, rnic d giao luu lan nhu: chg dâij moi
thüy häi san, nOng san, ca sa san xuât, kinh doanh ti các khu cOng nghip; các hem,
kit, khu phô nhO, ch.t chi, mat do dan cu dông diic; các ca bnh có tInE chat gia
dinE, hang xóm và dông nghip. Sau hon 2 tháng triên khai cong tao kiêm soát,
phàng, chông dch, vói si län.h dto, chi do quyêt lit, kjp thai cüa Thuäng tnrc
Thành üy, UBND thành pho; ca h thông chmnh trj, các ngành, các cap, dla phuong,
cong doug doanh nghip và nguO'i dan thành phô dã phôi h9p chit chë, triên khai
quyOt lit cáo hot dng phông, chông djch COVID- 19 tren d.a bàn thành phO nhu:
- Ap diving các bin pháp phông, chng djch theo Chi thj s 05/CT-UBND
ngày 30/7/2021, QuyCt djnh sO 2788/QD-UBND ngày 14/8/2021, QuyCt djnh so
2860/QD-UBND ngày 25/8/2021, Quyét djnh so 2905/QD-UBND ngày 03/9/2021,
QuyOt djnh so 2985/QD-UBND ngày 14/9/2021.
- Quyt Iiêt triên khai cáo bin pháp thn tc truy vet, lchoanh yang, cách ly,
xét nghirn, diêu trj,... giárn sat y tO chat chë ti các chôt kiOrn soát dlch tai các cira
ngô ra, vào thành phô.
- To chtrc các k hoch xét nghirn SARS-CoV-2 ti cong ctOng c.n cü ting
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giai do.n djch. TInh tr ngây 0 3/5-26/9/2021, thành ph d. thirc 1iin xét nghirn
cho 4.838.324 ltrcit ngrà'i, riêng tr ngây 1 6/8-16/9/202 1, thânli phô tã xét nghirn
toàn dan 07 lan, trong dá xét ngliiêm 03 ngày/lan ti khu v17rc phong tóa, xét
nghirn 100% dai din ho gia dInh tai các khu virc nguy co can lai. TInh den ngày
30/9/2021, thành phô dä ghi nhn 4.9 16 ca mac, trong dó tr ngày 17/8-17/9/202 1
phát hin 2.73 0 trithng hçxp ducing tInh, riêng 277 ca rn.c ducc phát hin qua xét
nghim dai din h giadmnh. Tr do, tách ra khOi cng dông, khoanh vüng và xir I'
theo quy djnh, lthong dê lay nhim sâu trong cong dông.
- Darn bão cong tác diu tn, chAm soc bnh nhân COVID19. Hin nay thành
phô dang cO 365 bnh nhân COVID-19 dang diêu tr, t' l mac Ia 0,042%; 4.479
ng1xi khOi bnh và 72 tnrà'ng hcp tr vong, t' 1 tir vong la 1,4%. Tniên khai các
Quyét dnh cüa B Y tê lien quan den thiét 1p Trung tam Hôi sc tich ciic vimg
diëu tr bnh nhân COVID.- 19. Ban hành Quyt dnh phe duyt bô sung Kê hoach
thu dung diêu trj bnh nhân COVID-19 trén da bàn thành phô, tang quy m02.000
giithng diêu trj len den trên 4,000 giLrO-ng, thiêt 1p them oi Bnh vin Dã chiên quy
rnô trén 2.000 giithng (ca sO' 3 ci.Xa Bnh vin Dà N.ng) và giao Bnh vin Dà N.ng
phOi hp chuân bj san sang các diêu kiên darn báo trien khai hoat dng khi có Quyêt
djnh thiêt 1p ci1a Chü tjcli UBND thánh phô.
- Chi dto, diu phi, giárn sat t chirc tiêm vc xin phOng COVID-19, T chtrc
kiêm tra, giárn sat darn bào an toàn tiém chüng, kjp thai xir trI các trithng hcip g.p sr cô
bat lçii sau tiêrn chüng va phOng, chOng dch COVE?- 19 tai các diem tiêm chüng. TInh
den ngày 30/9/2021, thành phô dã tiêrn 808.315 lieu; trong do 720.048 nguO'i d tiêrn
01 rnüi (82,3%); 88.267 nguO dä tiem 02 müi (10, l%) và d idén den cuôi tháng
10/202 1 dat trén 95% ngithi tiêrn 01 mfli väc xin vâ dt 22,1% ngixOi tiêrn 02 rnüi vàc
xin, den cuôi närn 2021 dt trén 95% nguà'i tiérn 02 rnüi väc xin.
Nhrn darn bào các chInh sách an sinh xa hi trong béi cá.nh dch bnh, thành
phô d khân truang tniên khai các chInh sách h trçi cia trung uang vá thàah phô cho
các tru'O'ng hç'p b ành huO'ng bO'i dch bnia COVID- 19 theo Nghj quyét so 68/NQCP, Quyêt dlnh so 23/QD-TTg và Ké hoach so 135/KH-UIBND cüa thành phO ye
chinh sách dc thu dê h trg trong tinh hinh djch bnh COVID- 19. Kêt qua den tháng
9/202 1, tong kinh phi ho trçY cho ngr6i dan b ánh huOng do djch COVID-19 trén dja
bàn thành phô là 871,281 t dOng, cii the: dôi vO'i chInh sách riéng cia thânh phô dä
ho trQ' 66.120 nguO'i vài sO tién 47,550 t3 dng'; h trçy các dôi tucxng theo Nghquyet
so 68/NQ-CP và. Quyet dnh so 23/QD-TTg vói so tiên 165,449 t' dng; bá.o hiern xã
hOi thrc hin giárn rnü'c dóng bào hiêrn tai nan lao dng, bnh nghê nghip Va tarn
drng dóng qu9 hru tn, tO' tuât vái sO tién 18,690 t5 dông; Ngân hang chInh sách xA
hOi h ti-cl vay vOn v&i so tiên 976 triêu dOng; ho trçr theo Quyet djnh sO 2788/QDLJBND cho các h nghèo, khO khän 247,363 t d8ng2; h trcl 1.630 tan g.o tO' nguôn
Trung i.rang cho 108.709 nguài và h trçi ngi.rli dan gp khO khan trong yang cách ly
te phOng, chOng djch CO VI?- 19 theo Nghj quyêt so 43/NQ-NDND ngày 1 2/8/2021
và Quyêt djnh so 3100/Qvó'i sO tien 94,748 t dOng; ho trç hpc phi dOi vó'i
Grn h tr nguôi cô câng cách mng, d6i tuQng Bo trq xä hi, ngu.ài thuc li nghèo, h cri ngheo Va lao dng
không Co giao kêt hçp dOng lao don5.
2
Trong do: Ho trq tiên rnt Va hOng hOn thiOt yOu cho 448.940 h& 257 dôi tl.rong bOo tr? xã hi nuOi duOng tp tning.
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tré em rn.rn non và h9c sinh ph thông (cong 1p và ngoài cong l.p) nàm hpc 20212022 vOi so tiên 87,4 t5r dOng; h trg min 100% tin djch vi sü ding din tIch bàn
hang ti ch' cho tat ca các h cOdjnh và h k.hOng cO djnh (h hang rong) dang ld.nh
doanh, buôn bàn ti các Ohg truyên thông (khong phàn bit ngành hang) trong yang 6
tháng (tr tháng 5/2021 den thãng 10/202 1) voi tong s tin mien giàm khoâng 30,13
t5T dông; ho tr9 mien, giàm tiên din dçit 3, 4 cho cáo doi titçing doanh nghip, dr kiên
so tiên giârn cüa dot 3 và 4 tInh den hêt tháng 12/202 1 khong 57 t dông, hin dang
tiêp tue triên khai dgt 5; dir kiên bô sung h trg cho 12 nhórn ngành nghê tir do vói
hcm 69.000 dOi tugng, kinh phi di kiên 103 t) dông và bô sung them 18,975 t' dOng
dê h trc' cho 37.950 h dan con sot l?.i 6 cáo dja phtrang. Tong kinh phi cia thàn.h
phô dã chi cho các hot dng phOng, chOng djch C OVID- 19 Va ho trg cáo dôi tuçmg
g.p khó khàn do dch bnh khoàng 2.590 t5 dOng3.
Hin nay, djch bnh ca bàn vn dang trong t&rn kim soát do thi,rc hin quyt
1it càc bin pháp kiêm soát dtch bnh và thrc hin giãn each xà hi s&rn, ktp thOi
Thành phô dã ban hành Chi thj so 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 th'çrc hin thu
truang "ThIch irng an toàn, linh hoat, k.iêrn soát hiu qua dtch Covid-19" trên da
bàn thành phO Dà Nàng trong tInh hInh hin nay và se tiôp tc nái lông mt so hoat
dông, kern theo các diêu kin de kiern soát, phOng, chOng djch hiu qua v&i tinh than
tuyt dôi khong dugc chü quail, 10 là; phài tiêp tic coi phOng, chOng dich là nhirn
vi uu tiên hang dâu; báo ye sic khoê và an toàn tinh rnng cüa ngui dan ià trên het.
2. Vê kinh tê
a) Linh vuc dtch vu
Hoçtt dç5ng du 1/ch tip tçc bt ành hung sâu s.c do dtch COVID-19, lucrng
khách du 1ch siit giàm nghiêm trçng tr tháng 5 den tháng 9, dan den tInh trng cãc
doanh nghip kinh doanh djch vii du itch, kim, diem du itch tarn dmg hoat dng4.
Trong 9 tháng dâu nàrn 2021, so lugt khách ca s lixu trü ph11c vi uc dat 1,06 triu
luGt, giárn 48,4% so vói cmg k3 2020, trong do: khách quOc tê uc dat 92,6 nghIn
iuct, giãrn 86%, khàch n,i dja uâc dat 970,3 nghin luçit, giàm 3 0,6%; doanh thu
dtch vii iuu trü và 1r hành 9 tháng uóc dat 2.074 t' dông, giãm 31,3% so vi cüng
kj näm 2020. TInh den tháng 4/2021, có 11 dtx&ng bay ni dta vi tan suât hn 300
chuyën/tuân den Dà Nng, tuy nhiên, tnrâc tinh hInh dtch bnh COVID- 19 din biën
phi.rc tap v'ào dàu tháng 5/2021, cáo hang hang lthông giârn so luqng duOng bay và
chuyên bay di/dên Eà Nng, chi duy tn cáo dung bay chinh nhu Ha Ni - Dà Nng,
TP. HO ChI Minh - Dà Nng, tan suât khoàng 1-3 chuyên/duO'ng/ngày5 ; hin nay, tat
Ca cáo chuyën bay thuong mai ch6 khách di/dei Dà Nng tir Ha Ni và TP. HO Chi

Giin cáe hot dng nhu: kinh phi phàng chng dich (chi cho cong tác yt& tiOrn v.c xin, rnua trang thi& bj y t& hot
dông cua bénh vien dä chien tlirc chôt chong dich boi duOng luc luong y te theo Nghi quyet so 39/20211NQ HDND )
h trg tiOn an cho ngcôi dan trong khu cách ly y tê (40.000 dong/nguOi/ngày); kinh phi rnua vãc xin phóng Covid-1 9;
kinh phi ho tr ngl.TOi dan gap khó khãn theo Nghj quyêt sO 681NQ-CP; kinh phi ho tr chInh sách an sinh xa 1iôi cho
ngu'Oi dan trong thai gian giOn cách theo chinh sách cOa dja phuong...
Thrc hin chi do cOa thành phO, hOu hêt tOt Ca các den vj kinh doanh du ljch dO drng hot dQng, nguói lao dng can
lam viac trong lTnh vi,ic du lch dOu darig tm drng vic tO 12h00 ngày 22/7/2021 (tth 57 co sa luii trO cách ly và 03
nhà xc vn chuyên cOch ly) dO thirc hian cOng tOc phOng chOng cljch Covid-19.
COc bOng hang khOng do ban hOnh cOc chinh sách inin phi hoOn, hOy, bao hru ye mOy bay theo khoOng thO gian quy
dinh cOa mOi hOng dâi vói khOch cThàn cOn các don v( 1 hành và khOch 10 dO h6 trq khách Onh huông djch banh.
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Minh dêu dang tarn thrng theo yêu c.0 cüa Cuc Hang ldiông Via Nam yêu gi&a các
da phirang dang giãn each.
Tai các thO'i di&Tn djch bênh duac kirn soát, nhiu giâi pháp kIch cu thu hut
khách trä 'a dLrc tIch circ triên khai ahu: K hoch khôi phic hoat dng du 1ch Dà
Näng giai doan 2021-2022; to chirc chuang trinh thu hut khách du ljch nàrn 2021 vó'i
chü dê "Mithi di san diu kS" (Amazing Central Heritage), nhiêu gói u'u dãi hap dn dé
du khách içra ch9n trãi nghirn, tham quan du 1ch mien Trung; triên khai các chinh
sach uu dâi dôi vó'i loai hinh du ljch k& hap hôi nghi (MICE), tang cu&ng cong tác
truyên thông chuân b các san phâm rno'i, các hoat dtng sr kin thu hut khách; phOi
hp khão sat trçrc tuyên dcTt 2 tác dng cia djch bënh Covid- 19 dn ngành du ljch và to
chirc TQa darn khôi phic và phát triên du 1ch Dà Nng; c.p nht Kê hoach khôi phic
hoat dng du ljch và xay dirng Phuo'ng an don và phiic v khách quôc tê, ni da trong
trng thai bmnb thirOng rnái. Phôi hcp day nhanh cOng tao xüc tiên, kêu gçi dâu Pr và
ho trci nhã dâu Pr triên khai dâu Pr cáo dçr an tao san phârn du 1ch6.
.Doanh thu ban lé hang hóa 9 tháng d.0 näm 2021 uóc dat 43.066 t' dông,
tang 5,6% so v&i c1ng k' nàrn 2020. Thành ph dâ xây dirng và triên khai thirc
hin Phixong an dr trt vã cung 1rng hang hóa dam báo nhu câu cho ngiri dan
trong thO'i gian giän each xa hi; thiêt l.p duàng day nóng tiêp nhn và phôi hcip
vO'i cáo qu.n, huyn, dan vl lien quaii giái quyêt các phán ánh cüa ngu6i dan ye
tmnh hinh cung rng hang hoá. . .. Tuy nhien, truáe tlnh hInh din biên phic tap ciia
dich COVID- 19, tti mt so no'i dã xãy ra tinh trang thiêu hang ciic b a mOt sO thi
diem do 1ircing cton hang nhiêu, ban diêu hành chua quen vài vic mua h
hâng,v.v... Song, nh sr no lirc cüa h thông doanh nghip phân phôi cüng vOi sir
h tro, tao diêu kiên cüa chInh quyën thành phO, ngành chi'rc nAng và các dja
phuong trong vic ma them cáo kênh phân phôi nhir: chç tarn, cáo diem ban hang
và các ci:ra hang tp hóa... nên luang hang hóa thiêt yCu phiic vii nhan dan nhIn
chung co ban ducc darn bäo, dáp lrng nhu câu mua sam hang hóa thiCt yêu cüa
ngui dan, khong xây ra tlnh trang tang giá dt biên. TInh den ngày 24/ 9/2021, dA
ma 'ai hoat dng 31 ch truyên thông (gôrn 2 ch Ioai 1 do thành phô quãn l' và
29 ch do qun, huyn quán 19), tiCp tc duy tn 43 diem ban hang vã chq tarn.
Hoit dç5ng xuá't nhçp khdu 9 tháng d.0 narn có nhiu tIn hiu tIch circ. Nhô vâo
sr n 1i.ic cüa các doanh nghip trong vic day manh xuât khâu, cO kê hoach san xuât
thich t'rng vi diêu kin kinh doanh mai và nhu câu th truràng da gop phân dLra kim
ngach xuât khâu tang thrOng tr& 'ai so vó'i cuôi näm 2020. Tuy nhiên den qu'
111/2021, tInh hmuh dch bnh COVID-19 din biên phi'rc tap dã ánh hr&ng den hoat
dng san xuât, xuât nhp khâu cüa doanh nghip. Ifá'c 9 thang dâu nãm 2021, kim
ngach xuât khâu dat 1,306 t USD, tang 14,9% so ci1ng ki nàm 2020, kim ngch
nhap kbâu dat 0,97 8 t' USD, tang 13%.
' nhir: hoOn thOnh giai dean 1 D;r On Tuyn ph di bQ Bch Ding-Nguyn VOn Tri-Trn Hung Do, khai trirong
Trung tOrn thirong nii VV Mall, khOi dng di,r On Kim phirc hgp dO th vO du ljch LOng VOn, triOn khai Kim phO du
lich An Thirong giai don 1, dr n Mikazuki Spa & Hotel Resort, Cong viên APEC mO rng, Cong viên ChOu A
(Khu cong vién vOn hóa Va vui chci giOi trI phia OngNarn Eài ti.rOng niin), Kim dii Ijch sinh thai Nani 0...
Cac tiung tOrn tliuong rnai steu thi chuoi cira hang tien Ioi cac cong ty thuong rnai dau moi cung ung luong thire,
thi,rc phOm vO mt sO mt hOng thiOt yOu trOn dja bàn dO bO trI nhOn viOn dO tiOp nhOn don dt hang cOa ugirOi dOn,
tOng ctrng iThOn viOn dê soon hOng, giao hOng nhm darn bOo li.rong thrc thrc phOrn thiOt yu thee nhu câu cOa
nguôi dOn trong tinh tring các chg truyOn thông khOng hoat dng.
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Hoçit dng vn tái cüng bi. ánh hr&ng bäi djch bnh COVID-198 . Doanh thu
van täi, kho bãi, bixu chInh v chuyên phát 9 tháng du nàrn 2021 dt 13.106 t' dng,
giàrn 3,5% so vài cüng k' närn 2020; khôi lucing luãn chuyn hang hóa dat 2.745
triêu tân.km, tang 11,8%; khôi 1uang luân chuyên hành khách dt 412 triu HK.Krn,
giàm 23,2%. Triên khai hu&ng dan dôi vói nguài trên phuang tin Co dng k 1ung
xanh khi vào thành phô Dà Nang. Day nhanh tin d d.0 tr các bäi do Xe; phôi hgp
hoãn chinh Quy hoach diêu chinh Càng hang không quôc tê Dà Nang thai k' 20212030, tam nhIn den nàm 2050; phôi hçp ch.t chë vi các B, ngành Trung uang day
nhanh tiên d triên khai các dir an: Dâu ttr xây dmg ben càng Lien Chiêu (phan co sä
ha tang ding chung); cong tác ch.n b dãu tu nâng cap nhà ga hành khách Ti - Cãng
Hang không quôc tê Dà Näng; cong tao 1ra chpn tu van de lap báo cáo nghiên cru
tiên khà thi DiT an Di dôi ga duàng sat ra khOi trung tam thành phô (giai doan 1).
Hogt tçng tài chInh ngán hang tip tue dtrqc dAy manh. Dn cuM tháng
9/2021, tong nguôn von huy dng ucc dat 149.500 t' dông, tang 5,2% so vi cu6i
nàrn 2020 và tang 11,1% so vri cOng k' 2020; tong dix nci trên di.a bàn uc dat
190.000 t' dOng, tang 1,9% so vói cuôi nàrn 2020 và tang 3,6% so vi cing ks'. Tiêp
ttc triên khai thic hin cho vay cüa 05 linh vçrc uu tiên tai dja phucing9 . Tiêp ttc chi
dao các chi nhánh, to chc tin d\mg kj.p thai thc hin các giãi pháp theo Thông tu so
03/2021/TT-NKNN ngày 04/4/2021 va Thông tLr sO 14/2021/TT-NHNN ngày
7/9/2021 cüa Ngân hang Nhà nuó,c Vit Nam phü hçp vài mrc d ành huang và khà
näng tài chInh ca to chrc tin diing nh.rn h trçx khách hang khàc phiic khó khAn, khôi
phiic san xuât10 . Trmnh HDND thành phô thông qua Nghi. quyêt so 354/NQ-HDND
ngày 12/4/2021 Yà ban hânh Quyêt dtrth sO 1568/QD-UBND ngày 07/5/2021 cüa
QuTDâu tLr phát
UBND thành phO ye danh rntc các Iinh vitc dâu tu, cho vay cüa
triên thành phô Dà Nng giai doin 2021-2025. I(hãn tnrong thành 1p to cong tao và
mà'i các B, ngành Trung uang phôi hgp xây dçmg Dê an xây ditng thành phô Dà
Nng tr& thành Trung tarn tài chInh quy rnô khu vrc; 1p ké hoach nghiên ciru và xay
dirng 1 truth triên lthai; dong thai, k' Ban thOa thu.n vOi Cong ty TNHH Xuât nhp
khãu Lien Thai BInh Dixang (IPPG) ye vic tài trci l.p "Dê an xây dirng thành phO Dà

mini UBND thành ph drng heat dng các tuyn xe
TO ngày 10/5/2021 den nay, S& Giao thông vn tãi dà tham
buyt tie gia xe buyt lien tinh lien kê va heat dông van tai hanh khach dueng thuy noi dia tam dung met so hoat
dng vn chuyOri hành khách bang ô tO thea tuyên cO djnh, xe hçp dông, xe du ljch, xe taxi di dOn cãc tinh, thành
nhim Covid-19 trong cong dOng; dirng boat dng vn chuyOn hành khOch bng
phi dtrgc B Y tê cOng bô có ca lay
xe taxi, xc hgp dong duái 9 chO ngOi tr khi có djch bing phOt
\uC nong nghiep nong
Den cuoi tlnng 8/2021 du no cho vay cua 5 1mb vuc uu tien tal dia phuong dat duoc inh
thOn dat 9.950 t9dOng, chiem 5,28%; 1mb vc xuàt khâu dat 3.501 t' dong, chiêrn 1,86%; 1mb vi,rc cOng nghip h8
trg dat 1.072 t5' dOng, chiêm 0,57%; doanh nghip nhO và vra dat 57.950 ti" dong, chiêin 30,73%; doanh nghip Ong
di,ingcOng ngh cao dat 25,8 t' dang, chiOrn 0,014% trOn tong dung.
° DOn 31/08/2021, tong du ng d;i kiOn bj Onh hithng bôi dtch Covid-19 trOn dja bàn thành phô Dà Nng là
trOn d bàn cho
63.352,29 t' dong, chiêin khoOn 33,6% t' trng dir nq. KOt qua tháo g khó khãn cOa càc TCTP
8)2021 là
khOch hOn nhu sau: So dir ng dã dirge co câu lai thai han trà ng và gii nguyen nhOm nq dOn cuOi tháng
guI
nguyen
nhóm
Va
7.030 t' dOng vói 3.734 khách hang; Lily ke tong giá trl ng d dirgc co cCu lai thOi han trà ng
Va gi't nguyen
lai
ng (tr 23/01/2020 dOn 31/8/2021) là 12.368 t' dông vói 6.344.khàch hOng; Dir ng duvc miOn giOm
nhOm ng dOn cuOi thàng 8/202 1 là 3.236 t' dOug vói 434 khách hOng; Lüy kO tong giO tn, nq dã dugc miOn giOln lài
là 6.080 t dOug, vói sO lãi 20,11 t' dOng vói 772 khOch hang; Cho vay mOi: tO 23/01/2020 den 31/8/2021, doanh s
lOy kO 10 271.724 t dông, sO dii eq cuOi thOng 8/2021 là 21.675 t dOng vó'i sO khdch hOng cOn dir ng
cho vay moi
là 6.995 khOch hOng; Cho vay trO hxang ngOng vic vO vay phic vij san xuOt: NH Chinh sOch xO hi d gui ngOn cho
vay 07 doanh ngip, sO tiOn 1.113,28 triu dOug, so krqt lao dng dirge trO luong 284 nguOi lao dông.
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Nng tri thành Trung tarn tài chInh quy rno lthu vrc" và cam kt bàn giao E) an
trong yang 06 tháng kë tir ngày k (ngày 29/3/202 1).
Kim ngch xudt khdu phn mm tInh dn tháng 9/202 1 uâc dt 65,5 triu
USD, dat 60% kê hoach, tang 8,6% so vói c1rng k' 2020. Thuc hin Ngh quyêt so
05-NQ/TU ngày 17/6/2021 cüa BCH Dàng b thành phô ye chuyên dôi so, thành
phô d ban hành Quyêt djnh so 2870/QD-UBND ngày 28/8/202 1 phe duyt flé an
Chuyên dôi so trên da bàn thành phô dn iiàm 2025, den nàm 2030; ban hành
Quyêt dnh thành l.p Hi dOug Tix van Chuyên doi so. Trién khai cong tác bào
darn an toàn thông tin, thông tin lien lac, tuyén truyên bâu ci:r
dai biêu Quôc hOi
khóa XV và bâu cir dai biêu HDND các cap nhiêrn k' 2021-2026; triên khai thuc
1iin các dr an thuc Dé an xay d1rng Thành phô thông rninh
tai thành phô Eà
N.ng giai doan 20 18-2025 vã djnh hu&ng den ii.m 2030; tuyên truyên cong tác
pliàng, chông djch dLró nhiéu hmnh thüc và rng ding cong ngh thông tin trong
phOng chông COVIID-19.
b) Hoat dng san xut cOng nghip
Tir du tháng 5/2021, hoat dng san xut cOng nghiëp trên da bàn thánh ph
chu tác dng iOn cüa dgt büng phát dch mOi". Chi sO san xuât cOng nghip kty ice
9 tháng uOc giàrn 4,16% so vOi cüng k' 2020. Trong do: COng nghip ché biên - the
tao uá'c giárn 4,96%; san xuât và phân phOi din uOc tang 0,58%; cung cap rnrOc và
xr 1' rác thai u6c giãrn 4,56%, khai lchoáng uOc tang 27,8%. Trong cOng nghip chê
biCn - chê tao Co 12/22 phân ngành cap 2 duy tn dugc tAng trLr&ng, trong dO int sO
ugành tAng tnrOng khá gOrn: San xuât sAm, lOp cao su tAng 45,5%; san xuât giu&ng,
tü, bàn, ghC tAng 3 3,6%; san xuât thiét bi diên tAng 22,8%; san xuat san phârn din
tr dan diing tAng 10,5%; san xuat hóa chat và các san phârn tir hóa chat tAng 4,7%...
Tuy nhién dA cO nhiCu ngânh giArn sâu ahu: san xuât may rnóc, thiêt b chtra ducic
phân vào diâu giârn 37,3%; san xuât thuôc, hoá duqc và duoc iiu giám 3 6,7%; san
xu at do uông giárn 28,8%; san xuât san phArn tr 1dm Ioai düc sAn (tth mAy mOc,
thiêt bD giàm 22,4%; san xuât trang phic giàrn 15,9%,...
c) Hoat dng san xut thüy san - nông - lam
Hoat dng san xu.t thüy san - nOng - lam lircrng di on dinh, nAng suât, cht
luo'ng Va hiu qua cay trOng cao hcm so vOi cl.ing ks'. NAng suât lüa Vii DOng Xuân dat
69t?Jha, tAng 5,6 ta/ha so vol nAm truOc; din tIch thu hoach vii He Thu dat 2.165,96
ha, dat 99,8% ké hoach vu, nAng suAt lüa dat 65 tJha, tang 4,3 t?lha so vói nArn tnrOc,
Thành phô d ban hànhKC hoach sO 43/KH-UBND ngày 15/3/2021 ye thrc hin
Chuong tnmnh OCOP (mói xâ mt sánphám,) nArn 2021 vâ Quyet djnh so 205 1/QD..
UBND ngAy 1 1/6/ 2021 ye ciTng cô Hôi dng dánh giá, phân htng san phAm OCOP
cap thành phO'2
. Dê xuât xây drng ca ché chInh sách ho trçi dâu tu xây dimg nOng
thOn mói trên dja bàn huyên Hôa Vang giai doan 2022-2025, du lcién trinh t?i k' hpp
I-TDND thànhphô cuôi 11Am 2021. Hoat dng chAn nuôi gia sitc gia cam on dnh, dch
bnh du'p'c kiërn soát; tptrung tniCn lthai mO hInh chAn nuôi httu ca, an toàn sinh hoc
Thrc hin các bin ph'ip phông chong djch cüa thãnh phô, các nhâ may, ca so san xuât cOng nghip trén dia ban
chi dirc hoat dng tOi da 50% s hrng lao dng. Dc bit, trong khoang thOi gian 20 ngãy thrc hin cch ly xâ
hi tCr 16/8 - 05/9/2021, cac co sO san xnt cOng nghiëp trong khu, c,im cOng nghip phài thrc hin san xuât "03 ti
ch" vOl tôi da 30% sO ]ung lao dng.
12
Den nay d hoán thành hO so dánh giá cap qun, huyn cho 08 san phâm dC thani gia dánh giá cap thành phO.
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darn báo v sinh môi truông. Thành ph tip tçic thic hin tt các chInh sách h trç
dat
ngu dan khai thác xa b6'3 ; san 1ung thity hal san 9 thang dâu nrn 2021 ithc
l9%14.
23.382 tan, giàm 1 8%, trong d, san lugng khai thâc uâc dt 22.396 tan, giàm
Cong tác quàn 19 bao v rmg, phOng cháy chüa cháy rrng thrgc tang cixOng.
T dãu nrn den nay xãy ra 2 vi phát 1a cháy thirc bl, bii cO, trong do 1 vi ânh
hithng tói tài nguyen ri~ng15 . Thành phô dã. phê duyt Chiên li..rçxc phát triên lam
nghip giai doan 2021-2025. Cong tác phông chông thiên tai và tim kiern cü'u nan
thrc tp trung theo dOi, to chirc tnrc ban 24/24 gi dê tham gia xCr 1 ktp thai các
tinh huOng xày ra trén biën.
3. Tp trung chi tho thrc hin dng b, có hiu qua miic tiêu cüa Chil
dê náin 2021 là "Nám khôi phic thng tru'&ng và day mnh phát triên kinh t",
cc hot dng dôi ngoi
Trén cu si Nglij quyt Dai hi dti biu 1n thi'r XXII Dàng b thành ph
nhirn k' 2020-2025; Nghj quyêt cüa HDND thânh phô ye kê hoach phát triên kinh
tê xã hi 5 11am 2021-2025; Nghj quyêt cüa HDND thành phô ye nhirn vii näm
2021 Va Thông baa két 1un Hi nghj Thánh üylãn thir 02 ca Thành y Dà Nng
ye vic chpn chü dê nàm 2021 là "Nàm khôi phiic tang tnx&ng và day manE phát
triên kinh tê", thành phO dã khân tnrong xay ding và. thrc hin Kê hoach triên khai
Chü dê nàm 2021 vâi tong so 95 nhirn vi thrc giao. Trong 9 tháng cáo don vj dã
hoàn thàn]a 15 nhirnv (chiêm 15,8%), có 76 nhim vi (chiêm 80%) van cOn
trong hn hoac Ia nhirn vit thu6ng xuyen tiép tiic triên khai den cuôi nàrn Va có 4
nhim vii trê han chira hoàn thànE (chiêm 4,2%) (phi lyc chi tiét dInh kèin.
Thalth ph d t chüc thành cOng L Cong b Quyt dnh và cong bô D an
Diêii chinE Quy hoach chung thànE phO Ba N.ng den nàm 2030, tarn nhmn den nàrn
tLr trrc tuyên cüa Dà Nng
2045; ban hành Ké hoach To chirc Hi nghj xüc tiên dâu
vói cáo hInh
näm 2021; tiCp tic cáo hoat dng quàng ha, X1IC tiên, van dng dau tir
thc phü hp vOi diên biên cña dich COVID-19' 6 ; ban hành Quyêt dinh so 6411QDdir an tr9ng diem
IJBND ngày 16/02/2021 ye vic phê duyt dieti chinh Danh mic
Quy& djnh s 48/2010/QD-TTg ciXa ThO ttróng Chinh phii: tir du nàm dn nay, d h6 trq 05 qt nOrn 2020 (dt 2,
40% kinh
3, 4, 5 vO dt 6). Nghj qityOt sO 255/20191NQ-HDND ngày 11/7/2019 cüa HEND thOnh phô: (1) HO tr
phi inua bOo hi0iri thOn tOu cho tan khai thOc thiXy sOn hoc hu can Onh bat nguôn 1i thüy san ngoài rthc h6 trg
Ca; (2) Ho trq
thea cOc chInh sOch ho trp ciXa Tntng hang: dOn nay dä phO duyt h trg 06 dqt cho 265 ltrçt tOu
50%
100% kinh phi drnua thiOt bj giáin sOt hành tiinh lap dt trOn tàu cO vO kinh phi thuO bao nOrn din tiên: dOn nay có
15 met trO IOn dO lOp dt thiêt bj giOm sOt hOnh trinh, dO phO duyt hO tr9 03 dt
565 tàu cO có chiOudOi Ion nhOt ti~
v&i tong kinh phi dOng clia 557 t0u cO; (3) Ho trq 50% kinh phi dO trang bj may, thiOt bj diXng trong bio quOn sOn
miXc h6 trg tOi da rnt iOn hoc cong dOn khOng qiO 500
phâin; may, thiOt bj diing trong khai thOc tfriXy sOn (tong
cO.
tan
triu dOng/01 tà1): dOn nay dO hO trq 01 dt/O2
tan khó khin do phii
' Nguyen nhOn giOm 10 do kbó khin vO ngs trithng khai thic, tinh hmnh hot dng cta cáo
co call san phOm khai
thuc vOo lao dng ti cáo da phi.rangkhác nOn sOn krng khai thOc giOln. Tuy nhiOn trong
giá tn sOn phOin, khai thOc giO trj kinh tO cao, giOin sOn hrqng cd tap, gii trj thip.
thác cO sr chuyOn dch ye
Din tich chOy là rOng trOng: 662ha, rng tT nhiOn: 1,14 ha.
6 TO chiXc doOn cOng tOe xiXc tiOn dOu tir ciXa UBND thinh phO ti thinh phO HO Chi Minh vO tinh Dông Nai vào
Singapore: Tiêm nOng
ngOy 25-26/0212021; to chc Hi thOo xOc tiên dOn ttr tnrc tuyOn "Hap tác kinhtê Vit Nam
phOt triOn cCta DO NOng" vOo ngày 12/5/2021; TO ch'rc doàn cOng tOc xOc tiOn dOn t's thani dr TQa dOrn "Dinh hnOng
21/4/202 1; TO chOc
phOl triOn viXng kinh tO cOng ngh cao" vO tOrn vic vói nba dOn ttr ti Long An tO ngOy 18/4
Toa dam v& chixoIig trInh k kOt BiOn bOn hgp tOc phOt triOn gilra Ban QuOn 1' Khu cOng ngh cao vO cáo khu cOng
Chu Lai, tinh QuOlig Narn (99/4/2021) rihOni hp tOe triOn khai có
nghip DO NOng và Ban Qi.On 1' Khu kinh tO mo
tich
ctic hi nh.p hgp tOe quOc tO, tOng cithng hott dng dôi ngoi,
hiu quO các hot dng xc tiOn, quOn l'dOu tir,
cOng ngM mOi trOn inci llnh vi,rc..,
thuong mai, nghin cin, irng ding, chuyin gino các thOnh tiru khoa hpc
3

-

-

-
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thuhi.it nhã d.0 ttr vào thânh ph Dâ Nng giai don 2020-2025'; hoàn thành D an
"Day manh thu hut dâu tix vào thành ph6 giai don 2021 - 2025, tam nhIn den 2030".
Thành phô dã thành 1p 02 to cong tác liOn ngành nhàrn tháo gO các khó lthãn, v'xó'ng
mac trong qua trInh triOn khai các di.r an du ttr xây dirng trOn dja bàn thành pho và
tháo gO' các vu&ng mac, khó lthän vO dat dai, quy hotch, tài chInh và các van dO c6
liOn quan khác doi vói các dr an, khu dat'8 . To chirc Hi ngh dOi thoai vài doanh
nghip ye tháo gO' các khó khàn do ành huO'ng cia djch COVID- 19 (ngày 24/9/2021).
Tang vn d.0 ti.x phát trin toàn xa hôi trOn da bàn 9 tháng ró'c dat 22.908 t'
dông, giãrn 12,3% so vri crng k' 2020 (KB tang 6-7%), trong do: khu vrc ngoài
nhà mrác u5'c dat 12.549,4 t dOng, giàm 9,7%; lthu virc dâu tLr tr'rc tiOp nuc
ngoài ir&c dat 3.682,7 tSr dông, giàrn 39,2%.
Trong tInh hInh dch bnh COVID-19 din bin phirc tap, dê han chê tp
trung dông ngixäi, thành phô d khuyn khIch các Ca nhân, doanh nghip i.xu tiên
thirc hin thu tic d:ang kSr doanh nghip qua mng din tir tai Cong thông tin quôc
gia vO doanh nghip tai da chi: https://dangkyquamang.dk.kd.gov.vn Va dàng k5r
nhân kOt qua qua thrO'ng buu din tai trang thông tin din tir cüa SO' KO hoach và
Dâi tu thành phO tai da chi www.dpi.danang.gov.vn.
Trong 9 tháng d,u nàrn, thành ph: (1) C.p Quyt cljnh chü trtrang du tix
cho 16 dii an dâu tu trong nithc vó'i tOng von 2.37 1,842 t5' dông, trong do: cO 03 dir
an ngoài khu cOng nghip, tong von dâu tu 1.827,442 t5' dông và 13 dr an trong
các khu cong nghip, kim cong ngh caD, tong von dâu tr 544,4 t5r dOng'9; (2) Cap
rnO'i 29 dir an FDI vO'i tong von dâu tu dang k5r 149,135 triu USD, có 15dir an
tang vOn vó'i tOng von dang kSr thOrn là 10,03 triu USD, cO 40 iuçitmua CO phân
von gOp và gop vOn cia nba dâu tur nuO'c ngoài trong tO chc kinh tO vOi tOng giá
trj 3,382 triu USD20; (3) cap mó'i giãy chrng nhan dãng kSr doanh nghip cho
2.672 doanh nghip, chi nhanh và van phOng dai din, tOng von diOu 1 dàng kSr dtt
13.596 t5r dông; giárn 13,4% ye so doanli nghip và giãrn 18,2% ye so von so vOi
ctng k5' 202021; hoàn tat tliü tic giãi the cho 542 doanh nghip, don v trirc thuc;
CO 2.297 doanh nghip, dan v trirc thuOc tam ngrng hoat dng và 1.422 doanh
nghip, don v trirc thuc quay trO' lai hoat dng (tang 49,6% so vO'i cñng k5' nàrn
2020). TOng so ho so' liOn quan dOn dang kSr doanh nghip tiOp nhn và xir 15' trong
9 tháng là 15.483 ho so, trong do có 11.039 hO so trtrc tuyOn (chiOm t5' 1 71,3%).
Ngoài i'a, thành phô dã phO duyt tiOp nh.n 34 khoàn vin trg Phi Chinh phü nuO'c
ngoài (NGO) vO'itông giá trj cam idt 90,82 t5' dng. Lüy dOn ngày 15/9/2021, trOn
da bàn thành phô CO 343 dir an dau tu' trong nuO'c ngoài kim cong nghip vO'i tOng
" Vài 57 di,r 6n trong các lTnhvuc: giáo di,ic, dào tao; y M;du lich, dich vi, thuong mi; van boa - th than...
TO Cong tItc liOn ngOnh (To 509) dO tp trung giOi quyOt cOc khó khAn vi.róng mac trong cOng taG: (1) quy hoch
chi tiOt TL 1:500; (2) bOo cáo dánh giO tOc dng mOi tm ng; (3) dn bi giOi tOa các dr On; (4)các khó khãn, vl.r&ng
mac liOn quail den Hqp dOng xOy drng; (5) diu chinb thit k du toán; (6) thanh toOn, quyOt toán các dr an; (7)
DiOu chinh Quyêt djnh sO 1 2/2020/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa TJBND thành phô DO NOng; (8) XOy drng B
thu t,ic hOnh chInh ngoOi Mt cO'a tho cOng tOc dâu ttr xOy di,rng co bàn
COng kS' nOni 2020 cO 06 d%r an trong rnróc ngoOi KCN vOi tOng vOn 16.002 t' dOng.
20
COng k' riOm 2020 CO cO 66 th1 On FDI duc cap mói vó'i tong von dOu flr dOng k' là 121,78 triu USD; có 09 thy
On tOng vOn v&i tong von tOng thOrn 15,038 triu USD Va 01 dir On giOm vOn, vOi vOn giám 25 .000 USD; cO 82 turn
nba dOu tn nuóc ngoOi mua cO phOn, phOn vOn gop trong tO chác kinh t vOl tng vn 4,061 triêu USD.
21
Lciy k dn 15/9/2021, trOn dja bàn thOnh ph co 33.758 doanh nghip vO chi nhOnh, van phOng dti din dang hoLt
dng vói tOng so vOn dOng k' dt 226.239 t dOng.

9
vn dâu tr 121.509 t dng, 373 dir an d.0 tix trong nuóc trong các khu cong
nghip, khu cong ngh caD, Khu cong ngh thông tin vi tong von dâu tu 27.623 t9
dông và 914 dçr an FDI con hiu hrc, tong vOn du tLr trn 3,863 t9 USD.
Các hot dng dé1 ngo.i và hqp tác quc t dugc diki chinh phü hcip vi tInh
hInh dch bnh. Trong 9 tháng, cO 45 doàn khách qu6c t (159 1uVt ngi.thi) den thành
phO thàrn và lam vic. Thànhi phô dã to chüc HOi ngM Tong kêt cOng tác ngo.i giao
kiah té thành phô Dà Nàng giai don 20 16-2020 và cong tác dôi ngoi nàm 2020; Báo
cáo và cia ducyc Ban ThuOng viii Thành iiy thông qua Dê an tong the cong tác Ngoi
giao kinh tê thành phO Dà N.ng giai doan 2021-2025. Thàuh phô tiêp tic triên k.hai
cOng tác phát triên quail h hru nghj va hgp tác giüa thànli phô và cá.c dja phuang, to
chcrc trên the giài bang các hInh thirc phü hcrp vâi tinh hInh hin nay.
4. Quãn 19 dãu tir - xây dirng ccr ban, quãn 19 quy hoch, do th và tài
nguyen môi truYng
a) Quãn 19 dâu ti..r - xây d1rng co bàn
Thành ph cia 1chn truung giao k hoch vn närn 2021 ngay tü cui nàrn
2020 và chi dao, don dôc d:ãy nhanh tiên d thirc hin và giài ngân kê ho.ch von
ducic giao, dc bit cia quy dijnh cit the thOi gian kh&i công, hoàn thành, bàn giao
cong trInh duxa và.o sir chng dôi vói các cong trInli tr9ng diem, dng lirc; quy djnh
t9 1 giài ngân den ttrng thai diem cii the trong nàm, chi do các ch' dâu tu hen
quyêt chârn dirt và xur pht hcip dOng theo quy dnh cãc nba thâu vi phm tiên dO
xay dirng, chat lucmg cOng trinh...; ban hành Quyêt djnh so 476/QD-UBND ngày
18/02/2021 ye kê ho.ch den bü giài tOa các dx an trên da bàn thành phO närn
2021. Chi do càc dn vi khân truGng rà soát, sra dôi, bô sung Quyêt dtrih sO
1 2/2020/QD-UBIND ngày 11/5/2020 ca UBND thành phO quy dtnh ye quàn 19
dâu tu, xây drng darn bão phü hgp vói Nghi dnh so 15/2021/ND-C? ngày
03/3/2021 cia ChInh ph và quy d4nh pháp lu.t hin hành; trong cia, tang cu'Ong
phân cap, phân quyên trong vic quyt dinh dâu tu', rut ngan thii gian thitc hin thu
tVc chuân bj dâu tu và các trInh tir có lien quan khác...
D.c biOt, trong bi cãnh djch bnh, thành ph d. nlianh chóng chi do các
giài pháp triên khai Nghj quyêt so 63/NQ-CP cüa ChInh phü vâ Cong din so
1082/CD-TTg ngày 16/8/2021 ciia Thu tiróng Chinh phü và Cong van sO 919CV/TU ngày 18/8/2021 cüa Thành u5' Dà N.ng ye vic dày nhanh tien dO thurc
hin và giài ngân kC ho.ch von dãu tu cOng 2021, nhät là vic yêu cãu các chü dàu
tu, dcTn vi quãn 19 du an, LTBND các qu.n, huyn Nghiên cfru dày nhanh tiên d,
khân tru'ng trlên khai cáo phumng an, kê hoch tang Ca, lam them... khi thành phô
cia cO chü truong cho pl-iép các cOhg trInh dugc thi công, hot dng tr& li trong
trng thai blnh thuäng thai.
9 tháng du närn, tng chi d.0 tu phát trin ti.r ngân sách cüa thành ph là
8.184 t' dông, trong dO chi xay dçmg co' bàn theo dr toán là 3.682 t9 dông, dt
53% kC hoc1i Trung uxong giao và 37% k ho.ch HDND thành pho giao. Giài
ngân vOn dan tux cOng trong 9 tháng dan nàm ngoài các khó kh.n ye thu tçic, giài
phóng rnt bang.., cOn chju ãnh hithng bOi din bien phu:rc tp cüa dch bOnh, d,c
biOt trong thOi gian thiu'c hin giãn cách các cOng trinh dupc yêu cii trn ngrng thi
cOng, nhât là giai doin ti ngày 16/8/202 1 den ngày 15/9/2021 và ke tr 16/9/202 1
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thãnh phô rni cho phép các cong trInh xy dung trên dja bàn (tth vOng do) duqc
thi cong lrO' li. DOng th&i vOi giái ngãn von nàrn 2021 tliI trong các tháng dâu näm
thânh pho phãi tp trung giài ngân so vOn chuyén nguOn tir nàm 2020 chuyn sang,
day là nO 1irc lón c'cia thành ph trong bi cánh djch bnh.
Trong 9 tháng du 11am, môt s du an d hoàn thành và &ra vào s1r dwig nhu:
Tr s lam vic rni cüa Doân Dai biêu Quôc hi và Hôi dông nhân dan thành phô tai
sO 32 Bach Bang; Nâng cap, cái tao via he tuyên dithng Trân Cao Van; Nâng cap, cài
to via he tuyén dLthng Nüi Thành... Môt s dr an dã khO cOng nhu: Cài tao, nâng
cap ca s& 42 Bach Dng dé lam Baa tang Dà Nng; Tram trung chuyén rác thai khu
vuc San Trà; Quáng tri±ng két hop dau xe cuOi tuyn dumg Nguyen Sinh Sac; Cãi
tao, sü'a cha Trung tam djch vy. vic lam Ba Nng; Khu vrc phia Tây ho diëu tiêt
thuc khu dan cu Phân Lang 2 (giai doan 2)... Dc bit, Thu tithng Chmnh phü d ban
hànli quyét dnh sO 435/QD-TTg ngày 25/3/202 1 phé duyt chü truang du tix dir an
Dâu tu xây dçrng Cáng Lien Chiëu. Ngoài ra, thânh ph da chi dao tp trung rà soát,
cp nh.t Ké hoach dâu tu cong trung han giai doan 2021-2025 theo chi do cüa Thu
txó'ng ChInh phü ti Clii th sO 1 3/CT-TTg ngày 23/5/2021 dê trinh Thành üy và
I-IDND thãnh phô thông qua Nghi quyêt so 44/NQ-}-IDND ngày 12/ 8/2021 ye ice
hoach von dâu tu cong trung han giai doan 202 1-2025 cña thành phô.
b) QUy hoach phát trin thành ph Ba Nng, phát trin dO thi và tài nguyen
rnôi tnthng
Tip ttic trin khai 1p Quy hoach thành ph Ba Nng giai doan 202 1-2030,
tArn nhIn den näm 2050, den nay hâu het các chü dAu t d tO chrc 1ra chpn xong
nhâ thãu vá dang ti-iOn ldiai nghiCn ci'ra, xây dirng Quy hoach, dOn nay d hoàn
thành dr thào lan 2 theo thing tiOn d yOu câu. Ngày 15/3/2021, Thu tu&ng Chmnh
phu d ban hàiTh Quyt dnh 359/QD-TTg phé duyt DiOu chinh quyhoch chung
thành phô Ba Nàng dOn n5.rn 2030, tarn nhIn dOn nm 2045, thành phô dã ban hành
Ké hoach so 95/KH-UBND ngày 17/5/2021 và Ké hoach so ii 1/KB-UBND ngày
10/6/2021 dO tO chrc triOn khai thrc hin, hin nay các dan v dtrc giao nhim vi
dang khân traang triOn khai 1p quy hoach các phân ithu, các chuyOn ngành ha thng
k thuat... To chrc 1p DO an diOu chinh quy hoach Càng hang không quôc tO Ba
Näng th6i k' 2021-2030, tarn nhin dOn nàrn 2025.
Thânli phé dã phO duyt 29 d an quy hoach vOi din tich 2.375.629 m2; cp
73 giây phép xây dipig; tAng cu6ng chi dao cOng tác quãn 1' do th, khOng xày ra vi
phrn ye xây dirng khOng phép, trái phép; chu.n b to chirc Hi nghj Sa kOt 03 n.in
thi:rc hin Chi th so 21 -CT/TU cña Ban Thung vi Thành üy. TiOp ttic kiOrn tra vic
quãn 1', sir diving can h chung cu nhà ô' xã hi, nhà lien ice thuc s hu nhà rnr&c.
Trong 09 tháng dâu nArn 2021, thành pM dâ ban hành quyêt djnh phé duyt 66
tru'Ong hop ngu0i Co cOng cách mang, 14 tnrông hcip kho khAn vO nhã O ducic time
chung Cu'; phé duyt danh sácb 50 truông hçip thuO nhà & cong nhân KCN Hôa Cam
(giai doan 1); thrc hin giái qu.yOt bàn nba 0' cii thuOc so' liCtu nhà nuó'c thea Ngh
djnh so 99/2015/NB-CP; di d&i, giái tOa các khu t.p the Cfl xuOng cap22.

22

Hin nay, thãnh ph clang thitc hin giài toâ,di dâi 25 Ithu tp th xung cp vóH72 hO dan d có ki qu km djnh
chat ftrqng (trong dá: 8 KIT mfrc dO nguy hiên, cap D, 16 KYF inic dO nguy hiém cap c va 01 KTT rnc d nguy
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Côngtãc quàn 1' dt cai ducc thng cixông, xây dmg K hoch to chirc cOng bô
qua, tiêp tic
•cong khai cong thông tin dat dai, chia sO thông tin va khai thàc Co hiu
cp uht hoàn thin Co s d 1iu dt dai darn bäo cht chO, phii hçp tInh hInh thrc tO
phát triOn cüa thành phô 3. Thành phO d. thng nh& chü tnrong bO sung các ni dung
phân cap, phân quyOn vO chInh sách, thi.:i tic dn b giài tOa trên dja bàn thành phô
vào Dê an phân cap, phâ.n quyOn quân 19 nba mró, c theo rnô hinh chinh quyOn do tht
tI-On dja bàn thành phô Dâ Nàng dO xern xét chung24 . Tip tiic to chc xây drng DO an
quân 1r, lthai thác ât nông nghip khOng san xuât ducic trOn dja ban thành phO Dà
Nng giai don nãrn2021-2025, Dê an "Quãn 1 va khai thác quT dat cong trOn dja
bàn thành phô Dà Nàng" và cp nht thông tin trOn so dO ye quy ho.ch, v trI các khu
dat, TriOn khai dâu giá quyOn sü' drng dã.t närn 2021 vOi IK ho.ch dâu giá 18 khu dat
(16 khu d. phO duyt danh mi.c và danh mc bô sung nm 2021).
Thành ph dã ban hành và trin khai K hoch n.m 2021 trin khai thc hin
DO an "Xây dtmg Dà Nãrig - thârth phO môi tmO'ng" giai don 202 1-2030 gän vOi DO
an xãy dirng thành phO thông rninh trong tong thO Quy ho?ch cluing thành phO; QuyOt
dinh phê duyt kOt qua "Dánh giá kM hu thànli phô Dá N.ng" và QuyOt djnh phO
duyt 1(0 hoch hành dng irng phó vâi biên doi khi h.0 thành phO Dà Nng giai don
2021- 2030, tarn nhIn dOn 2050. Thrc hin tOt cOng tác ho.t dng thu gom, vn
19 chat thai djch Covid25; chit dng thirc hin các phuong an giárn sat hot
chuyOn,
dng xr 19 chat thai rn sinh hoat ti Bãi ràc Khánh Son nham darn bã.o an toàn lao
dông trong tbôi diOrn djch bnh và dung nguyen täc giãrn sat quy dnh. TiOp tçtc thirc
hin KO hoach xü l dtrt diem cc diOrn nóng 0 nhirn môi truô'ng ti Bi rae Kháiih
San, kim vrc sOng Phi Lc; triOn khai KO hoch xir 19 ô nhiOrn rnOi trthiig kim virc
Au thuyOn và Cãng cá Thç Quang giai don 2021202526. Ban hành Cliii thj ye tang
hiin cp B). Dl thvc hin di di dugc 51 ho dn con li 121 h clnxa di di; dl di dO'i hoàn toàn 04 khu tp th là: 10
Trân Binh Trgng, 1(30 Bch DIng, 52 Trân Quôc Toàn, UI Ong Icli KIiiêim
Qu' dat ló'n, các khu dat Trung tIm dang quIn 1', tInh dn ngày 30/8/202 1 danh m,ic qu9 dIt trên dla bàn càc qun,
huyn là 325 khu vdi tang din tich 2.039.210,5 m2. Qur d&t tái dinh cu, tinh dOn ngIy 30/8/2021 tOflg sO dir an là 313
d\r au vó'i sO 10 quy hoch:,130.7O6 18, So 10 dl bO tn: 108.818 lô (dl có dat thrc tO là 108.498 10); sO 18 chua b tn là
21.888 13 (Dl CO dat thuc 10 là 14.744 10).
Bao gOin 06 noi dung (i) Phan cap UBND cac quln huyen xay dung thlm dinh va phO duyet gia dat cu the de
tinh tiOn bôi thuOng ye dat khi nba nuróc thu hOi d.t; giá dt cI thO dO giao dat tài djah cu, dt thr9'C bOi thuOng 10i;
(ii) U' qiyn LTBND các qu.n, huyn thu hi d& d thi,rc hin di,r In theo quy dlnh ti DiOu 61 và DiOu 62 Lust Dat
dai 2013 dôi vdi trung hQp thuc khoãn 1, khoán 3 Diu 66 Lut DIt dai 2013; (iii) Phlu cIp UBND CIC qun,
huyen tham dinh phe duyet ICe hoach bô tui t'u dinh cu (iv) Phán cap UBND cac quan huyen phe duyet muc h6 tio
khIc quy djnuh t0i DiOrn ci khoàn 2 DiOu 83 Luat Dit dai 2013; DiCu 25 Nghj dlnh 47/2014ft1DCP ugly 15/5/2014
kiOn
cOa ChInh phO (ho trg ngoài quy dinh); (v) PhIn cIp UBND do qu.n, huyri quyOt djnh chIt ltrç'ng rthà, v.1
sinh ho.t cOa h gia
vi,i
trOc, kho tang, bOn bli, các cOng tninh xây drng khIc khOng phãi là nba 0, cong trinh phic
dinh, cI nhân; (vi) Phân Cap UBND các q4n, huyn phI duyt bOi thurOng cho vic di chuyen dc cOng tninh yIn
19.;
boa, di tich ljch sir, nghla ti-aug 1it si, nhà thO', dInh, chàa, am, mien do dja phuong quán
25 Báo cáo hO tr kinh phi thu goni, xir 19 chat thai t?i dc khu cách ly, chOt kiOun dch cho COng ty CP MOi trirO'ng
do thj Dà Nang; iliam muu thành phO clii do lIp d,t, vOn hânh nba v sinh, thu gom, vn chuyên vI th 19 chIt thai
lông tpi dc chôt kiOm salt dch trOn dja bàn thành phO; giIm sIt triOn khai thi,rc hin cOng tIc thu goat, phIn1oi,
19 chat thai phIt sinh tin ole co sO y tO, khu vu,rc each ly tp trung; DO xuât cap gifty di
luu g ut, van chuyOn và xr
thrOng cho các don vj djch vi,i vO vO sinh môi tmOng trong phOng chOn dch Covid 19; dO xult tiOm phOng vIc xin
cho luc luong phong chong duch Covid-19 luc luong lao dong tied tiep linh 'irc inOi tmong, ho tb kinh phi cho
nguoi lao dng thu gain, vn chuyOn, xii 19 chIt thai. Dôi vó'i h thông xii l' nuOc thai Bnh vin dl chiOn khu k9
ye cong tIc vn hành;
tOc xl phia Ily: (1) kiOin tra thçrc té vic v.n hlnh h thng; (2) Blo cáo UBND thlnh phO
(3) Xäy di,nng 1(0 hoitch quan tuIc chIt lung nuOc thai san HTXL NT v.v..
26 TniOni khai xây di,rng các phuong In, quy ch dO qulu 19, vuu hánh, sir duig tài san liOn quan dc dr In NIng cIp,
cai tao mot so hang inuc tat bIt rac Khanh Son BIt china tap truog xa bIn, gia ha, Bli tap ket phC lieu tam thou
nghiOn ciru xIy thrng phuong In diOu chinh v gil djch vu,t thu goin, vn chuyOn vl xii 19 chat thai nIn sinh hot dO
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crng cong tác quãn I' nhã ntró'c dOi vái các hoat dông thàm do, khai thác, chê biên,
sir diving khoáng san; phê duyt Kê hoach ctu giá quyn khai thác khoáng san lam vt
lieu xây drng thông thung trên dja bàn thành ph&
5. Cong tác thu, chi vii qun 1, diu hành ngãn sách
Djch bénh COVID-19 tái biing phát tir cui tháng 4/202 1 tác dng tiêu circ
den tInh hInh hoat dng san xuAt kinh doanh và thu ngân sách nhà nithc trén dja
bàn (thu ni dja tir tháng 5/2021 den tháng 8/2021 lien tiic giãm so vâi cing kS',
trong do tim nOi dja tháng 8/202 1 chi b&ng 5 6,5% so vOi càng k' 2020). Tong thu
ngân sách nba nrc 9 tháng dAu nin 2021 uàc dat 15.167,2 t dông, bang 69,7%
dr toán RDND thành phô giao. Trong ctó: thu nOi dja dt 11.427,2 t' dông, dat
62,8% dr toán (thu ni dja không kê tiên sr drng dat, xO so kiên thiêt dt 10.459,5
t dOng, dt 71% dir toán); thu tiên s1r dçing ctt 847,4 t5 dOng, dat 25,7% dir toán;
thu time xuât nhp khãu dat 3.718,5 t5 dng, dat 104,8% dir toán.
Diu hành chi ngân sách theo dir toán duac giao, dam bào sir ding ngân
sách tiêt kirn, dung chê d quy dnh; chü dng nguôn chi dãu tu xây dipg cci bàn
các cong trInh quan trçng, trçrig diem cia thành phô; ifU tiên sap xêp, bô trI ngãn
sách nhà nuOc và các nguôn içrc hcip pháp khác de dam bào kinh phi cho cong tao
phOng chOng dch bnh COVID-19 và Co sä diêu tr nguOi bnh COVIID-19, Tong
chi ngan sách dja phucing uc thirc hin 9 tháng dâu nàrn 2021 (khong bao gôm chi
chuyên giao gitta các cap ngân sách da phuo'ng) là 13.765,5 t dOng, dt 78,3%
dr toan; trong do: chi thuông xuyên dat 5.556,1 t dông, dat 75,6% dr toán.
6. Các linh vu'c van hóa - xã hôi
a) V khoa lipc - cong ngh
Cong tác quàn l hoat dng nghiên cfru., chuyn giao và üng di1ng các nhirn
vu lchoa hçc và. cong ngh ducc triên khai tIch crc. Ttrng bu6c nàng cao chat
lucmg Cong tao xây dung kO hoach nhiOm vu nghiên cuu hang nàrn thông qua viOc
day manh vic dt hang van dC nghiên
de giài quyêt uhttng van dê buc xc,
cap thjet cEa thành phO, ngành, dja phixang27. Hoat dng quãn l' nhà nuc vêkhoa
hpc vâ cong ngh nhu: s0 httu trI tuê, an toàn buc xa, hat nhân, tiêu chuân do
1Lr6ng chat lung... tiêp t'ic dixgc chü trgng. TAng cung các hoat dng ho tr
doanh nghip dôi mài cong ngh, phát triên th tnrâng cong ngh và ho trç 1dii
nghip, dOi rnó'i sang t?o trôn dja bàn thinh phô; dã ho trci dirqc 10 doanh nghip
vOi tong kinh phi hO trg tir nguOn sr nghip khoa h9c và cong ngh là 1,539 t'
dOng. Tp trung triôn khai hoat dng h trg h sinh thai khôi nghip, dôi mi sang
tao28.
pliO hgp vài quy trinh 4n hành bi rae Khánh Son sau khi nâng c.p và k& qua ciia clurong tiinh phân lo?i chit thai
ran sinh hott tti nguôn. Theo dOl tinh hinh triên khai các dtr an tram trung chuyên rác thai: (i) Trm trung chuyên
rae thai Son Trá; (ii) Trtni trung chuyèn rOc thai ti khu vvc du&ng Lê Thanh Nghj v.v,..
" Ky ket Hop dôag thuc hiên dot voi 07 nhiem vu cap thanh phO narn 2020, to chuc tnên khai 52 nhtern vu
K}1&CN cãc cap (gOin 02 dé tOi cap quOc gia, 04 chr On Nong thOn miOn nOi, 28 dO tài cOp thAnh phô Va 18 d tOi
cOpco sr); hO duyët danh muc nhiêm vu K.H&CN cOp thOnh phO nOin 2021 (dot 1) dôi vói 04 dO tOi niOi.
2RTO chcrc tong kOt vO gp mit doanh nghip KNDMST näin 2020. Klten thuOng t.p the vO cO nhOn thuc Cong ty
TNHH Du tu vO Ho trq khOi nghip DO Nang có thOnh tich dóng gop phOt triOn h sinh thai KNDMSTtrOn da bàn
thânh phO. Ban hOnh 1(0 hotch sO 02/KH-UBND ngOy 05/01/2021 thtrc hin DC On "Ha trq h sinh thai KNDMST
quc gia dOn narn 2025". Cong van gfri B K1-l&CN vO dO xuOt kiCn ngh dOi vói viec xem xét, quyCt dlnh cho cuic
Trurig tarn ha t1V KNDMST t0i thOnh ph DO Nng thrc Op di,tng COC co chC, chinh sOch cüa Ngh dnh so
94/20201ND-CP XOy drng hO so ki'n toOn HQi dOng DiOu phOi nng lt.r&i khâi nghip thOnh phO DO Nang.
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b) V van hóa - Th thao
Cong tác tuyên truyn cè dng tnrc quaii duge trin khai 1ng b tr thành
phO den co so, ni dung darn bào theo huOng dn Va phong phi, da dng ye hInh
thüc29 ; Báo cáo tong kêt 10 narn thirc hin Nghj quyêt s 08-NQ/TW ci:ia B Chinh
ye
trt(khóa XI) ye tang cuà'ng sir lãnh d.o cüa Dàng, tao buó'c phãt triên maith me
the dic the thao den nàm 2020; ban hành và triên khai thrc hin Kê hoach Phong
trào "Toàn dan doàn kêt xây drng di sng van hóa" và Eê an "Xày dirng nep
song van boa van minh do th" trên da bàn thành phô närn 2021; Kê hoach to chic
các hoat c1ng 1 nim 25 nàrn thânh ph Dà Nng trirc thuc Trung uang.
Cong tác bào tn và phát huy các giá tr di san van hóa tip t.c thrc quan
.
tarn30 Hoà.n thành cong tác chuân b dâu ti.r d sOrn kh&i cong các cong trinh di tIch
trong nàrn 2021; triên khai thirc hin các cong trinh di tIch dugc tning tu trong nàm
2021; ldiâi cong Dir an di dOi Bào tang Dà Nng ye trçi sO 42 B.ch Dàng; tiêp tyc day
nhanh tiên d hoàn thành các thii tic dâu tur dr an Tu bO, ton tao di tich Thành in
Hãi (giai doan 2), Di tIch thang cãnh quôc gia dc bit Ngü Hành Son, phôi hçTp vOi
tinh Thra Thiên Hue thirc hin Dir an Bào tn, In bO, phiic hOi và pháy buy giá trj di
tich quôc gia Hài Van Quan.
c) Vê giáo dic và dào tao
Tip tiic thc hin di rnOi can bàn toàn din giáo duc và dào tao, day manh
các biên pháp nhãrn nâng cao chat 1ung giáo dic toàn din, chat lupng hçc tp dai
trà cüa hpc sinh, nba 4y chat lugng giáo dic tiêp t\lc dupc duy trl, On djnh31; hoàn
thânh cong tác tuyên sinh các lOp d cap; tO chc thành cong kI thi tot nghip
THPT nàrn 2021; to ch'rc các cuc thi giáo viên chü nhim giOi T}{PT cap thành
phô, giáo viên dy giOi tiêu hpc cap thành phô, "Thiêt kê bài giâng e-Learning"...
tong kOt D an süa hçc duOng giai don 2018 - 2020; so ket 5 nàm cong tác Kiêrn
dtnh chat hrqng giáo dic giai doan 2015-2020; to chOc iC khai giàng nàm h9c rnOi
2021-2022 bang hInh thOc trrc tuy0n32. TrInh HDND thành phô ban hành Nghi.
quyCt sO 35(NQ-HDND ngày 12/8/202 1 quy dtnh mOc thu hpc phi, h9c phi 'a dOi
vOi các c0 sO giáo dic nghe nghip cOng 1p thuc thành phô Dà Nang quãn 1 và
bgc phi giáo diic marn non, giáo dc phô thông cong 1p trên dja ban thành phO Dà
Tap trung phiic vi tuyên truyn chào mi1ng Dai hi Bang toân qu6c ln thio Xtfl, k9 niarn 91 narn Ngày thành 1.p
Bang C<rng san Vit Narn và mlrng xuân Tan Sôu, ngày QuOc të Plw nü k' niain 46 nãrn ngày Giai pháng mien
Narn, thông iihât dat nu&c và Quôc tê Lao dng; tuyen truyn bu th Bai biêu Quc hi khOa XV và bâu civ Dai
HDND các cap nhiarn kS' 2021 - 2026.
To chc lê cOngbô quyét djnh v dOn nhân bang xêp hang di tich cap thành phô Di chi kháo cô Cham Phong L; ban
hinh QuyCt djnh ye vic xëp hng di tIch cap thành ph - Dinh Van Duong, Quyêt dnh xp hang dOi vO'i 02 di tich ljch
- van hOa và danh lain thang cành cap thành phô là M ngâi tiên hiên Phan COng Thiên và Dn tu&ng ni@n Mc Vit Nam
Anti hông, Anh hông Lit si phuOng HOa Hip Nani; ban hinh Quyêt djnh ye viêc ckp giy phép hot dng bãotàng ngoài
cong 1p dôi vó'i BOo tAng K' rc DiCu khAc dO. in5' ngh Non Nuóc; ban hAnh danh rn;lc bia, biên tirOng nim cOn trcing tu,
tO vAxfty mOi giai doan 2021-2025; trinh B VHTTDL cOng nhan Quyêt dnh cOng bô Danh mvc di san van hOa phi
vat the quOc gin Lê hOi QuAn The Ant NgO Hành Son; trinh Thô ttrOng Chinh phO cong nhan02 bOo vat quOc gin là ttrgng
Ganesha VA tuong Gajasimha dang duc BOo tAng BiOu khOc Chain; tiêp tic hoAn thian ho so dé nghi UNESCO cOng
nhan di sAn van khOc HAn Nôrn NgO Hành Son là di sOn ts 1iu the giOi.
K' thi h9csinh giOi quôc gia: CO 47/68 hpc sinh tharn gia dot giAi (tang 02 giAi so vOi nàm hQc truOc), ti ia
truóc), 11 giAi ba; 26 giOi khuyOn khich. Ti l hc sinh dO
69,1%. Cu the, co 10 giOi nhI (tOng 02 giAi so vó, i nOrn bce
tt nghip tti Ki thi THPT nOm 2021 IA 95,86%; trong do có 06 trixOng có ti 1 100% HS dO tOt nghip.
32 VOi cáo hoot dng: Chuong trInh ta dAm "BA Ning — ChAo nOm hçc mdi" tiCo song DAi PhAt thanh TruyOn
Nng; triCn khai cAc hot dng chào mirng nOm bce mdi t0i cAc don vj, trudng hçc; cAc don vL tnrOng hc triOn
khai phuong An dy hQc tr',rc tuyOn; kiêni tra cAc hott dng giáo dpc vO cong tAc phOng chOng djch COVID-19...
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N.ng närn hpc 2021-2022; Nghi quyt s 37/NQ-HEND ngây 12/8/2021 h trçx
hçc phi dôi vài tré rnârn non và hoc sinh pM thông trong nàm hpc 2021-2022 do
ânh huâng cia djch COVID-19; Nghi quyt so 38/20211NQ-HDND ngà.y
12/8/202 1 quy djnh chiInh sách dOi vi tré em mârn non, giáo viên mrn non ti các
co sá giáo dic rnârn non thuc lo.i hinh dan lip, tii thiic lien quan den khu cong
nghip trên dja bàn thành phô.
d) V lao dng - thuoig binh - xA hi
Trong 9 tháng dAu näm dã t chic duçc 16 phiên giao djch vic lam, thu hit
2.603 hrçit doanh nghip tham gia; khóp noi, giói thiu vic lam cho 1.754 lao dng;
các thành phân kinh té trCn dja ban dä t?.o vic lam cho 23.654 lao dng, trong do Co
13.967 vi ti-I vic lam tang them; thâm djnh Va giài ngân tr chirong trinh cho vay
giài quyêt vic lam33 . Roan thành Cong tác thàrn, tang qua các dja phuang, dn vj,
gia dinh chIah sách tiêu biëu, hO nghCo và nhân djp têt Nguyen dan Tan Sim 202 i;
thArn, t.ng qua cho ngwYi có cong vi cách mang nhân KST nirn 74 nm ngày
Thuang binh - Lit si (27/7/1947-27/7/2021) vi kinh phi gân 23 t' dông; tang qua
cho cac cháu thiCu nhi nhân ngày QuOc té thiêu ahi 01/6 Va dip têt Trung thu näm
2021 vó1 kinh phi gân 1,3 tr dông; thirc hin giãi quyêt trçi cap hang tháng Va rnt
lan cho 667 tnTng h9'p35; thrc hin h trci sa chia, xay m&i nhà cho nguài có
cong vâi cách mng narn 2021, den nay da hoàn thành xây rnài, sa chtra vâi tong
so 708/707 nhà so vói kC hoch dê ra (xây mó'i 180 nhà, süa chfra 518 nhà).
Ban hành E an thrc hin Chrong trmnh thành pM "5 không", "3 có", "4 an"
tren dja bàn thành phô den nãm 2025; Kê hoachtô chrc diêu tra, rà soát hO gia dinh
có hoàn cânh khó khàn phiic vi xây dimg chuân nghéo da chiêu giai don 2022 2025; K hoach thirc hin Chrang trinh "PhOng ngra và rng plió vó'i bao lrc trên co
sO' giOi giai doi.n 2021 - 2025 tai thânh phO Dà. Nng"; Chtrang trinh hành dng vi tré
em giai doan 2021-2030... Hin Ca s xã hOi Bâu Bang dang quãn is', cai nghin,
giáo diic, day nghê cho 487 hoc vién; quãn l' sau cai tai noi cu trü 775 ngithi.
7. Xây di'ng chInh quyn - Thanh tra - Tu' pháp
Hoàn thin dir thão và trinh Ban can su dãng UBND thânh pM, ThuOng trirc
Thành üy De an phàn cap, y quyên quãn 1' aba nuó'c trên dja bàn thành phô gän vi
thi diem to chirc rnO hInh chInE quyên do thj; hin dang hoàn thin dé báo cáo Ban
ThixO'ng vç Thành üy. Báo cáo Thu tuó'ng ChInh phü phé chuân ket qua bâu Chñ tjch,
PhO Chü tch UBND thành phô khóa X nhiOm k' 2021-2026 va kOt qua ban bô sung
02 Phó Chü tjch UBND thành phô khOa X nhiOm k' 2021-2026. Thành phô dã phê
duyt phuong an sap xêp dôi vO'i 11 So36; huó'ng dn 03 SO'37 CO Quyêt djnh ldn toàn
' U'óc cho vay dn thOng 9/2021 10 685.675 triu ding vói 14.327 dir On,
lao dng..

gop

phàn g ui quyt vic lOrn cho 14.368

Cap phOt quO cOa Chñ tjch nuOc vO TJBND thành phO cho trên 7 1.000 lu'çt dOi ttrng ch[nh sách vOi tang kinh phi
hon 35 t' dông; tO chrc thrn, tang quO cOc dja phuong, don v, gia ctinh chinh sOch tiêu biéu than dp tOt Nguyen
dOn TOn St'ru 2021 vO 15' nim 74 nOrn ngOy Thung binh - Lit sT (27/7/1947 - 27/7/2021).
Trong dO: Hang thOng 192 truOng hp (137 trlrOng hgp theo PhOp Inh U'u dOi NCC; 55 truOng hp trci cOp
tiurOng xuyen theo Nghj quyOt 1912016/NQ-HDND cOa HDND thOnh phO) và trç cOp 1 IOn cho 475 truOng hqp (305
tiuong hop t1ieo Phap lOnh va cac Quyet dinh cua Thu tuong, 170 tluang hop tta cap Lho khtn dot cuat theo Ng]it
quyOt 19/2016/NQ-HEND cOn HDND thOnh phO vOi s tiOn 438 triu dOng).
" SO XOy dmg, SO Ni vi, SO Tu phOp, SO Y tO, SO Ngoi v, SO' KO hooch vâ D0u flx, SO Du llch, SO Thông tin và
TruyOn thong, Thanh ti'a thOnh phô, SO Khoa h9c vO COng ngh; SO TOi nguyen va MOi truO'ng.
' SO TOi chinh, SO NOng nghiêp vO PhOt triOn nOng thOn, SO Cong Thtrong
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theo D an dã phê cIuyt38; quyt djnh kin toàn nhãn sir 1nh do Vn phông UBND
Giárn dôc,
thành phô39 sau khi to chic 1i; diêu dng40 , bO nhirn41 , bô nbirn 1ai42
Phó Giám dôc cá.c s, ban, ngành Va tixang dxcrng; kin toàn nhan sir lãnh do các ban
quán 1' dir an thuc UBND thánh phô. Tip tVc thiic hin ê an sap xêp, dôi mái dan
v si;rnghip cong l.p thuc UBND thà.nh phô giai don 2018-2021.
Phi hçip v&i B Ni v d truth ChInh phü ban hânh Nghi dinh s
34120211ND-CP ngày 29/3/2021quy djnh chi tiêt và bin pháp thi hành Nghi. quyêt
I 1912020/QH14 ngày 19/6/2020 cüa Quôc hOi, Trên ca s& do, dä ban hành K
so
so 34120211NDhoach sO 7OIKH- UBND ngày 14/4/202 1 ye triên khai NgM djnh
CP cta ChInh phü; trinh HDND thành phô ban hành Nghi, quyêt so 356/NQHDND ngày 12/4/2021 ye so 1ucng biën che cong chitc ciia UBND phithng timg
qu.n trên dja bàn thành phô. Triên khai và hoàn thành tot cOng tác bau cr d.i biêu
Quôc hôi khóa XV và dai biêu HDND các cap n]aim kr 202 1-2026 darn bào thea
quy dlnli, dung pháp 1ut và an toàn trong tmnh hInh djch COVID- 19 diên biên
phic tp ti thành phô Dà N.ng. TrInh RDND thành phO ye vic mien nhim và
bâu Uy viên Uy ban nhân dan thành phô Dà N.ng khoa IX, nhirn k' 2016 - 2021;
trinh B Ni vit quyët dnh diêu chinh phân 1oi dan vj hành chInh huyn Hôa
yang, qun Cam L, qu.n NgU Hành San tir 1oi II len 1oi I.
Thanh tra thành ph trin khai, dua vào hoat dng Phn mm xii 1 chng
chéo hot dng thanh tra nhàrn dieu chinh, xr 1' ni dung kê ho.ch thanh tra gitta
các ngành và da phixang; huàng dn các ngành, da phi.rong thic hin nghiêrn Chi
20/CT-TTg ngày 17/5/2017 cüa Thu txàng Chinh ph Ye vic chan chinE
tht so
hot dng thanh tra, kiêrn tra dOi vói doanh nghip. Tiêp tiic thirc hin têt cong tác
tiêp dan, x'r 1r, giài quyêt don khiêu ni, to cáo và phàng chông tharn nhUng, nhãt
là các khiêu nai dOng ngthi, kCo dài. Trong 9 tháng dâu närn 2021, toàn ngành
Thanh tra thành phô dä triên khai hon 3.006 cuc thanh tra, kiêm tra hanh chInE và
chuyên ngãnh trén các linh vrc: thanh tra trách nhirn vic thirc hin các quy djnh
cüa pháp 1ut ye thanh tra, tiêp cOng dan, giài quyêt khiêu nai, to cáo, phèng chOng
tham nhüng; thaith tra vic chap hành chInE sách, pháp luat ye quãn l, sr dmg dt
trtróc và sau cO phân hOa; thanh tra vic chap hành chinh sách, pháp 1u.t trong
cong tao quàn 1 dir an dâu tir xäy drng và vic giao dat, cho thuê dat, chuyên rnc
dIch sü ding dat, thrc hin cáo nghia vi tài chInh, cap Giày chrng nh.n quyên sü
dtng d.t, quyên s& hEtu tài san gn lien vôi dat...
Trong 9 tháng, nganh Tu pháp dã thm dinh 36 di thào van bàn quy phrn
pháp lut43, tham gia gop hon 850 lugt dir thão van bàn cCia Trung uong và thành
phO. Tham rnt.ru ban hành Kê hoach so 30/KH-UBND ngày 17/02/2021 tuyên
truyên, phO biên pháp Iut ye bâu ott di biêu Quôc hi khOa XVvà di biêu
dan nghip vi
HDND các cap nhim kr 2021 -2026 trên dja bàn thành phO. Hung
cáo s&, ngành, UBND cáo qun, huyn ye xi:r lr vi pharn hành chiub dOi vO cáo
Theo Quyt dnh s 247/QD-UBND ngày 25/01/2021 cCoa UBND thành ph ban htnh D an I(iii toàn t chirc
trong các co quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tMnh phO quCn 1'.

ben

01 Chanh VCn phOag v 03 Phô Chánh Van phóng
° 06 Giárn dc vO OS Phó GiOm dôc
02 GiOni dOc v6 09 PhO GiOm dOc
' 05 GiánidOc va 16PhO GiOnidOc
' Trong do Co 01 ctê nghj xCy dirng ngh quyOt vO 35 dr tháo van ban quy phtrn phCp 1u.t,
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hành vi vi phrn quy djnh v phông, chng djch COVID-19. Ben cnh dó, cong tác
hành chinh tii phãp, 19 ljch tu pháp, bô trr tr pháp, cong tác phô bién, giáo diic
pháp 14t, quãn 19 xir 19 vi phm hành chinh, theo döi thi hành pháp 1ut tiép ttc
thirc hin Co hiu qua, dung quy dnh.
8. Quôc phôug - An ninh
TInh hInh an ninh chInh tr, trât tu, an toàn xã hi trn dja bàn thàuh ph6 Ca
bàn on djnJi; thành phô lam cOng tác chuân bj vâ tO chic thànli cong diên tp lthu
vrc phOng thu thánh phô nàrn 2021; trin khai 1irc lu?ng chit chin các c'ra, agO ra,
vào thành phO trong cong tác phông, chông djch COVJD-1 9; ban hânh Quy ché phôi
hop báo dam an ninh, trât tçr, giám sat, cách ly y tê ngui nhãp cãnh trái phép vâo da
bàn thãnh phO; ban hành Ké ho.ch so 655/KH-TJBND ngày 05/10/2020 cita TJBND
thành phO ye thirc hin chuang trmnh hành dng thrc hin Nghj quyêt so 33-NQ/TW
ngà.y 28/9/2018 cCTa B ChInh trj ye chiên luç'c báo v bien giói quôc gia trên da bàn
thãnh phô; triên ldiai thi hành Lut Biên ph.Ong Vit Nam; bão dam an ninh trat tir
cho bâu ci:r dai biêu Quoc hôi khóa XV va bâu cr dai biêu EDIND các cap nhim
kS' 2021-2026
Trong 9 tháng nm 2021, tInh hlnh tti pham tip tiic duc kiêm soát, kéo
giám 15,1% so vol citng k9 närn 2020, trong dá, mt sO 1oi ti phm giãm mnh
nhui: giét ngithi giârn 57%; cuop tài san giàm 43 %, cô 9 gay th'irang tIch giàrn
27%,, trrn cap tài san giãm I 8%; t9 1 diu tra khám phá an dat cao (87,6%), khám
phà thânh cOng nhiéu chuyén an, trit xOa nhiêu bang, nhOm ti phtrn hinh sr hot
dông chuyen nghip; các thrOng dày ma tiiy CO quy mO iOn, lien tinh; thc hin tot
cong tác kiêrn tra, xü 19 nguOi nghiên, ngi.rOi sü diing trái phép chat ma tiiy phct
hi, xv lj 1.724 u'àng hQp, so vó'i c1ng Jçt) nám 2020 It hon 554 truàng hçp,).
IPhát hin, xfr 19 nhieu vi vic vi phm hành chInh trén linh vrc kinh tê, tharn
nhüng, buOn 1u, gian 1.n thixo'ng rnai, san xuât, kinh doanh hang giá, hang kern
chat 1ucmg45. Tr.t tir an toàn giao thông, trât tu do th thrc duy tn on djnh; 9
tháng nArn 2021 (tir ngày 1 5/1 2/2020 den ngày 14/9/2021) xày i'a 47 vi tai nn
giao thông, lam chOt 28 ngri, bj thuang 33 nguäi (so vói cüng k9 nàm 2020:
tang 04 vi, giãrn 06 ngithi chet, tang 11 nguOi bj thuo'ng).
Nhiii chung, tInh hInh djch bnh COVID-19 cOn din bin rat phirc ttp,
thành phô tiëp tic phôi hçrp cht ch vó'i Bô Y té, Ban Clii dao Quoc gia phông
chiig djch COVID-19 và các co quaii lien quan dé ti-iOn khai các bin pháp phOng,
chôrig dc1i trong thà'i gian tOi. Trong 9 tháng du narn 2021, din biOn djch bnh
dã anh hu&ng sàu sac dOn tInh hinh phát triOn kinh tO - x hôi, các hoat dng san
xu.t kinh doanh và di song nhân dan thành phO, ngoi trr tinh hinh tIch circ trong
6 tháng dâu nàrn vói tang trithng GRDP dt 4,99% thI trong Qu9 III, kéo dãi sang
Qu' IV/202 1 tang tnithng du9'c d báo chrn 'ai, mOt so linh vrc ngành nghO tiOp
tic bj tác ng sàu sac, d.c bit ngânh dich vu du 1ch, cong nghip, khai thác hãi
san, thu ngãn sá.ch, giài ngân dâu tu cong chua dt nhu mong muOn v.v... Trong
tinh hInh do, các rnic tiCu an sinh xa hOi, vic chArn lo cho dOi sOng cüa các tang
• ' Dã ,cày ra 259
vu., giãni 46 vu, k\in 03 ngi.thi ch&t, 54 ngxôi b thuong, thit hi uóc tmnh kho?mg 14,2 t c1ng.
' Phát hién, bit git 187 vu, 182 dôi trng vi phrn, ra quyêt djnh xr phit htnh chinh 181 vi, 176 dôi tuvng (tang
61% so vói cuig k' nini 2020), phat den trên 1,5 t'dông.
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l&p nhn dan dixcrc dam bão, thành ph dLTgC sr dng hành và dánh giá cao tt các
tang lap nhân dan, thành phô thrc hin tot "chü trung an dan".
II. CAC GIAI PHAP, NHIM VU CAN TJP TRTJNG CIII D4O
TRONG 3 THANG CUOI NAM 2021
1. Mt s ch tiu chü yêu nám 2021
Vài t' 1 tiêm v&c xin müi 1 dat 100% Va 22,1% müi 2 vào cuôi tháng
10/2021; khà nàng kiêm soãt djch bnh & cp d 2 thI thành phô sê cô gang dat
duoc các chi tiêu näm 2021 v&i môt so chi tiêu chii yêu nhu sau:
- Phn d.0 Tng san ph.rn xä hi trên dja bàn nArn 2021 (GRDP, giá so sánh
20 10) ithc tang 0,11% so vói nárn 2020.
- Tang thu ngân sách Nhà nithc trên da bàn nàm 2021 u&c dat 89,8% so dr
toán HDND thành phô giao.
2. L trInh m& cfra 1i các hot dng, kinh t, xã hQi
Can cT Nghi. quyt ban hành Quy dnh tam th&i "ThIch üng an toàn, linh hoat,
kiêm soát hiu qua ditch COVID-19" cüa ChInh phü, Hu&ng dan cüa B Y tê Va. Kê
hoach phOng, chông djch cüa thành phô, thành phô ap diving bin pháp phông, chong
djch và triën khai các hoat dng kinh té - xã hi theo cap d 2 tC ngày 16/10/202 1,
sau do së chuyên sang áp dng cap d 1 tr tháng 1/2022. Tnxäng h?p diên biên djch
xu han so v&i dr kiên ca ngành Y tê, tüy vào dáuh giá mtc d nguy co, thành phô
së chuyên sang áp dimg trng thai phOng chông djch & cap d cao han.
3. Các giãi pháp, nhim vii
Quyt 1it, tp trung thirc hin nghiêrn tüc, cn trçng các giài pháp kirn
soát, phông, chông dch bnh nhäni dáp rng cho các hoat dng kinh tê - xä hi
duc diên ra trong trng thai binh thung rnO'i, phân dâu tôc d tang tru&ng GRDP
nam 2021 dat & rnc cao that so v&i thrc hiên nam 2020.
a) Tp trung clii dao quy& 1it 1dm soát ch.t tinh liinh djch bnh COVID- 19
- Tip tiic t chñc thrc hin có hiu qua các chi dao cüa Ban BI tim, Chmnh
phi, Thu trróg ChInh pht, cá.c co quan Trung uong, cña Thành iiy ye phOng,
chông dtch trong tInh hinh hin nay.
- Trin khai các K hoach tiêm v&c xin phông COVID-19 tai thành ph Dà
Nang theo so luçmg vac xin dtrc BO Y tê phân bâ.
- Tip tc huy dng ti da các nguii 1rc h trc cong tác kim soát, phàng,
chOng dtch; tIch circ, lchân trirong nang cao nàng 1rc cong tãc diêu tra, truy vet,
lchoanh vüng, vn chüyên, each ly cac tm&ng hpp bnh than, Fl, F2 và các tnthng
hgp lien qiian khác trên dja bàn. D.c bit là cong tãc diêu tra, truy vet, khong dê
dOi trng nguy co chtxa dtrçic cách ly, xét nghim kjp th&i.
- Dy manh cOng tao xét nghirn, phát hin só'rn các trng hgp m&c bnh d
khoanii ving, truy vet, each ly kip th6i; cài thin, nftng cao các phuang pháp, quy
trinh, cách thTc ê da mnh tOc d nhap sO lieu, lay mu xét nghirn, gui rnu xét
nghim, trà l&i kêt qua xét nghim.
- Dam bäo cong tác diu tr, chm sOc bnh nhân COVID-19.
- Khn talong ban hành, trin khai thiic hin K hoach phic hi kinh t - xã
hi trong trng thai bInh thix&ng mói san khi djch bnh co bàn du'pc kiêrn soát.
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b) T.p trung h tra, duy trl n dirth san xut, kinh doanh,
suy giãm tang trLrông kinh t
- Cáo linh vuc dich vu
+ V Du lich:

gop

phn han ch

Tip titc ph6i hap ngành y th, quân, huyn d t chirc hoàn thành tiêm v&c
xin cho doanh nghip du ljch. Chuân bi diêu kiên s.n sang dê khôi phtic boat dng
du lich46, tnrác mat là du ljch nOi dja. To chrc khão sat thi tnr0ng khách nOi da,
khách quôc tê; xây dirng và tham rnuu tri&i ldiai Phixang an don khách du ljch ni
dja trong tInh hmnh m&i.
Trik khai hot dng truyn thông, x11c tin, quãng ba. du ljch theo din bin
rnOi ciia tinh hinh djch bnh COVID-19; thr nghirn VR360 giài thiu các diem den
Dà Nàng; chuân bj cong tác dàng cai sir kiên Din dan phát triên durng bay châu A
(Routes Asia) nàm 2022. Nghiên c1ru dnh hithng thj tri.rông khách quôc tê den Dâ
Nng và d xuât chiën 1uc quãng bá xüc tin giai doan 2022-2024.
Xây dmg và th chirc các chirang trinh du ljch t?i ch cho nhOm gia dinE, h9c
sinh, sinh vién (hoat dng di ngoai, du ljch cong dông, tour trekking HIOa BAc, Hôa
Vang...); xây dmg các nhórn san phârn du ljch bién, golf, du ljch am thirc, du [job
nông nghip, sinE thai, du ljch M.I.C.E dê cong bô và phic vt khách; thi7rc Iiin Ké
hoach to chirc thI diem chuang trinh "Dà Nng v dêm Danang By Night"; thi diem
tO chrc cáo hoat dng vui chai, giái trI tai bãi biên dêm M9 An phü hap vOi tInh hiub
din biên dichbnh COVID-19. Don doe day nhanh tiên do chuân bj ctâu Pr, triën
khai dir an chiêu sang ngh thuât "Dông song ánh sang"; triên khai giai doan 2Tuyên
phô di bO Bach Dàng - Nguyen Van Tri - Trân Hung Dao; cài tao câu Nguyen VAn
Tri thành câudi bô, ngArn cánh và to chüc djch vi 02 dâu câu. Triên khai cOng tác
chuân bi mt so san phârn du [jch nOng nghip, nông thOn, dii 1ch cong dông.
Nghiên ci.ru trin khai mO hinh "San giao djch dii [jch tr17rc tuyn" (mO bInh
Ch9' Du ljch tic tuyên) dC h trçy các doanh nghip du llch ket nôi, giao djch kinh
doanh và tO chrc mua ban tn.rc tuyên dj.ch vi phirc viii du [jch vol khách hAng; thI
diem thO du ljch thông minh.
Trin khai cáo chixong trInh k& n6i doanh nghip, h6 trg tim kiêrn nhân sir,
dAo tao Iai tay nghe lao dng hoc lao dng mdi. To chic dAo tao, bOi duOng nâng
cao nghip vii quãn 1' diêu hAnh, nghip vi chuyên mOn ôho dOi ngü nhân lirc du
licE nhàm tái câu triic, nâng cao chAt luçrng dOi ngü lao dng trong ngAnh du ljch,
gop phân gitr ch.An lirc 1uQng nay trong diêu ldn b tác dng bO'i dch COVID-19.
+ V Thuang mçti:
Tp trung cung rng hang hOa thit yu phic vi nhu cu cüa ngu6i dan, nh.t
là các 1dm vixc phong tOa, each ly y tê, trong do tiCp tçic m& 'a hoat dng eác ch
truyën thông trCn dja bàn (bao gOm ch dAu rnOi HOa Cuäng) trong diêu kin phAi
dArn bão vO phàng, chông djch. H trçi doanh ng1hip vi.rç1 kliO, phiic hôi hoat dng
sAn xuAt - kinh doanh trong trng thai binh thun.g mdi.

Rà soit, tliain irnru bô sung, diu chinh các giãi phAp
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Tip tic triên khai các chLrcYng trmnh xiic tin thuang ni, thucing rni din tr,
các hot dng kêt nôi giao thucmg, các chu'ong trInh khuyên mi kich câu mua sam,
ho trci doanh nghip irng ding thucng mi then tL'r, d.ng k9 bào h nhn hiu,.. ph'i
h9p vi bôi cành vã tinh hInb kiêrn soá.t dch bnb. PhOi hqp vói Viettel triên khai xây
dirng san thucrng rni din tir h trçc rnua sam tnrc tuyén và triên 1m áo phiic vii cho
cong tác xñc tiên thtrang rni. To chi'rc hiu qua các hot dng ci.:ja Ban chi do Tto
thun lqi thucing rni thành phô Dà N.ng, gop phân h trq doaith nghip tháo g0 kip
thai khá 1thn, vthng mac trong hoat dng xuât, nhp khâu.
T chrc các hot dngkich cu tiêu diing Irong uhmg tháng cu6i nam 2021 và
dâ.0 nà.m 2022; ho trg, tao diêu kin cho các doanh nghip tO chiic câc chiro'ng trInh
khuyên m.i, giàrn giá, tn an khách hang nhm kIch câu tiêu dung; ChuGng tnInh
Ngu&i Vit Nam uu tiOn diing hang Via Nam; Chtrcing trinh ctixa hang Vit ye nông
thôn, các khu, cim cOng nghip. To chi'rc Hi chci Quôc té Thixong mi, Du 1ich và
Dâu tu Hành lang kinh th Ong Tây (EWEC) di kien tr ngây 16-21/12/2021.
Tip tiic duy tn lui.i thông hang hOa, dam bào cOng tác dt trLt hang hOa, bmnh
on th thràng, bão darn dày di:t ngun cung hang baa, on dtnh giá cã hang hóa phc vi
nhu câu thiët yêu cüa nhân dan trén dj.a bàn thanh phO vào các thai diem LO, Têt, rnua
rnua lii và trong ftuàng hçrp djch bnh bitng phát. PhOi hçp tang cirô'ng cong tác kiêrn
soát thi truOng, chong buOn lu, gian ln th'rong mi, hang nhái, hang giã, hang kern
chat luçing, các hànlh vi dâu co, gain hang...
+ V Giao thông vn tài:
S&rn khôi phic ho.t dng vn tâi, dc bia là hot L1ng vn tãi hành khách cong
cong bang xe but, xe taxi, xc din, vn tài hành lthãch dixng thüy ni da dam bào an
toân phàng chông djch.. Tlnthng xuyën rà soat, tháo go khO khan, hO trg giai quyêt thu
tuc hành chinh nhanh chóng, kjp thai cho doanh nghip, ngu&i dan ngay sai' khi tInh
hInh djch bnh dugc kiêrn soát nhàrn sam khôi phc hot dng san xuât ldnh doanh,
nhâ.t là trong lii± virc kinh doanih vn tái. Xây drng kê hoch vn tài phçtc v Têt.
Phi hçp chat ch vai các B, ngành Trung uong, các Ban QLDA dy nhanh
lien do triOn khai các dix an: B en càng Lien Chieu - giai don 1 (phân co sa h tng
dàng chung); dOn dôc cong tâc chuân bj dan tu näng cap nba ga hành khách Ti - Càng
Hang khOng quôc tê Dà Nrig; cong tác l.p báo cáo nghiên cim tién khà thi Dr an Di
dô'i ga throng sat na khOi trung tam thành phO (giai don 1). Hoân thành cong tác chuân
b dâu tr dé khOi cong cong trInh các bãi d xc trên da bàn thành phô. Hoàn chinh,
tririh B Giao thông v.n tài Quy hoch diu chinh Cânig hang khOng quOc tê Dà Nng
thôi k 2021-2030, tam nhln den näm 2050. TriOn kbai cOng tac 1ta chpn nhà thu
vn hành 05 tuyên xe but trg già giai dotn 2022-2027 sau khi UBND thành ph
thông nhât chu trirang.
+ ye tài chInh - ngân hang:
Chü dng lam vic v6i doanh nghip ct nm bat, tháo g khô khán, to diu
kin thun 19'i cho doanh nghip tiêp cn các chInh sách h trç cl:la ngân hang; tIch
crc chi do các tO chrc tIn dmg trên dja bàn tniên khai quyt 1it, rnnh me các
giâi phãp cua Ngân hang nba nuóc VietNam theo Thông tu sO 14120211TT-NEiNN
ngày 7/9/2021. Tang cuOng kiêrn soát chat luçng tIn dtng; tich crc triOn khai các
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biên pháp kiêni soát và han ch no xu phát sinh; tang truàng tin ding an hoàn Va.
hiu qua. Dày rnnh boat dng thanh toán khôiig thing tin mt.
Dày nhanh tién dO nghiên c1ru, 1i tm don v tài tr là Cong ty JPPG dê srn
nghin cira, hoàn thành và bàn giao D an xây drng ththih phô Dà Nbg tr thành
Trung tam tài chInh quy rnô khu vrc nhr cam kêt, phân dâu báo cáo xin ' ldên các
B, ngành trong qui III nm 2021 và trinh Thu tu&ng Chinh phü trong qu' IV nárn
2021 dê ChInh phü kjp thai bao cáo các co quan có thâm quyên (BO ChInh tr, Uy
ban Thrng vii Quôc hi vã Quôc hi) trong 6 tháng dáu nàin 2022.
+ Vê Thông tin truyn thông:
KJiuyn khIch các doanh nghiêp tip tic tang 02 1n bang thông cho djch vii.
Internet cap quang vâi giá khOng doi nhàm dáp mg tôi da thu câu hçc tap, lam
vic trrc tuyên tai nba; min phi truy nhâp tc dO cao den các trang thông tin din
tir cüa B Y tê, üng dLlng Bluezone. .
Dam bão ha t&ng cong nghê thông tin, trin khai irng cliing CNTT-TT phiic
vii lam vic tnrc tuyên; chuân bj ha tang truyên dan, kôt nôi thiêt bj phiic vi các
cuoc h9p tnrc tuyen cña các cci quan, don vl trén dja bàn thành phô trong th&i gian
phông, chOng dch COYID-.19; tiêp tic triên khai cac cuOc hQp, hi ngh tnrc tuyên
ttr Trung i.rong, Thânh iiy, UBND thành phô den các qun, huyên, phuàng, xã và.
các co quan don v. Theo dôi don dc chu dàu tLr dày nhanh tiên d thi cong dix an
Khu Cong viên phân mern so 2 hoàn thành dung tiên d và dir ldên hoàn thành
khôi toà nhà ICTi trong tháng 0 1/2022.
Ban hành Ké hoch phát trin ChInh quyn din t1r hu&ng tói ChInh quyn
sO cüa thành phô Dà. Näng giai doan2O2l-2025, Kê hoach phãt trién nguôn nhân
1rc cOng ngh thông tin gànvái chuyCn doi so den nm2025,djnh hithng den näm
2030, Kién tthc ChInh quyên diii tir thành phô Dà Naug phin bàn 2.0... Triên
khai Kê ho?ch chi tiêt chuyên dôi so trong phm vi ngânh, ctja bàn quàn 1'; triên
khai chiiong trinh., dij an 'tTng diing và phát triên Cong ngh thông tin nam 2021 và
xày dirng danh mic chirong trinli, du an lrng diing và phát trien Cong ngh thông
tin thành phô Dà Ntng nàrn 2022; tiêp tiic trién khai hoàn thành các dr an thuc
Dê an xãy ding Thânh phô thông rninh tai thành phô Dâ Náng giai doan 20182025 và djnh hrang den nàrn 2030...
- Các linh vrc san xut:
+ V COng nghip:
DAy nbanh vic Kra chon chü d&u tu, ha thng k thuât CáC ciirn cong nghip
(CCN) HOa Nho'n, HOa Khánh Narn; xtr ir vuó'ng mac cüa CCN Cam L dé só'rn du'a
CCN nay di vào boat dng. Lam vic vri các BI(ê hotch và Dâii t srn trInh ChInh
phi quyt dnh chap thuân chi:i tnrong dâu tu dOi vó'i 3 khu cong nghip: HOa NinE,
Hèa Nhcin, Hàa Cam giai doan 2. Tang cu'ang phôi liqp xic tiCn dâu tLr vào Kim
Cong ngh cao Dà Nng va Khu Cong ngh thông tin Dâ Nng nhAm thuc dy
chuyCn djch co câu ngành cong nghip thàuh phô theo huóng tp trung phát triên
các ngành/liih virc Co giá trj gia tang cao.
Tng them 50% dung lu'9ng data cho tt c? các gói ci.ràc in khách hang dang sir dung hoc dang k' in& vâi nc
giC không dôi; gitm giá t6i 50% dÔi vó'i các gói cuó data.
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Hoàn thành vic xây dijng, tharn rnuu UBND thành ph trmnh HDND thành
phô ban hành Nghj quyêt quy djnh chinh sách phát triên cong nghip hO trc dê thay
the Ngh quyêt sO 20/20161NQ-HDND, Ngh quyt so 206/20 1 8/NQ-HDND cüa
BDND thành phO trên Co sO phü hcp vOi quy djnh ca Trung rong và thyc tiên cüa
thành phô Ba Nàng, to dng liic mOi phát triên linh vrc nay.
Dy nhanh vic thrc hin các D an lthuyM cong Quc gia và dia phuong
nhärn h trq cho doanh nghip hoàn thành du tLr may rnóc thiêt big, sóm dua vào hot
dng nhrn tang näng 1rc san xuât và chat lugng san pham.
+ V thüy san - nông - lam:
Tp trung khôi phic san xut nOng nghip trên dja bàn huyn Hàa Vang
(vüng xanh) dê to nguôn krong thirc, thrc phâm cho tiêu dung cüa thành phô. IJu
tiên triên khai các mO hInh, dx an nOng nghip irng diing cong ngh cao, nông
nghip hü'u co, san phâm OCOP, dy mnh san xuât hoa, cay cành phc vii tét
Nguyen dan và phát triCn mô hInh kinh tê h theo nông nghip dO thi nhix: rau trong
vu&n, s.n thuqng, kinh tê viin, kinh tê lâ.rn nghip. Tiêp tic triên khai có hiu qua
Nghj quyêt sO 329/20201NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa HDNID thành phO ban
hành quy djnh ye mOt so chInh sách h trc phát triên nông nghip, nOng thOn trên
dia bàn thành phO Ba Nng gàn vOi vic thçrc hin Chixo'ng trurih Môi x. mt san
phâm (OCOP). Tiêp ti1c dr thão Nghi. quyêt cua HDND thành phô quy dlnh 1dm v'rc
ni thành không &rcic phép chän nuôi và chInh sách h trçc di di Ca s chan nuOi ra
khOi khu v'rc khOng di.rçc phép chàn nuOi trCn dta bàn thành phO v.v...
Tiêp ti.tc thrc hin các chinh sách phát trin thuy san cüa Trung uong và da
phrong; Ngh quyet so 255/20191NQ-HDND ngày 11/7/2019 cia HDND thành
phô ye vic quydn1i chmnh sàch h trçi phát triên khai thác hài san trên da bàn
thành phô Ba Nang giai don 2019-2025; tang cuOng tuyên trayen vn dng ngu
dan barn biên khai thác hài san, gop phân bào v chü quyen bien dào; tiêp tiic thirc
hin các bin pháp chông dánh bat bat hcp phá.p, khOng baa can, không theo quy
dtnh (IU1J). Khân tnrang nghien ciru, triën khai phucrng an dua Cãng cá Th9
Quang vào hot dng trong diêu kin phàng chOng dlch COVID-19 d darn bào
thic hin tot cOng tác dich vi hu can nghê cá. Day nhanh tien d chuân bi dau ttr
Dc! an Nâng cap, mO rrig Câng cá Th Quang và thic hin tOt cOng tác v sinh
rnOi trung, kiern soát các hot dng ti Càng ca darn bào cong tác phOng chông
dich, nhât là. neo d.0 tàu thuyên trong rnia rnua bäo.
Tiêp tcic thirc hin Ngh quyt s 254/201 9TNQ-HBNIJ cia HDND thành
phO ye quy dnh chinh sách phát triên rmg trông nguyen 1iu g iOn trén da bàn
thành phO Ba Nàng giai doan 20 19-2030; thrc hin các di.r an trOng r'rng thay the.
Trien khai xây dirng Be an Xây dmg thành phO Ba Näng an toàn trong thien tai
den narn 2030, tarn nhIn den nam 2045.
c) Dy nhanh tin d giài ngân các dr a va thirc hin K hoch du tr cong
nàrn 2021; thtc hin tot cOng tác quàn i dO th, ban v mOi tnthng
Dy nhanh tin d triên khai thrc hin, hoàn thành các dr an du tr cong và
thrc hin dOng b các giài phãp dé giài ngân kê hoch von dãu tu cong närn 2021,
trong dá:
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- T.p tiiing dAy nhanh tin d dn bi giâi tôa darn baa tin di thea QuyM
djnh sô476/QD-UIBND; kip thà baa cáo các khó khän, vixàng mac, dé xuât hiirng
th 1 den các Ca quan có thârn quyn d kjp thi tháo gä.
- Chi dao các so', ban, ngành, tJBND các quân, huyên, các chü dAu tu, quári
1' dr an rà soát, krO'ng tnrOc tat ca các khó khan, vLr6ng rn&c tir nay den cuôi nàrn
dê dO xuât cat giárn kê hoch vn các dir an khOng the giài ngân, wóng mac vO
rnt bang thi công, thu tiic dâu tx... và chü dng dO xuat dr kiOn cat giám kO hoch
von dOi vài cac du an mi chixa cap bach, chi.ra bàn giao mt bng, chua triOn khai
thiOt kO bàn ye, chua lira chon nhà thâu xay 1p (dang 0 bithc 1i.ra chpn nhà thâu tix
van l.p thiOt kO bàn ye thi cong - thr toán)... dam baa t' 1 giài ngân cüa tirng don
vi, du an darn bào kO hoach dã giao theo chi dao cüa ChInh phü ti Ngh
quyOt so 631NQ-CP ngày 29/6/202 1 và chi do cüa Thu tung ChInh phü taiCông
dién so 1082/CD-TTg ngãy 1 6/8/2021; trOn Ca s kO hoch von näm 2021 dê xuât
cat giám, yOu câu các chii dau tu', quán 1r du an cam kOt tiOn do thirc hin, t' 1 giài
ngân kO hoch von nàm 2021 dOn tirng dir an dO cO Co s dánh giá trách nhirn,
mrc d hoàn thành nhirn vii cüa ngithi dirng dâu co quan, don v.
- Chi dao cac chU dAu ttr, don vj quán I' du an cá k hoach chi tit, phân cong
theo dOi, giám sat, don doe nhà thâu tang cirmg nhân 1irc, may moe, thiOt b... tO
chirc tang ca dê day nhanh tiOn d thi cong cOng trinh phü hcp vó'i các bin pháp
phông, chOng djch COVID-19 ciXa thành phô. Khân trirong day nhanh tiOn d, cO
phirong an, kO hoach tang ca... trong diOu kin thành phô d cho phép các cOng trInh
duo'c thi cOng tr lai. Tong hp, trinh bô sung kO hoach von dâu tu cong nàm 2021
dO thanh quyOt toán các cong trinh dä có QuyOt djnh phO duyt quyOt toán.
Dy nhanh tin do thiic hién các du an, nht là các dr an dng 1rc, trçng
diOrn nhu: Du an nhã may nuOc HOa LiOn; Dr an Khu Cong ngh cao Dà Näng;
VirO'n tixçing AFEC mO' rOng (Kim dat ben canh cOng viOn APEC); Cài tao cirn niit
giao thông phia Thy câu Trãn Thj L; Tuyên dirO'ng vành dai phIa Thy doan tir Quôc
1 14B dOn dithng Ho Chi Minh; Nba may nixOc Hôa LiOn, Kim cong viên phân
mOrn so 2 (g/d 1); Dr an Cãi thiên môi tru'rng nuO'c khu virc phIa Eông qun San
Trà; Cái tao, náng cap ca sO' 42 Bach DAng thành Báo tang Dà Nàng; Nâng cap, cái
tao tram born KhuO Trung qun Cam L.. .'. Khân tnrong thrc hin cOng tác 1ra
chon nba thâu, khói cong cáo dr an: Bäi d xe tai so 255 Phan Châu Trinh (g/d 2);
Bãi d xe so 166 d'ithng Hal PhOng g/d 1; Doanh tr?i hài di dan quân thu&ng trirc;
Cài tao, nâng cap duO'ng iOn cac Khu du ljch dch irii dinE Son .Trà (do an tr Bàn CO'
TiOn dOn khu du 1ch, nghi dirO'ng Intercontinental); KO khân cap chOng sat 16' sOng
Qua Giáng; Xäy dirng Trung tarn Giám sat diOu hành và th 1 tQLp trung, da nhirn
Cal tto thxng Ngo Quyn vA ththng Ngti HAnh San; Trung tArn cong ngh sinh h9c vt Ca si nuOi cAy mO tA bAo
thrc vt (g/d 2); CAi tao duOng NgO QuyAn vè thrOng Ngti HAnh Son; BrO'ng yen sOng Tuyn San - Thy Loan (dotn
Km5-f-226,59- KM10-i-501 - tO Ciu Do - QLI4B); NAng cAp, cái tao du'Ong DT 601; TuyAn ông thu goni nuOc thAi
thrOng Nguyen TAt Thành; Khu TDC phiic viii giAi tOa dtr An Tuyên thrOng vOnh dai phia TAy ti x HOa Phong; Khu
TDC phic v giAi tôa d'r An tuyAn uoig vAnh dai phia TAy ti xA HOa Khu'o'ng; Trung tArn phâu thu.t thAn kinh,
chAn thu'o'ng Va bOng to hinh tai Bnh vién DA Nng; Trung tAm ghép tng vA cAy ghep tê bAo gOc ti Bnh vin BA
Nng; Nâng cAp, cãi tao Tt'tm xcr 1 nu'Oc thAi Ngfl HAnh Son; CAi t?o, n1&rng nbA hçc viên ti Ca so xA hi BAu
BAng; DAu b,r nAng cAp tuyOn thrOng vâo rnO dO HOa Nhon (doan cuOi tuyen qua khu v',rc dAn Cu') - giai doan 1; CAi
tao nAng cAp thrOng Nguyen Nhu Hnh (Doan tir Tru I TAy BAc den kênh PhO Lc); DuO'ng Mai BAng Chan (g/d I)
phAn cOn Iai; Du'Ong LAin HoAnh...

23
g/d 1 thuc E an xay thmg thành ph thông minh; HTKT Ithu TEC phc v1t di.r an
m& r,ng trnOng d.i hcc TDTT Dà Nng (Khu s 2)...
Kh.n trixoiag ban hânh Quyt dinh sra di Quyêt djnh s 1212020/QDUBND ngày 11/5/2020 c'àa UBND thành phô quy ctnh ye quãn 1' dâu tx, xây
drng dam bào phü hcp v&i Ng dinh s 15/2021/ND-OP ngày 0313/2021 ca
Chmnh phü và quydn1h hin hành, trong do tang cuông phân cap, phân quyên trong
vic quyet dlnh dãu tur, rut ngän thai gian thtc hin thu tçc chuân bj dâu tu và các
trinh tr có lien quan... Süa doi Quyt dnh s 4990/QD-UBND ngày 26/7/2016
cüa UBND thành phô ye vic ban hànli Quy chê phôi hcp gifta các ban quãn 1' di.r
an dâu tu xây dçrng vói cá.c sâ, ban, ngành và cá.c quin, huyn, x. phung trong
qua trmnh triên khai thtc hin dir an dâu tix xäy ding; xem xét, rã. soát, diêu chinh
Quyêt dtnh so 5381/QD-UIBND ngày 18/11/2019 ciia UBND thành phô ye vic
ban hành Quy chC phôi hcip giüa các các Ca quan dan v lien quan trong cong tác
giài phóng m.t bang, thi cong dir an trên dia bàn thành phô.
Tip tiic phân cap, phan quyM cáo chInh sãch, thu tic dn bü giäi tóa cua
UBND thành phô cho cáo sO, ban, ngành dja phumig lien quan dê day nhanh tiên
d den bü giài tOa cáo di.r an trên a bàn thành phô, nh& là dôi vâi các cong trmnh
trçng diem, dng 1iic, an sinh xã hi, mOi truOng...
Các t cong tao lien ngânh tip t1c lam vic vOi các Ca quan, dan vj d xut
các giài pháp giài quyêt các khO khn, vxOng mac trong qua trinh trien khai các dir
quy hoch, tài
an dâu tu xây dtrng vâ tháo gü các vuOng mac, khO lchán ye dat dai,
49.
chInh Va các van dC lien quan khãc vói cáo dr an, khu dat trên da bàn thành phô
Tip tic triMi khai Quy hoch thành ph Dà Nng giai don 2021-2030, tm
ra. 'TriOn khai K hoch triên khai diêu
nhin den näm 2050 theo ice hoach dã do
chinh quy ho.ch chung thành phô Dà N.ng den näm 2030, tam rthIn den nàrn
2045. Tiêp tiic tang ci.thng cOng tác quàn 19 do th, tr.t tix xây dng theo Chi th 21CT/TU. Xây d\mg và triOn khai th'.rc hin KO hoch kiêm djnh chat lu9ng nhà
chung cu, nhà & cü; day nhanh tiên d di dOi cãc khu tp th xuông cap. Diêu
chinh ChLlang trmnh phát triên nhà O giai don 202 1-2030 va diOu chinh Chuong
trInh phát triCn do thi, giai doan 2021-2030. Trien khai cáo giái pháp ngän rnn trOn
song Cam L. Chârn dirt tinh trng nuôi trông thüy hài san ti,r phát trong nam 2021.
T chirc du giá thành cong và hiu qua cáo lô dt dã dwc phê duyt; thc
hin chi den bü cáo hO so dã có QuyCt djnh phê duy giá tn, den bi. Râ soãt baa cáo
UBND thành phô ithu câu qu5' dat tái djnh cu hiii nay trOn di,a bàn thành phô theo
mc trong qua trInh trin khai các dr an u tir
- T cong tOc lien ngành tháo g các vróng rnc, khó khäri vróng
ngOy 09/02/2021, t.p trung xü l' các khO khän,
509/QD-UBND
xay dipg trên dja bOn thành phô ti Quyêt djnh
vixOng mOc trong cOng tác: (1) quy hoch chi tiêt IL 1:500; (2) báo cáo danh giá tác ng mOi trithng; (3) den bi giài
tOa các dt' On; (4) chuyên rnitc dich sr dtng dt rmg, dOt trong lOa sang mi,tc dich khOc trong 9u0 trinh thc hin cáo di,i'
iäc lien c1uan den Hp dOng x.y dung; (6) diêu chinh thiêt ke dv toOn; (7) thanh toOn,
On; (5) cáo khó khOn, vuáng nquyOt ton các dr On; (8) xOc djnh giO dOt khO diOrn dê phic v't dOit giO, dOu thOu các khu ât và thrc hin nghia v tài
1212020/QD-UBND ngOy
cOc truôrig hp diêu chinh quy hoch dv On; (9) Diêu chinh Quyêt djnh sO
chinh dOi vol
thOnh phO DO NOng; (10) XOy dirng B thO t,tc bOnh chinh ngoOi Mt cOa cho cOng tOc dOu ax
11/5/2020 cOn UBND
xOy dng co bOn.
chInh Va cOc 'vOn dê cO liOn
- TO cOng tOc lien ngOnh thOo gO cáo vuOng mOc, khó khOn ye dOt dai, qiy hoch, tài
602/QD-UBND ngOy 23/02/2021 cOn
so
quan khOc dOi vói cáo dv On, khu dOt trOn da bn thánh phO tai QuyOt djnh
ye Quy chO lain vic cOa
UBND thOnh phO Va tharn muu ban hành QuyOt djnhsO 17/QD-TCTLN ngOy 19/3/2021
To cOng tOo liOn ngOnh, tbeo do, dO tiOp nhn và de xuOt xr 1' dOi vOi khoOng hon 10 dv On có liOn quan.
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clii do, cltS xuât phuong an sr diing, phuong an sr ditng qu' dt có s.n ithi 1.p K
hoch tái tnh cix ciia Hi dông giái phóng mt b&ng các qi4.n, huyn. Phé duyt và
triên khai Dê an quàn 1' va khai thác qu9 dat cong trên dja bàn thành phO, Dê an
quàn 1', khai thác dat nông nghip khOng san xuât ducc giai doan 2021 -2025.
Tip tc theo döi tinh hinh trMn khai cOng tác chun bj du tu các dr an
thuOc Khu lien hçp xCi l) chat thai rAn thành ph; trin khai các chuong trInh, dx
an dâu tu' lien quan den thu gom, th 1 chat thai rAn; triên khai các nhim vçi v Da
dang sinh h9c, Chixo'ng trinh lien tch, phân loai CTRSH tai nguOn, kê hoach giârn
thiêu rác thai n1iira,... Tiêp tic thirc hin hiu qua cong tác phOng ngira, khc phiic
six cô rnOi truràng dOi vói cac diem nóng o nhim mOi trix&ng (Au thuyên Th9
Quang, Bäi rác Khánh Son, KCN Lien Chiêu), To chirc dâu giá cuyên khai thác
khoáng san trOn dja bàn thành phO theo dung quy dTnh. TrInh phê duyt Dê an
ctóng c1ra rnO khoãng san dOi vói cac ma châm düt hiêu luc khai thác cuOi nArn
2020; hoàn thành các cOng vic giai doan 1 D an "Diêu tra, 1p phu'cing an cAm
rnoc hành lang bào v cac nguOn nuóc uu tiên c.p nuóc sinh hoat trên da bàn
thanh phô Da Nãng" Tiêp tuc triên khai. Kê hoach thuc hiên Chuong tunh hanh
dông so 28-CTr/TU ye phát triên ben vftng kinh té biên thành phô Dà Nng. TO
chüc then tp irng phó sir cô tràn dâu cap thành phô narn 2021.
d) Tip tic cM cách thn tiic hành chInh, cM thin rnôi tnr&ng du ttx, kinh
doanh dé day mnh thu hut dau tir, h trg doanh nghiêp
Hoàn thin Qiy ch lam vic cüa UBND thành ph6 giai doan 202 1-2025
theo rnO hmnh chInh quyén dO thj. Nghiên cün, dAy maiTh phãn cAp, iy quyên ye tâi
chinh, dàu ttr, ngAn sách... ci:ia thânh phO doi vó'i các qun, huyn theo Nghj quyét
sO 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 c'iia Quoc hi ye thI diem to chüc mô hinh
chInh quyên dO thj và rnt sO co chO, chinh sách dc thu phát triên thành phO Dà
Nang. Thxc hin tOt cong tác chuân bj tO chi.rc Din dan dâu tu nArn 2021 theo Ké
hoach. Tiêp tic triên khai thirc hin Chü dê 11Am 2021 "NAm khOi phtic tAng truông
và day rnanh phát triên kinh té".
Thrc hin thi tiic hành chinh cho doanh nghip dam bAa th6i gian theo quy
dinh, các S ugành tIch circ phôi hp giài quyet tOt cAc vlxóng mAc ye hO so nhAt là
trong các linli virc quy hoach, dat dai, rnOi tnràiig, cap chii tnrong dâu tu. . Tier tuc
thirc hin tOt L4t QuAn 1cT thué vA các vAn bàn hu'&ng dn thi hAnh; dAy maiTh vic s11
ditng hóa don din tr khi ban hang hóa, cung t'rng dch vi theo Nghj djnh sO
119/2018/ND-CP ngày 12/9/2018 cüa Chmnh phü. Thrc hin cAi cách quàn 1 thue, dAy
rnanh then khai üng ding cong nghê thông tin vAo tAt cA các chü'c nAng quail 1' thuê.
Dy rnanh các hoat dng xüc tin thu hut cthi tu' vào Khu COng ngh cao,
Khu COng ngh thOiig tin tp thing Dâ Nng. KhAn truung tháo gO' khO khAn,
vithng mAc dày nhanh tiên d xem xét, giài quyêt thii tiic; khAc phic kp thai vic
cham tré, ton dQng hO so. Chi dao xr 1 các "diem nghn" trong thu tic dAu tu,
quy hoach, dat dai, xây dimg, cong tác giAi tOa den b, bàn giao mt bang phic vi
triii khai dr An. ChiX dng dé xuât phuong An xr 1 hoic tham miru tO chrc cuc
h
lieu ngànhnhArn sóm tháo gO' khó khAn, vLróng mAc cho doanh nghip, nhA
dAu tix ye cAc vAn dO cO lien quan dOn nhiêu ngành, Huh vrc.
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Tiêp tiic trin lthai thçrc hin có hiu qua các co ch& chinh sách h trçY doanh
nghip Cüa Trung uong và ciia thành phô, trorig do tp trung khân truong triên khai các
chinh sách nhu: ho trçl tiên thuê m.t b&ng cho các tiki thuong kinh doanh ti các chçi
trên dia bàn thành phô; ho trcl min, giãn tin Ctin (dcit 5) cho các dôi tucng doanh
nghip; t.o diêu lci@i cho các doanlh nghip vay vn ngan hang chmnlì sách xähi dé trà
lucrng, vay vOn ngan hang thucrng rni dixqc tip can chInh sách h trg läi suât sau däu
tu theo Ngh quyêt so 149/201 8/NQ-HIDND ngày 12/7/2018...
Xây drng k hoch và chun bj trin lthai t chirc các hot dng dôi ngoi
närn 2022. Trin khai cong tao ngoi giao kinh t theo D an tOng the ye cOng tác
n.goai giao kinh tê giai don 2021-2025; xây drng Chiên ltrqc Hi nh.p quOc tê
thânh phO den näm 2030, tam nhIn 2045; K ho?.ch Ngoi.i giao van hóa giai doan
2021-2025 vá trien khai cong tác ngoai giao van hOa theo kê hoch. Tiêp tic triên
khai hiu qua các chtto'ng trinli h9p tao song pliLtong, da phixang vói CáC nithc vâ
cc to chirc quOc te; xây drng Kê hoch xüc tin hçrp tác toàn dIn gitra Dà N.ng
vOi cáo dôi tác châu Au giai do.n 2022-2025.
d) Dâ.y manh quán 1r cOng tác thu clii va diu hành cá hiu qua ngân sách
nhà nuc
- Theo dOi sat tin d thu ngân sách, d'r kin s uâc thirc liin näm 2021, lchã
nng các nguôn 1rc hin có, th1rC hin Ca c.0 1i ngân sách n]aà nu&o, dàu lit công; rà
soát can dôi các nhiin vi clii nàrn 2021 dê dam báo nguôn lirc thçtc hin phôngchOng
djch, an sinh xà hi, ho ti-g doanh nghip và ngirôi lao dng phic hôi san xuât kinh
doanh, dành nguôn lrc dam báo chi dâu tix phát triên cho khôi phic phát triên ldnh tê.
- Lam vic vi B Tài chInh và các Co quan Trung ixcing cO lien quan dê
dam bào cãc ca die to nguôn lirc cho dâu ttr theo huâng on dnh và tang tT l diêu
tiCt cho ngân sách thành phO trong th&i k' on djnh ngân sách rnài.
- Tp trung chi dto cOng tác kirn tra, giám sat tInh hInh hoit dng kinh
doanh Va kê khai np thuê, nhàt là nguài np thuê mi phát sinh, doanh nghip
trçng dirn... d kjp tlii phát hin cáo khoán thu phát sinh mdi, khoàn thu nguài
iip thuê chixa kê khai iip hoc k khai khong dung quy dnh, dOn dôc thu np kp
thai vào ngân sách nhà nuâc.
- Tip tic rà soát và dy mnh trin khai cáo nhim vii, giài pháp chInh sáoh
thuê, phi, l phi phü hcip v&i tmnh hInh thtc té dê tháo go khá khàn, ho trc doanh
nghip và ngu6i dan bt ành hu&ng bai djch bnh COVID-1 9.
- Thrc hin cáo nhim vi, giái pháp thu ngân sách nhà nró'c trên dia bàn,
nMt là cong the phôi hqp quän l dôi turng np thuê, cong tao quàn l n và
cixOng che ng time; tang cu&ig kiëm tra dôi vOi ho.t dng kinh doanh thuong mi
diii ti:r, kinh doanh dira trén nén tang cOng ngh so, kinh doanh gitca cáo ben có
giao dit ch lien kêt...
- Tang ctràng quãn 1' clii ngân sách nhà nithc, dam bào tit kirn, chat chë
và 1iiu qu trong ph.m vi dirt toán duc duyt, phii hgp vOi tiên dthu ngân sách.
Rà soát các nhirn vi chi theo thr tl:r uu tiên, dng tiêu chuân, chê d, djnh rrnrc
chi tiCu dä quy dnh; tiêp tic rà soát dê cat giàm hoic tirn dmg mua sam trang
thi& b chixa cap bach, chua thrc s'x can thiCt ctê uu tiên các nhirn vi quan trçng;
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ban darn nguôn 1rc t.p trung cho phOng ch6ng djch, h trçi lchó khn cho cáo di
tuçng b ành huóng bô'i dlch COVID-19, cáo chInh sách an sinh xã hi; khêng ph
duyt cac chInh sáchrnói lam tang chi ngân sách, không bô sung ngoài d'x toán tnr
nhiêm vii phàng, chông, ho trçi khó khãn db djch COVID-19 Va nhim vi có tInh
cap bach không the tn hoãn phát sinh dt xu.t.
- Tang cuà'ng trách nhiêrn cüa Thu tnxng cáo don vj dir toán, chü tài lthoân
và chInh quyên các cap trong vic sir dung ngân sách nhà nuó'c; thrc hin Co hiu
qua chü trixang thc hânh tiet kiêrn, chông lang phi; phOng, chOng tham nhüng và
cOng lthai rninh bach tài chInh - ngân sách.
- Co quali tài chmnh Va Kho bc Nha nithc các cp tang cixà'ng cong tác kiêrn
tra, kiêm soát chi ngân sách nhâ nuc, darn bão chi dung tiêu chuân, chê d, dnh
rnrc theo quy djnh và khà näng nguOn thu ngân sách. Thrc hin chi dãu tu phát
tniên, chi các khoàn tiên luo'ng, cáo khoãn có tInh chat luong, chi chC d, chinE
sách cho con nguO'i, an sinh xà hi Va các khoãn chi cap thiêt bat buc phãi chi cho
cong tao phàng chông dch COVID- 19 thea dr toán.
e) Tip tiic giái quyt và phát tnin cáo linh vtrc van hOa - xã hi; tang cuàng
các chInh sách an sinE xã hi, baa dam d&i sOng nhân dan
- V khoa hoc và cong ngh:
Trin khai thi cong diu chinh dir an Trung tarn Cong ngh sinh hpc k& hcTp
voi Co sO nuôi cay mô tC b thrc vat (giai don 2) và thrc hin cáo thu c dê tiên
hành Dir an Xây dçing Tni s lam vic Trung tarn K' thuat TiCu chuãn Do 1ung chat
luong; trinh phC duyt danh rnic nhiêm vçi khoa hçc và cOng ngh närn 2021 và dê
xuât các Dr an nông thôn miOn nüi Va dO tài cap quôc giâ. H trQ doania nghip tham
gia thirc hin oác nhim vii khoa h9c và cong ngh cáo cap, tham gia nghiOn c1ru và
1rng ding tiOn b khoa hgc và cOng ngh; Hoàn thành nhim viii Xây dimg bàn do
cOng ngh cho ngành du lch và cOng ngh thông tin. Ban hành icO hoach hoat dng h
tra khâi nghiêp dôi rnói sang to trOn dia bàn thành phô giai don 2022-2025. Tang
cuOng cOng tác üiig dung tiOn bO khoa hpc và cong ngh van san xuât và dôi song
trong linE vrc nang luçmg, phiic vii baa v môi tnrOng và ho?.t dng san xuât kinh
doanh cüa doanh nghip. Tang cithng cOng tao kiOm djnh, hiu chuân phuo'ng tin do
và dánh giá chirng nhn, tái chüng nhn và dánh giá giám sat s1.r phi hcrp h thông
quàn 1' chat lucrng theo ISO 9001 ti cáo co quan!dan vj trong Va ngoãi thành phO.
- V van hOa - th thao:
Tip tçc thirc hin Ngh quyt 303/NQ-HDND ci1a HDND thành ph v cOng
tao quy hoach, dâu tu', quàn 1' và sir diing cáo cong trinh, thiOt chO van hóa, the thao.
Xây dig Dê an to chirc các sr kiên, l h.i van hóa dc sac hang näm, gän vài thiOt
ltp chuOi sir kin, van hóa lê hi ye dOrn cüa thành phO; to chuc tot các hoat dngk'
niêrn 25 nàrn ngày thànla phO Dà Nng tniic thuc trung uong, phu hpp cáo trang thai
phàng chOng dlch. Tiép tic dãu tx, tOn tao và phát huy cáo di san darn baa tiên do
triOn khai, tu bô, ton tao di tjch Thành Din Hâi (giai doan 2); Câi tao, uãng cap co
s 42 Bach Dang thành Baa tang Dà N.ng, triOn ldiai dâu tix cài tao, rn rng Nghia
trLing HOa Vang (UBND qun Cam L), thirc hin quy hoach Di tIch danh thäng
Ngü Hành San; phOi hcip tinh Thira then - HuC triing tu, ton tao di tIch Hài Van
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quan; hoàn chinh H so "Van kh&c Han Nôrn Ngtt Hành San" d trInh UNESCO
cong nhan di san ttt 1iu thuc Chixong trmnb K irc th gió'i khu virc Châu A - Thai
BInh Drong. To chrc tot các hot dng kSr nirn 25 nam ngày thành phO Ba Nàng
trçic thuc trung lLro'ng, phi. hcrp các trng thai phông chông djch.
Tip tic trin khaiD an Phát trin h thng thi& ch van hóa, the thao ca
só trên dja bàn thành phô den närn 2025, k hoch dâu tu xây dçrng các thiët chC
van hóa, the thao, giái trI xi:rng tam vó'i v the thành phô. Bánh giá cong tác triên
khai thirc hin Phong trào "Toàn dan doàn kt xây dirng dài sOng van hóa" và Be
an "Xãy drng nêp sOng van hóa - van rninh dO th" trên dja bàn thành phô trong
narn 2021. Tiêp ti1c thirc hin chro'ng trInh thành ph "5 không", "3 có", "4 an",
gän vri Chi thi, 43 cüa Ban Thung vi Thành iiy ye van hóa, van rninh do thj.
Then khai thçrc hin Be an phát triên the thao thành tIch cao thành phO Ba N.ng
giai don 2021-2030, thng cthng dâu tu và dày rnnh xä hi boa dôi vOi the diic
the thao quàn chüng...
- V giáo di.c và dào tao:
T chc các hot dng nhàn ngày Nhà Giáo Vit Narn 20/11; can ci diên
biên ciia djch COVID-19, tham mtru kê ho.ch cho phép can b, giáo viên, h9c
sinh, hçc viên dang các tinh khác ducic tth ye thành phô, hithng dan cac don vi,,
truäng 1199 triên khai phuong an dy h9c phü hqp và triên khai cãc bin pháp
phông, chông djch COVID-19 khi hgc sinli tr 1i tnràllg; tiOp tic to chic 13p huân
và triên. khai t1c hin Chi.rang trInh giáo dic phO thông 2018; tO chic và tham gia
các cuôc thi do Bô Giáo duc và Dào tao to chrc.
- V lao dng - thuong binh - xã hi:
Tip tuc trin khai d.y dü và kp thOi các chInh sách h trcl nguO'i lao dng và
nglxài sir dng lao dng gp khO khän do di di,ch COVID-19 theo Nghi quyêt so
68/NQ-CP, Quyêt djnh 2312021/QD-TTg, Ké hoch sO 135/KH-UBND o'.a UBND
thành phô. Thirc hin có hiu qua Cong van so 42501UBND-STC ngày 09/7/2021
cüa UBND thành phô vO vic cho vay dôi vói ngui lao dng trong linh vçxc du ljch
bj ãnh hurng b&i cljch b1111 COVID- 19. BO sung h trçi ngu?i lao dng không giao
kCt hçp dong lao dng rn&t vic lam khi thixc hin giän cách xà hOi.
Thrc hin các giãi pháp duy tn và giãi quyêt vic lam, chü trQng h trg, bào darn
lao dng phic vii hoat dng san xi.iât, nhàt là ti các khu cOng ngbip; có giài pháp
khäc phuc tinh tiang thiêu hut lao doug cuc bO, tam thoi Dày nhanh tiOn dO xäy dung
phân rnCm "Dr báo nhu câu nguOn nhân 1ic và thông tin thi, tnrng lao dng" dê dua
vão sir di,ing cuôi nàrn 2021. Tang cuông kt ôi, tiêp cn vói doanh nghip d näm bat
kip thai vic tuyOn dng lao dng, cung cap thông tin d kOt nOi cung - câu lao dng;
tang cuOng nang 1irc cho san giao djch vic lam, mO rng nhiêu kOnh cung cap thông
tin thj. trtrOng lao dng dê kCt nôi ngiiôi lao dng v6i doanh ngliip, nhât là to chirc tot
các phiên giao di,ch vic lam online, các phiCn gi•ao djch vic lam luu dng.
Tang cuOng cong tác dy ngh& chuyn di ngành ngh cho ngthi lao dng;
trthh UBND thàith phô ye mirc h tr dào to cho phü h9p han, rn rng dôi trccng han
dé nguà'i lao dng cO co hi hpc nghê, chuyên dOi ngành nghê thay Quyêt di,nh sO
31/2016/QD-UBND cüa LJBND thành phO quy di,iih chInh sách ho trg h9c nghê cho
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lao dng thuc din chinh sách xä hi trên dja bàn thành pM.
Trin khai thijc hiên Nghi quyt s 34/2021/NQ-HDND ngày 12/8/2021
thông qua mc chuân tr giüp xã hi, mic tr giiip xã hi và ma rng dôi tirng.
baa tr xà hi trên da bàn thành pM Dà N.ng. TrInh HDD thành phô Nghi
quyt ye chuân ngheo rnai giai don 2022-2025 tIch hçp các chmnh sách giárn
nghèo trên da bàn thành phO; h tr h nghèo, h c.n ngho ye mic ông BHXH
tr nguyen theo Ng djnh so 134/2015/ND-Cp ngày 29/12/2015. TO chüc khào sat
âi song ngurài dan sau tInh lilnh djch bnh COVID-19 On dnh dé lam c sa tham
rnu'u các chinh sách ho trç ch.o nguai dan.
g) Nâng cao hiu qua cOng tác cài each hânh chInh, t.p trung cong tác xây
dung chjnh quyén, giâi quyët lcjp thai các khiêu ni, tO cáo
Tip tiic trin khai Nglii djnh s 34/2021(ND-CP ngây 2 9/3/2021 cüa Chmnh
phü vã Kê hoch sO 70/KH-UBND cüa UBND thành phô; ban hành b tiêu chi dánh
giá kêt qua thixc hin thI diem mo hhih to chrc chInh quyên do th trên da bàn thành
phô. Hoàn thin, Inh Thànhüy D an dày mnh phan cap, phân quyên, üy quyên gn
vOi trách nhirn cüa nguai dthig dâu các sr, ngành, dla phumig trên các linh vçccphi
hgp vói thI diem rnô hinh chmnh quyén do tlij. Tiêp tiic giái qiiyt kjp thai các chê d,
chInh sách ctOi vói các b, cOng chirc qun, phuaimg sau khi triên .khai thI diem mô
hmnli chinh quyén do thi; giài quyét chê d dOi vói can b khOng dü tuoi tái cü, tái bô
nhiêrn. Xây dirng kC hoacli biên che cong chrc, sO lixcing ngtr&i lam vic 11am 2022
trinh HDND thành phO; Kay c1iing DO an Phát triên nguOn nhn 1irc khu vrc cong
thành phô dOn nãrn 2030; ban hânh 1(0 ho?ch cài each hànii chInh giai do?n 20212030; kO hoach cãi cách hành chInh narn 2022. Tang cLr6g cong tác tuyOn truyOn,
phô biên chü trtrmig thrng lôi cüa Dàng, chinh sách pháp 1ut cia Nhà nuóc dOn
chirc sac, tin do các to chfrc tOn giáo, Ca' s& tin nguO'ng, dOng bào dan tc thiOu so và
ctOi ngfl can b lam cong tàc ton giáo, dan tc các cap trOn dja bàn thành phO.
Trin lthai dung và. hiu qua các doàn thanh tra thea K hoach và dt xuAt
theo chi do cüa Ca' quan Co thrn quyOn; barn sat djnh hithng chiicxng trInh cOng
tác thanh tra duçc Thñ tuóng ChJnh phit phO duyt và dmh lur&ng phát triOn kinh tO
- xã hi ciia thânh pho. TiOp tic si:r d\mg có hiu qua Phân niêm Co sO dü 1iu Va
phân mOrn xci 1r cliOng chéo, tthng lap trong hot dng thanh tra doanh nghip ti
thàith phô. To chirc tOt cong tác tiOp cong dan; chü dng thea dOi, nàrn tinh hinh
lchiêu ni, to cáo ngay tr khi m&i phát sinh dO kjp thai chi do giái quyOt dut diem
tai casO, khOng dO xày ra "diOrn nóng"; tiêp tiic kiOm tra, rà soát, giái quyOt cácvi
vic ton dgng, phcrc tap, kéo dái. Thrc hin thirc chat hon cOng Lao phOng chông
tharn nhüng trOn da bàn thành phO, nhât là tiOp nh.n, giài quyOt các don to cáo,
phã.n áimh, báo cáo liOn quan den cáo hàrih vi tham nhflng, lang phi và tiOu crc,
Tip tiic tic hin th.m djnh các du tháo van bàn quy phrn pháp 1ut phic v
k' h9p cuoi náin 2021 ccia HDND thânh phô; tiOp tiic triOn khai cong tác pho biOn
,
pháp lut ye phOng, chông dch COVID- 19, xfr pht vi phmni hành chinh dOi vó'i cá
hành vi vi phm quy djnh ye phOng, chOng djch. TiOp tVc darn báo thirc hin tOt cong
tác phô biOn, giáo dtic pháp luat, l' lc1i tir pháp, bo tr tu phãp, cOng tác hànli chInh
tu pháp, quãn 1' xir 1fr vi pbim hành chIrih, thea dOi thi hành pháp 1ut.
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h) Tang cu6ng cüng cé quc phàng - an ninh, giü vting n dlnh chInh tr, an
toàn giao thông và tr.t tr xä hi
Tang cuông nm ch.c tmnh hInh an ninh chInh trj, tr.t ti an toàn x. hi, du
lu.n trong nhân dan, chü dng phát hin, xir 1' có hiu qua các tIrth huông phát
sinh, các thu don chông phá cüa các the 1c thu dch, dam baa an ninh quôc
phàng, giti vCmg on djnh an ninh chInh trj, trt tir an toàn x. hi. Thtrc hin tot cc
bin pháp phôn ngüa, dâu tranh phàng chOng tOi ph.m, nhât là các ti ph.m nhu
Rra dào, trm cap, cithp gi.t tâi san, d:ôi ng thuê (co tuiih chat xä hi den).... Dày
mnh xây dimg phong trào Toàn dan baa v an ninh tO quôc; duy trI, tang cu&ng
hiu qua hot dng ciia lirc lixqng 8394 trong phàng ngra, trân áp ti phm. Tiêp
tiic tang cu&ng 1irc luqng ye cci sâ do dam baa cong tao an ninh trt t1r và phng,
chông dich Covid- 19 ngay tu dia bàn phung, xL Day manh img dung khoa hçc
cOng ngh trong cOng tác quàn 15' ngui dan khi tham gia giao thông; duy trI các
chôt, tram kiêm soát ti cáo cira ngO ra vào thành phô nhàni dam bão hiu qua
cong tao phông, chông djch brih. Tiêp tic thc hin dông b các giãi pháp dam
báo trt t1r an toàn giao thong, phàng chông cháy, no; phân dâu kéo giàm sO vi tai
nn giao thông tü 5% tth iOn so vol nàm 2020.
TrOn dày là Báo cáo tmnh hmnh kinh t - x. hi, quc phOng - an ninh 9 tháng
dâu nàm và mt so nhim vi trçng tam 3 tháng cuôi nàm 2021 trên da bàn thânh
ph Dà Nang7 1,.
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-Nhu'trên;
- Vn phOrig ChInh ehu (dê b/cáo);
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- Các co quan tharn muil, giüp vic cia Dàng;
- Các SO, ban, nganh;
- TJBND các qun, huyn;
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TM. 'UY BAN NHAN DAN

Lê Trung Chinh

