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BAO CÁO
Ve cong tac chi do, then hanh cua UBND thanh pho
và tInh hInh kinh t - xã hi tháng 10 11am 2021
A
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KInh gl'ri: Van phông ChInh phü
I. HOAT BONG CH BiO, JMEU 1JAN11 CUA LANH BAO UBND
THANH PHO THANG 10 NAM 2021
UBND thành ph dã tp trung chi do các s, ban, ngành, UBND qu.n,
huyn tiêp tic trién khai chuong trInh, kê hoach theo chi dio cüa ChInh phü, b,
ngành Trung uong, Ban Thithng vi Thành üy, HDND thành phô dam bào hiu
qua vic vic thirc hin miic tiêu kép vi'ra phông, chng djch COVID-19, vi'ra
khôi phiic tang truàng và phát triên kinh tê. MOt so ni dung cong vic trpng
tam dã triên khai thic hin nhu sau:
1. Chi dio các cd quan, don vj báo cáo tng k& vic trin khai các Quy&
djnh, Kê hoach dã duçc UBND thành phO, Chü tch UBND thành phô ban hành
tir dâu nàm: Quyét djnh so 176/QD-UBND ngày 19 tháng 01 nàrn 2021 ban
hành nhim v1i, giài pháp chü yêu chi dao, diêu hành th1rc hin Ké hoach phát
trin kinh té - xã hOi và dir toán ngân sách nhà nithc thành phô Dà Nang näm
2021; Kê hoch sO 1 5/KH-UBND ngày 21 tháng 01 näm 2021 thc hin
Chuong trInh hành d)ng cüa Thành ñy Dà Nang triên khai Nghj quyêt Dii hi
Dãng b thành phô lan thu XXII; Quyêt djnh so 248/QD-UBNT) ngày 25 tháng
01 näm 2021 ye cong bô cOng khai các chi tiêu phát triên kinh té - xà hi, kê
hoch dâu tu cong näm 2021 và diêu chinh ké hoch dâu tix cong trung h.n
vic
2016-2020; Quyêt djnh so 48581QD-UBND ngày 14 tháng 12 näm 2020
giao chi tiêu kê hoch phát trién kinh tê - xà hi, quôc phông - an ninh và dir
toán ngân sách nhà nuóc nàm 2021; Kê hoach so 2/KH-UBND ngày 23 tháng 3
triên khai chü dê nàm 2021 "Näm
näm 2021 cüa Chü tjch UBNID thành phô
khôi phiic tang tru&ng và phát triên kinh tê". Két qua triên khai cüa CáC Co quan,
don vj s là co s dé dánh giá, khen thuàng, phê bInh trong vic hoàn thành
nhim vi näm 2021.
Ngày 26 tháng 10 nàm 2021, UBND thành ph dã ban hành K hoach s
1 85/KH-UBND ye vic phiic hôi và tang truàng kinh tê - xA hi trong bôi cành
thIch üng an toàn, linh hoat, kim soát hiu qua djch COVID-19. Dông thôi,
ngay 27 tháng 10 näm 2021, Chü tjch UBND thành phO dä ban hành Quyêt djnh
so 3398/QD-UBND vic thành 1p Ban Chi dao Phiic hOi và phát triên kinh tê
- xà hi trong bôi cành thich üng an toàn, linh boat, kiêm soát hiu qua djch
COVID-19 trên dja bàn thành phô Dà Nàng. Theo do, Ban Chi dao së có nhim
vii tham muu xây drng các ke hoach, chuong trInh, dir an, kjch bàn kjp thai d
ye
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xut hi.nng giài quyêt thuc thm quyn cüa UBND thành phô trong vic phiic
hôi và phát triên kinh tê - xã hi trong bi cânh thIch irng an toàn, linh hoat,
kiêm soát hiu qua djch COVID-19.
2. Chi dao các sâ, ngânh lien quan kh.n truong rà soát, tham mixu UBND
thành phô báo cáo I-1DND thành phô khóa X, nhim kS' 202 1-2026 thông qua
các ni dung thuc thâm quyên cüa HDND thành ph ti kS' hQp cui näm 2021
theo dung quy djnh. Theo do, UBNT thành ph du kin trInh HDND thành ph
thông qua dôi vi 47 ni dung thuc các linh virc kinh té - xã hi trên dja bàn
thành phô.
3. V cong tác phông, chéng bnh viêm dung ho hp cp do chüng mâi
cüa vi nut Corona gay ra(COVID-19): Den nay, thành phô dã co bàn kiém soát
so
duçvc djch bnh COVID-19 và dang tiêp tiic tp trung thirc hin hiu qua mt
giái pháp nhu sau:
- Ban hành quy djnh huâng dn nhQp cánh và cách ly y t;
- Chi do các don vj tnrc thuc và các co sâ khám bnh, chCra bnh trén dja
bàn: Thirc hin các ni dung dam bão an toàn, tang cmng kiêm soát, phOng,
COV1D-19 Va
chng djch COVID-19; bô sung kê hoch phông, chông djch
phuong an dáp iung, xü 1 các tInh huông djch bnh ti Co s y tê; chuân bj day
dü thuôc, v.t ti.r, trang thiêt bj ytê dê san sang tiêp nhn bnh nhân, dáp irng vi
tInh hung djch bnh; tang cung cong tác giám sat chñ dng, phát hin sóm các
tru1ng hcp nghi ng mac bnh ti cong dông; thrc hin khoanh viing, cách ly
kjp thii, xü l trit dê ô djch không dê lay lan, biing phát trong cong dong; tp
hu.n cong tác cách ly y té, theo döi süc khOe, xi:r l tInh huông ti các co sâ cách
lyytê.
- Tip tic trin khai hiu qua vic tiêm vc xin cho ngu?i dan tren da bàn
thành phô theo dung kê ho,ch và hthng dan cüa B Y tê. Tinh den ngày 02
tháng 11 näm 2021, toàn thành phô dà tiêm 1.103.809 müi tiêm; trong do,
858.3 14 nguOri tiêm miii 1 và 245.495 nguO'i tiêm miii 2.
Tr ngày 02 tháng 11 näm 2021, thành ph s trin khai vic tiêm vc xin
cho hon 100.000 dôi tucmg tir 12 den duói 18 tuôi nhàm bào dam l trInh dê
chuân bj cho hçc sinh di hpc tr& li trrc tiêp dir kiên vào giia tháng 11 nay.
Song song vOi cong tác kim soát djch bnh COVID-19, UBND thành
phô dâ quan tarn chi do vic dam bão an sinh xã hi cho ngu?i dan, ngi.thi lao
dng trên dja bàn thành phô. Theo do, tong so kinh phi dã h trq cho các dôi
so
tuqng theo Nghi, quyet so 68/NQ-CP cüa Chinh phii, Quyêt djnh
23/2021/QD-TTg ciia ThU tuàng Chinh phU và Kê hoach sO 1351KH-UBND
ngày 19 tháng 7 nãm 2021 cUa UBND thành phô là 103.237.175.699 dOng.
Dông thtM, S Lao dng - Thuong binh và Xà hi dà rà soát và trInh UBND
thành phô bô sung ho tr cho hon 69.020 dôi tuqng khó khän do ánh hu&ng
b&i djch bnh COVID-19 dôi vOi nhOm dôi tugng thuc ngành nghê tr do vói
kinh phi dir kiên hon 103 t dong. Hin nay, các dja phirong dang tiên hành nà
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soát dM ti.rcmg truóc khi báo cáo UBND thành ph trInh HDND thành phi
xem xét thông qua.
4. Vé vic triên khai thrc hin Nghj quyt s 43-NQ/TW ngày 24 tháng
01 nàm 2019 cüa B ChInh trj ye xây dirng và phát trin thành ph Dà Nng dn
nàm 2030, tam nhIn den näm 2045: Tiêp tiic tp trung chi dao các s, ban,
ngành, UBND qun triên khai thirc hin Ngh djnh s 34/2021 /ND-CP ngày 29
tháng 3 näm 2021 cüa Chfnh phü quy djnh chi ti& và bin pháp thi hành Nghj
quyêt so 1 19/2020/QH14; Quyêt djnh so 05/2021/QD-TFg ngày 08 tháng 02 nàm
2021 cüa Thu tithng ChInh phü quy djnh ye trInh tçr, thu tiic diu chinh ciic b quy
hooch chung thãnh pho; Quyêt djnh sê, 359/QD-TTg ngày 15 tháng 3 näm 2021
cüa Thu tiiâng ChInh phü phê duyt Diêu chinh quy hoch chung thành phô Dà
Nng den nàm 2030, tam nhIn den näm 2045...
Ngày 12 tháng 10 näm 2021, UBND thánh ph dâ báo cáo Bô K hoich
va Dâu t.r tai Báo cáo so 305/BC-UBND ye vic thi hành Nghj quyôt so
119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 näm 2020 ye thI diem to chic mô hInh chInh
quyên dO thj và mt so co chê, chInh sách d.c thu phát triên ti thành phO Dà
Näng. DOng thai, tong hp, báo cáo Ban Thtthng vii Thành üy ye tInh hInh triên
khai thirc hin 10 Kê hooch triên khai các chuyên dê cUa Ban Thu?mg vii Thành
üy ye triên khai Nghj quyêt so 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 nàm 2019 cüa B
ChInh trj.
5. V vic lQip quy hoach thành ph Dà Nng thyi kS' 2021 - 2030, ttm
nhIn den näm 2050: Can ci'r Nghj quyêt so 119/NQ-CP ngày 27 tháng 9 näm
2021 cüa Chinh phü ye các nhim vii và giãi pháp dê nâng cao chat 1rnng và
day nhanh tiên d 1p các quy hoch thai kS 2021 - 2030 và trên ca sà kiên
thông nhât cüa Ban Thuang vii Thành üy, UBND thành phô dã chi dto các sâ,
ngành tp trung nguOn 1ixc hoàn thành vic 1p quy ho?.ch thành phô thai kS'
2021 - 2030, tam nhIn den näm 2050 dam bão trInh Thu tithng ChInh phü phê
duyt vào tháng 6 näm 2022.
6. Ngày 20 tháng 10 nàm 2021, IJBND thành ph d t chüc phiên hçp
thi.thng kS' dê thâo lun mt so ni dung thuc thâm quyên, cv the nhu sau:
thông qua Danh mvc cong trInh, dv an can thu hOi dat và Danh mvc cong trInh,
dv an có su dung dat trông lüa, dat rrng phông hO, dat rurng dc dung bô sung
näm 2021 cüa thành phô Dà Nkg; quy djnh cv the vic râ soát, cong bô cong
thai danE mvc các thua dat nhO hçp doNhà nuac trirc tiêp quãn l, vic lay
kiên nguôi dan và cOng thai vic giao dat, cho thuê dat dOi yâi các thi:ra dat nhO
hep ti dja phuong dê sir dung yào mvc dIch cOng cong hoc giao, cho thuê cho
nguai scr dung dat lien kê trén dja bàn thành phô Dà Nng; ban hành Quyêt djnh
quy djnh mOt so nOi dung ye quân l dâu tu yà xây dimg trên dja bàn thành phô
Dà Näng; ho trçl kinh phi dâu ti.r xây drng các cong trInh dan sinh bj ánh huâng
bai thiên tai t?i xâ Ea Lê, huyn Ea Sup, tinh Däk Läk; h trg tiên an cho các lye
liiqng tham gia cOng tác phông chông djch 24/24 tai &rn vj; quy djnh chInh sách
phát triên cong nghip ho trçi; ban hành BO tiêu chi Va quy trInh theo dOi, dánh
giá ket qua thyc hin thI diem mO hInh to chuc chInh quyen do thj trén dja bàn
thành phO Dà Nang; ban hành Quy che lam vic cua UBND thành phô nEim kS'
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2021 - 2026.
7. V vic ban hành các van bàn pháp 1ut trong tháng 10 nàm 2021:
UBND thành phô dã ban hành 08 Quyêt djnh quy pham pháp 1ut, 371 Quy&
djnh hành chInh cá bit và 793 van bàn chi dao, diêu hành trên các lTnh vrc van
hóa - xã hi, kinh t - tài chInh, dâu tu - do thj, ni chInh - pháp ch.
II. TINH HINH KINH TE - xA HQI, QUOC PHONG - AN NINH
THANG 10 NAM 2021
A

•

I.Vekinhte
a) Linh virc djch vi
Hoat dng du ljch vn tip tiic chju tác dng trirc tip tü djch COVID- 19.
Tong so luqt khách cci sâ liru trili phic vi tháng 10/202 1 uâc dat 28,3 nghIn
luqt, giãm 81,4% so vôi cüng kS' näm 2020, ehü yêu là khách km trü dài han và
dôi tuqng each ly y tê; do ãnh hu&ng eüa djch bnh COVID-19 nén trong tháng
10/2021 không có khách du?mg thüy ni dja, du?mg biên và kháeh du ljch quOc
so hrqt khách
t dung hang không den Dà Näng. Lüy kê 10 tháng näm 2021,
uâc dat 1.090,8 nghIn luçit, giàm 50,7% so v&i cüng k' nàm 2020, trong do,
khách quôc tê uâc dat 94,5 nghmn luqt, giâm 86%. Doanh thu djch vi1 km trñ và
lit hành tháng 10 uc dat 44,1 t dOng, giàm 76,3% so vi eüng kS' näm 2020;
lOy k 10 tháng ithc dat 2.117,8 t dông, giãm 34%.
Ngành chirc näng tp trung trin khai cong the phông, chng djch trong linh
vrc du ljch trên dja bàn thãnh phô; xây dimg Kê hoach khôi phiic hoat dng du
ljch và Phircing an don khách du ljch trong tInh hInh bInh thung mOi, to chirc
Chuang trInh triên khai kê hoach khOi phiic hoat dng du ljch Dà Näng trong
giai doan bInh thix?mg mói; lông ghép triên khai phumig an don khách du ljch,
huOng dn cac cci s& djch vii dam bào diêu kin hoat dng tth 'a theo hi.rng
dn Nghj quyêt sO 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 nàm 2021 cüa ChInh phü ban
hành quy djnh tam thai "ThIch 11mg an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu quàdjch
COVID-19" và cong bô ra mat 11mg diing VR360 "Met cham den Dà Nàng".
Cong the x1mc tiên, quãng bá du lch tiêp tic ducic triên khai thc hin.
V thuong mai, nhm trin khai các bin pháp "thIch 11mg an toàn, 1mb
hoat, kiêm soát hiu qua dch COVID-19" theo Nghj quyêt so 128/NQ-CP cüa
ChInh phü cüng vOi thrc tê tInh hInh kiêm soát djch bnh trên dja bàn, thành
phô dà cho phép ma lai hâu hêt các hoat dng ttr ngày 16/10 cüng vói nhu câu
mua sam cuOi näm tang cao, giüp th11ic dày sue mua cüa thj truang ni da, tao
dng lirc tang truang cho các tháng cuoi nm. Tuy nhiên, do thai gian djch bnh
kéo dài ti'r dâu nàm, nhât là dçt djch tir tháng 5/2021 nên vic buôn ban hang
hóa, kinh doanh djch vii, vui chi, giài trI, x11ic tiên thung mai... bj han chê.
Doanh thu giàm manh, nguôi dan that chat chi tiêu, nhu cu chü yu tp trung
vào các hang hóa thiêt yêu nhu lumg thrc, thirc phrn, nhu yu phrn phic vi
d?i song hang ngày. Luçing hang hóa cung 11mg tai eác trung tam thung mai,
siêu thj, chci van on djnh, phong ph11i, da dng, dam bâo phçic v thu cu mua
sam cüa ngithi dan; giá Ca hang hóa thj tnthng trong tháng n djnh. Tng m11rc
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ban lé hang hóa tháng 10 nm 2021 ir9c dat 3.991,7 t dMg, giãm 20,4% so vi
cüng kS' nàm 2020; lüy ké 10 tháng róc dat 47.085,3 t dng, tang 2,8% so vi
cüng kS' näm 2020. Chi so giá tiêu ding (CPI) bInh quân 10 tháng närn 2021 tang
2,43% so vói bInh qun cüng k' näm 2020.
Hoat dng xut, nhp khu cüa mt s doanh nghip bj ành hithng
do djch COVID- 19 büng phát trâ 'aj tlr tháng 5/2021, nhung vâi su n lirc cüa
các doanh nghip trong vic day manh xuât khâu don hang tn trong näm, kim
ngch xuât, nhp khâu hang hóa trén dja bàn thành phô van duy trI müc tang cao
so vOi cling k3t näm 2020. Kim ngach xuât khâu tháng 10/2021 uàc dat 142,3
triu USD, tang 6,6% so vâi cling k' näm 2020; kim ngach nhp khâu uâc dat
105,6 triu USD, tang 6,3%. Tfâc tinh 10 tháng dâu näm 2021, kim ngach xuât
khâu uâc dat 1.422,3 triu USD, tang 12% so vi cling kS' näm 2020 và kim
ngach nh.p khâu u6c dat 1.081,5 triu USD, tang 12%.
Trong tháng ngành chüc nãng dã trin khai các hoat dng v.n tãi nh.m
dam bão thIch trng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID- 19 phü hçip
vi tInh hInh thirc tê, tong doanh thu ngành vn tâi tháng 10/202 1 uâc dat 1.306
t dông, giàm 13,6% so vôi cling k' nàm 2020; lüy ké 10 tháng ithc dat 13.867 t
dông, giàm 5%. Khôi 1ung luân chuyên hang hóa tháng 10/202 1 dat 307,4 triu
Tân.Km, giãm 4,3% so vi cling kS' näm 2020; ffiy kê 10 tháng dat 3.031,8 triu
Tân.Km, tang 9,2% so vâi cüng kS' näm 2020. Khôi krqng luân chuyên hành
khách tháng 10/2021 dat 38,6 triu HK.Km, giàm 12,2% vói cling k näm 2020;
lüy kê 10 tháng dat 45 0,4 triu HK.Km, giâm 22,5%. Ngày 8 tháng 10 nãm 2021,
B Giao thông v.n tãi dã ban hành Quy djnh tarn thôi triên khai các dixing bay
ni dja châ khách thuOng 1 dam bào thIch img an toan, linh hoat, kiêm soát hiu
qua djch COVID- 19. Theo do tlr ngày 10 tháng 10 nàm 2021 có các chuyên bay
thành phô Ho Chi Minh - Dà Nàng, Ha Ni - Dà Nang, Dà Nàng Can Thci, Dà
Näng - Däk Lak; trong do chü yêu khách bay chtng Ha Ni - Dà Näng, thành phô
Ho ChI Minh - Dà Nng vói tan suât tr 2-4 chuyênlngày.
Kim ngach xut kh.0 ph.n mm tInh dn tháng 10/2021 thc dat 74,7
triu USD, dat 68% so vi kê hoach, tang 7% so vâi cling k' 2020. Thành phô
dã ban hành Quyêt djnh so 2870/QD-UBND ngày 28 tháng 8 näm 2021 phê
duyêt Dê an Chuyén dôi so trên dia ban thanh phô den näm 2025, dinh huong
den nam 2030; tiêp tic triên khai ke hoach chi tiêt Dê an chuyên dôi so và kê
hoach triên khai Dê an xây drng thành phô thông minh giai doan 2021-2025;
thrc hin truyên thông tuyên truyên cong tác phông, chông djch duri nhiêu hInh
thirc và triên khai các giài pháp üng diing cong ngh thông tin trong phOng
chông COVID-19...
Hoat dng ngân hang tip tiic duqc dy manh. Uc dn cui tháng
10/2021, tong huy dng von cüa các to chüc tin ding trên dja bàn dat 15 0.500 t
dông, tang 5,9% so vâi cuôi näm 2020. Tong dis nq các thành phân kinh tê trén
dja bàn dat 192.000 t) dông, tang 3% so vi cuôi näm 2020. Tiêp tiic triên khai
Thông tu sO 14/202 1/TT-NHNN cüa Thông dôc Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam
ye slia dOi, bO sung rnt so dieu cüa Thông tu so 01/2020/TT-NHNN ngày 13
tháng 3 näm 2020 quy djnh ye vic tO chrc tin ng, chi nhánh ngân hang nuic
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ngoài cor cu laj thii hn trã nç, min, giãm lãi, phi, giü nguyen nhóm nçc nhrn
ho trçi khách hang chju ãnh huâng bi djch COVID-19 den các to chIrc tIn diing
trên dja bàn. Thirc hin Nghj quyêt so 68/NQ-CP cüa ChInh phü ye mt so chInh
sách ho trg nguri lao dng gp khó khän do djch COVID-19, Ngân hang chInh
sách xâ hi dã giài ngân cho vay 13 doanh nghip, so tiên 1.978,48 triu dông.
b) Hott dng san xut cong nghip
Trong tháng 10, tInh hmnh djch COVID-19 ti Dà Nng dang dn duçcc
kiêm soát. Các doanh nghip dang no 1irc khôi phiic san xuât dê dáp irng các dcm
hang dä k, tuy nhiên van con gp nhiêu khó khän nhix: thiêu lao dng, thiêu
nguyen, nhiên 4t 1iu, khO khän ye tài chInh... Chi so san xuât cOng nghip
thành phô (lIP) tháng 10/2021 uâc giàm 9,6% so vói tháng cOng kS' nàm 2020;
lüy kê 10 tháng dâu närn 2021, lIP giâm 4,2%. Trong do, mt so ngành cong
nghip chO yêu có chi so lIP bInh quân 10 tháng tang cao horn müc bmnh quân
chung nhu: san xuât san phâm tcr cao suvâ plastic (+41,4%); san xuât thiêt bj din
(+22,5%); San xuât giithng, tO, bàn, ghê (+25,6)... Ben canh do, môt so ngành có
chi so ii giãrn sâu so vth cüng k' nhii: san xuât thuôc, boa dixc và duqc 1iu (33,6); san xuât may móc, thiêt bj chua duçic phãn vào dâu (-38,9%); san xuât san
phâm tr kim l°a dOc sn (tth may móc, thiêt bj) (-24,8%)...
c) Hott dng san xut thüy san - nông - lam
San hrçmg thOy san trong tháng 10/201 tang so vâi thàng tnthc do djch
bnh COVID-19 trên dja bàn ducic kiêm soát, hoat dng san xuât thOy san dang
dan tIch circ trâ lai, dông thñ giá cã các mt hang thOy hái san giu mi'rc on djnh;
tong san krqng thOy san trên dja bàn thãnh phô tháng 10/2021 uac dat 2.818,8
tan, tang 2,7% so vâi tháng 10 näm 2020. Tuy nhien, tong san krcng thOy san 10
tháng ithc dat 26.200,9 tan, giãm 16,2% so vi cOng kS' näm 2020, trong do san
luçing thüy san khai thác uóc dat 25.112,9 tan, giám 17% do ãnh hithng cOa bão
và áp thâp nhit di nen các di tàu khai thác thOy san biên không duçic hoat
dng lien tic, thii gian worn khori barn biên giâm. Hin nay, lOa He Thu dã thu
hoach xong, din tIch san xuât dat 2.169,95 ha, näng suât bmnh quãn dat 65,16
tIha, tang 4,5 ta/ha so vci vi He Thu nam 2020. Ben canh dO, ngành tp trung
theo dOi và huóng dn khäc phiic san xuât sau mtra bäo; triên khai san xuât vii
Dông näm 2021; xây dirng k hoach san xuât vi Dông Xuãn 2021-2022; dieu
tra, phát hin tInh hInh sinh vt hai trên các 1oi cay trOng và sâu bnh chuyên
vii. TInh hinh chàn nuôi tren dja bàn thành phô on djnh, không có djch bnh xây
ra.
Trong tháng, ngành chüc nang dä t chüc 46 dçit kim tra, truy quét tai
rimg; ket qua lam phn on djnh, khOng phát hin dâu hiu tác dng vào ri'rng;
phôi hçip to chi'rc 21 dçit tuân tra bão v rirng, phOng chong cháy rfrng trên các
tuyên diRing xung quanh Bàn dâo Scm Trà. Cong tác tiep nhn và xü 1 dng vt
hoang dâ dxçic thirc hin thumng xuyen.
2. Thu hut du tir trong, ngoài ntr&c
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Trong tháng 10/2021, thành ph dã: (1) cp Quyt djnh chU tnrcing du tir
cho 02 dir an dâu tiz trong nrnrc trong các KCN, khu CNC, khu CNTT vói tOng
vOn 42 t dOng; (2) cap mYi 02 dir an FDI vi tong von däng k 0,283 triu
USD, Co 02 h.rçit dir an FDI thng von vi tOng von tang them 0,189 triu USD,
02 hrqt nhà dâu tr nuóc ngoâi dàng k gop vOn, mua cô phân, phân von gop
trong các to chüc kinh té v&i giá trj 0,447 triu USD; (3) cap mOi giây chüng
nhn dãng k doanh nghip cho 226 doanh nghip, chi nhánh và van phOng dai
din, tOng von diêu 1 däng k dat 756 t' dông.
Trong 10 tháng du näm: (1) thành ph dã c.p Quyt djnh chü tri.rang du
tu cho 18 dr an dâu tu trong nuóc vài tong von 2.413,842 tT dOng, trong do: có
03 dir an ngoài KCN, tong von dâu ti.r 1.827,442 t dông và 15 dr an trong các
KCN, khu NC, khu CNTT tong vOn dâu tu 586,4 t dOng; (2) Cap mâi 31 dr an
FDI vài tong von dâu tu dàng k 149,417 triu USD, có 1? luqt dr an FDI tang
vOn vài tong von thng them 10,21 triu USD, 46 krqt nhà dâu ti.rnuóc ngoài dang
k gop vOn, mua Co phân, phân von gop trong các to chüc kinh té vi giá tn 3,626
triu USD; (3) cap mcci giây chirng nhn dang k doanh ng1'iip cho 2.891 doanh
nghip, chi nhánh vâ van phông dai din, tOng von diêu 1 clang k3' dat 13.596 t
dOng; giám 16,4% ye sO doanh nghip và giàm 19,1% ye so vOn so vâi cüng k'
2020; hoàn tat thu tic giái the cho 561 doanh ngbip, don vi trrc thuc và có
2.430 doanh nghip và don vj trirc thuc t?m ngfrng boat dng (thng 34,3% so vth
cüng k' 11am 2020) và 1.547 doanh nghip vâ &m vj trrc thuc quay trâ 'a boat
dng (thng 52,4% so vâi cüng k' näm 2020). Tong so hO so lien quan den clang
k doanh nghip tiêp nhn va xir 1" trong 10 tháng là 16.720 hO so, trong do có
12.03 8 hO so trrc tuyên (chiêm t 1 72%). Ngoài ra, thành phô dä phê duyt tiêp
nhn 35 khoãn vin trçl Phi ChInh phü nithc ngoài (NGO) vói tOng giá tn cam két
92,86 t cong.
Lüy k dn 15 tháng 10 näm 2021, trên dja bàn thãnh phi có34.429 doanh
ngbip và chi nhánh, van phông dai din clang hoat dng vói tOng so vOn clang k3 dat
227.3 86 t) dOng; 343 dir an dâu tu trong nuc ngoài KCN vol tOng vOn dâu tu
121.509 t dOng; 375 dr an dâu tu trong ni.rOc trong các KCN, khu NC, khu cNTT
vol tOng von dâu tt.r 27.605 t dông và 909 dir an FDI cOn hiu hjc vOl tong vOn dâu
tu trên 3,865 tT USD.
3. Quãn I du tir - xây dyng co ban, quãn 1 quy hoich, do thi và tài
nguyen môi trirông
COng tac quãn l vn du ti.r xây dirng co bàn tip tic dugc thng cu&ng,
chü trQng dâu tu có trçng diem, quy mO hçp 1 và nâng cao hiu qua dâu tu;
chuãn bj dâu ti.r, thâm djnh dir an, thiêt kê - dir toán, thâm djnh dâu thâu và quãn
1 chat krçnig cong trhih duçic thirc hin dung quy trinh và 1ut djnh. Vê giái ngãn
von dâu tu công, uOc 10 tháng dâu nam, giâi ngân theo d,r toán nàrn 2021
dat 4.500 t dông, dat 65% kê hoach Trung uong giao và dat 54,5% kê hoach
HDND thành phô giao. Tiêp Wc thrc hin 1p Quy hoach thành phO Dà Näng giai
doan 2021-2030, tam nhln den nàm 2050 và Ké hoach triên khai Quyêt djnh
359/QD-TTg phê duyt Diêu chinh quy hoach chung thành phO Dà Nàng den nàm
2030, tam nhIn den nam 2045.
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Cong tác quán 1 quy hoch kin true vâ cp phép xây drng tip tiic dtrqc
triên khai thirc hin. Tü dâu näm den nay, ngành chrc nàng dã thãm djnh 37 do
an quy hoch vâi tOng din tIch 7.928.869 m2; dr tháo diêu chirth Quyêt djnh sO
53181QD-UBND ngày 18 tháng 11 näm 2019 cüa UBND thành phô ye Quy ché
phôi hçp giCia các don vj lien quan trong cong tác giâi phóng mt bang, thi cong
dir an trên dja bàn thành phO; thrc hin cap giây phép xây dirng cho 118 ho so
v.v.
Cong tác quãn l dt dai ctixçc tang cuà'ng; ngành chIrc näng tip tiic d xut
giãi pháp giài quyêt cho các dir an 1in dang vt.rfrng mac ye dat dai trong qua trinh
thrc hin Kêt 1un 2852 cüa Thanh tra ChInh phü, dé xuât c11 the các hithng giâi
quyêt cho trng nhóm dir an dA dugc phân 1p. Dôi vii linh vrc môi trirmg, trong
thang, nganh chuc nang tiêp tue triên khai cac boat dOng thuc hiên nhiém vu trong
tam Kê hoch triên khai Dê an "Xây dijng Dà Nang - thành phô rnOi trtthng" giai
don 202 1-2030. Tiêp tijc thirc hin vn hành mng luâi quan träc khOng khI và
nuóc thàrih phô trong tháng 10/202 1, gôm: 10 mâu nuâc biên, 09 mu nuOc sOng,
06 mu nrnc ho, 03 mâu QA/QC nuóc biên, 54 mâu kbi theo phuong pháp thi,i
dng.
4. Thu chi ngân sách
Tng thu ngân sách nhà nuOc 10 tháng du näm 2021 (dn ngày 28 tháng
10 näm 2021) uâc dat 17.058,6 t dông, bang 78,4% dir toán HDND thanh phô
giao. Trong do: thu ni dja dat 12.887 t' dông, dat 70,8% dr toán (thu ni dja
không kê tiên sü ding dat, xô sO kiên thiêt dat 11.440 t' dông, dat 77,7% dix
toán); thu tiên sü diing dat 1.321 t dOng, dat 40% dir toán; thu thuê xuât nhp
khâu dat 4.149,9 t' dông, dat 116,9% dr toán. Tong chi ngân sách dja phuong
uâc th1rc hin 10 tháng dâu nàm 2021 (khOng bao gôm chi chuyên giao gia các
cap ngân sách dja phuong) là 14.985 t3 dOng, dat 85,2% dir toán; trong do: chi
thi.rng xuyên dat 6.218 t dông, dat 84,6% dii toán.
5.CácIinhvrcvãnhóa-xãhi
a) V Khoa hçc - COng ngh: Quãn l cO hiu qua vic trin khai các
nhim vii khoa hçc và cong ngh, kiêm tra tiên d 04 nhim vi cap thành phô và
phôi hçip kiêm tra 02 nhim viJ. cap Co sâ. Tang cithng các hoat dng h trq
doanh nghip, h trçi h sinh thai khâi nghip, dOi mOi sang tao. Tiêp tic trien
khai các hoat dng an toàn büc xa hat nhân, sâ hu trI tu và tiêu chuân do
lithng, chat luçrng.
b) V Van boa - Th thao: T chüc các hoat dng tuyên truyên Co dng
tr%rc quan, treo câ To Quôc, c Dàng nhân các ngày l, k nim, tr9ng tam;
truyen truyên cong tác phOng, chông djch COVID-19 và dang xây dirng Ké
hoach trién khai cOng tác trang trI, tuyên truyên, cO dng trrc quan nhân chào
mrng k nim 25 nàm thânh phO trirc thu)c Trung uong. Cong tác bão ton và
phát buy các giá trj di san van hóa tiêp tic duçic quan tam: triên khai thc hin càc
cOng trinh di tIch duqc tràng tu trong näm 2021; thi cong Dir an di di Bào tang
Dà Nng ye trV s& 42 Bach Dàng; tiêp tic day nhanh tiên d hoân thãnh các thu
tue dâu tu dr an Tu bO, tOn tao di tIch Thành Din Hãi (giai do?n 2), Di tich thang

9
cãnh quc gia dc bit Ngü Hành Son, phM hçip vd tinh Thra Thiên Hu thrc
hin Dix an Bão ton, tu bô, phiic hôi và pháy huy giá trj di tIch quôc gia Hâi Van
Quan.
c) V Y t& TInh dn ngày 21/10/2021, thành ph cia ghi nhn 4.942 ca
mac COVID- 19. Tü ngày 30/9/2021, thânh phô cho phép trng buc mô 1ai các
hoat dng xâ hi vâi nh&ng bin pháp dam bâo an toàn phông, chong djch theo
quy djnh; ngày 1 5/1 0/2021, can cü Nghj quyêt so 128/ND-CP ngày 11/10/2021
cüa ChInh phü và Quyêt djnh so 4800/QD-BYT ngày 12/10/2021 cüa Bô Y té,
thành phô tam th&i dánh giá 56/5 6 xâ, phi.r?mg & cap cio có djch cap 2 và tiêp tiic
cho phép m& laj các hoat dng phic vi d?,i song nhãn dan tuang frng vOi cap ci
djch theo quy djnh. TInh den ngày 21/10/2021, thành phô tiêp nhn hon 1 triu
lieu vàc xin phOng COVID-19; d tiêm 993.618 müi tiêm; trong do 854.108
ngu&i tiêm müi 1 (dat t l 97,6% ngl.rôi trên 18 tuoi) và 139.510 ngix&i tiêm
müi 2 (dat t' le 15,9% ngtr&i trên 18 tuôi). Dam báo cong tác diêutrj, chäm soc
bnh nhân COVID- 19; thirc hin giám sat, xir I ca bnh, 0 djch sot xuât huyêt,
tay chân ming và các bnh truyên nhiêm khác theo thithng quy.
d) V giáo dijc và dào tao: Ngành chüc näng cia t chirc hoat dng k' nim
ngày Bác Ho gài thu cuôi cüng cho ngành Giáo diic (15/10); tham mini ban
hành Chi thj ye vic thirc hin nhim v1J näm h9c 202 1-2022; phôi hqp to chirc
các hoat dng tuyên truyén k nim ngày Khuyen h9c Vit Nam (02/10)...; to
chüc Hi nghj tOng kêt näm h9c 2020-2021 và triên khai phi.rcmg huàng, nhim
vi nAm hçc 2021-2022 toàn ngành; huàng dan cOng tác chuyên mon dâu nàm
h9c vâ chuân bj các diêu kin dê h9c sinh tr& iai tru&ng;
ci) V Lao dng - Thuong binh - XA hOi: Trong tháng 10/2021, do tip t1ic
bj ânh hu&ng b&i djch bnh COVID-19 nên không to chi'rc phiên giao djch vic
lam, tuy nhien vn thu hut 76 krqt doanh nghip tham gia v&i 3.893 hrqt lao
dng có thu câu tuyên diing; cia kêt nOi, gi&i thiu vic lam cho 63 lao dng;
tOng các thành phân kinh tê trên dja bàn thành phô tao vic lam cho 500 lao
dng, trong dO co 100 vj trI vic lam tang them; thâm djnh và ban hành quyêt
djnh hu&ng trç cap bão hiêm that nghip hang tháng cho 14.294 tru&ng hçip;
thâm djnh và giài ngân tü chucing trInh cho vay giãi quyét vic lam; thâm djnh
cho 15 luqt doanh nghip và chap thun thu cau sü diing lao dng là ngix&i
nuâc ngoài cho 20 vi trI, thirc hin cap mâi giây phép lao dng cho 24 tru&ng
hçip, cap 'ai cho 03 tnr&ng hçip.
6. Xãy thyng chInh quyn - Thanh tra - Tir pháp
Dâ hoàn thiên D an phân cap, üy quyn quàn 1 nhà nuôc theo mô hInh
chInh quyên do th trén dja bàn thành phô. Báo cao Bô NOi vi hu&ng dan vic
giao chi tiêu tai cac don vj sir nghip
thu do ânh hii&ng cOa djch COVID-19.
DOn dOc hoàn thành vic xây dirng Dé an vi trI vic lam co quan hành chInh.
Ban hành Kê hoach tuyên dung cong chuc tai các sO, ban, nganh và UBND các
qun, huyn thuc thành phO Dà Nng nAm 2021; triên khai thông báo ye vic
tuyén diing cong chüc den các sO, ban, ngành, UBND qun, huyn. Triên khai
däng k chi tiêu dir thi nâng ngch cOng chirc len chuyên vien chinh và tuong
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dirng, thi thàng htng viên chirc len chuyên viên chInh nàm 2021. TInh hInh
hot dng cüa các to chirc tOn giáo hqp pháp, Co sâ tin ngiröng, dOng bào dan
tc thiêu sO trên dja bàn thânh phô co bàn diên ra bInh thung, on djnh theo quy
djnh cüa pháp 1ut.
Trong tháng, thãnh ph dâ tip nhn, xir 1 và huóng dn cong dan gi'ri don
dung theo quy djnh. Ban hành Cong van triên khai tong kêt thirc hin Dê an
"Tuyên truyên, phô biên, giáo diic pháp 1i4t vêphông, chông tham nhüng giai
don 2019 - 2021" trén dja bàn thành phô Dà Näng. Ngành Tir pháp dã tham gia
gop 98 van ban; thâm djnh 09 dir thão van ban; thirc hin Ké hoch kiêm tra
cong tác h tjch, chi'rng thirc, nuôi con nuôi và bôi thumg nhà nuôc... Tiêp t11c
xir l dOi v&i viii vic sai phm tai cOng trInh To hçp khách sn Mu&ng Thanh và
Can hO chung Cu cao cap Son Trà; vi vic sai phm ti Khu phrc hçp Thumg
mai Monarchy - Khu B (Block B).
7. Quc phông - an ninh
TInh hInh tOi phm tip tic thrçic kim ch& không xãy ra các 1oti tOi
phm dltc bit nghiêm trQng. Tiêp tiic th%rc hin kê ho.ch tang cung phOng
chông tOi phtm vâ dam bão an ninh trt t, trt tir an toàn xâ hOi trong và sau
djch bnh COVID-19, nhât là tOi phm lien quan cho vay lãi n.ng, trOm cap,
cithp gist tài san, các nhóm, dOi tuçing sl'r dicing hung khI dánh nhau, cô gay
thiwng tich; ban hành kê hoach cao diem phOng, chông tOi phrn ma tüy truc,
trong và sau djch COVID- 19; dâu tranh, xr l các hành vi buôn 1u, buôn ban
hang giã, hang kern chat luqng, vi phm v sinh an toàn thirc phâm... Day nhanh
tiên dO diêu tra, khám phá các chuyên an, vçi an dã xác lap; tan công, trãn ap tOi
phm, ngän chin các nhóm thanh thiêu lien chuân bj hung khI dánh nhau,
khOng dé tOi phim Ing hành, dua xc trái phép, ün täc giao thông.
NhIn chung, hin nay, tInh hInh djch bnhCOVID-19 ti thành pM Dà
Nng co ban dà duc kiêm soát do thijc hin quyêt 1it các bin pháp kiêm soát
djch bnh và thrc hin giãn cách xa hOi dung th&i diem. Tir ngày 30 tháng 9 näm
2021, thành phO cho phép tmg buóc ma 1?i các hot dng xà hOi vói nhUng bin
pháp dam bào an toanphông, chông djch theo quy djnh; ngày 16 tháng 10 nam
2021, can cüNghj quyêt sO 1281ND-CP ngày 11 tháng 10 näm 2021 cüa Chmnh phü
và Quyêt djnh sO 4800/QD-BYT ngày 12 tháng 10 nàm 2021 cüa Bô Y té, thành
phô tm th?i dánh giá 56/56 xã, phi.n'mg a cap dO có djch cap 2 và tiOp tiic cho phép
ma 1i các hot dng phiic vii di ,sông nhan dan tirong irng vOi cap dO djch theo
quy djnh. Ben c?nh d, Dà Nang tiêp tiic thrc hin mvc tiêu kép, tp trung phc hôi
kinh tê, giài quyêt vic lam, dam báo an sinh xã hOi gan vói phOng chOng djch.
Quán trit phuong chãm an toàn mâi san xuât, san xuât phãi an toàn.
III. MQT sO NHIM VJ Cm 1)30 TRIEN KHAI TRONG
THANG 11 NAM 2021
Trong tháng 11 näm 2021, UBND thành phô tip tiic tp trung chi dio các
sa, ban, ngành, UBND qun, huyn triên khai các cOng vic thuOc chuong trInh
cong tác cüa UBNID thành phO; trong do tp trung các nhim v11 sau:
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1. V cong tác phOng, chng djch bnh viêm duông ho hp cp do chüng
mOi cüa vi tht Corona (COVID-19): Tiêp tic to chüc thirc hin có hiu qua các
chi do cüa Ban BI this, ChInh phü, Thu tuàng ChInh phU, CC ca quan Trung
uang và kiên chi dto cüa Thành Uy ye cong tác phông, chông djch bnh
COVID-19. Tiêp tlic triên khai hiu qua kê hotch tiêm v&c xin theo k hoach và
huóng dan cüa B Y tê; dc bit là vic tiêm väc xin cho dôi tuçlng tir 12 den
duOi 18 tuôi nhäm dam bão vic di hçc trrc tiêp tai cac Co s giáo dic. Tang
cuing thirc hin kiêm soát tài xê và nguii vào thành phô qua các chôt; phát hin
và cách ly ngu&i ye tir ving djch theo d(ing quy djnh. Tang cuing các bin pháp
phOng, chông djch tai các khu cong nghip, các Co quan, don vj, doanh nghip
theo dung quy djnh cüa B Y tê. Tiêp tiic tang cuing truyên thông manh me các
bin pháp phông, chông djch cho nguii dan; d.c bit, khuyên cáo nguni dan
thc hin 5K và các bin pháp theo quy djnh hin hành.
2. Cac si, ngành lien quan khn truong hoàn thành vic tham muu UBND
thành phô trInh HDND thành phô thông qua dOi vii các ni dung thuc thâm
quyên tai kS' hçp cuOi näm 2021 theo dung quy djnh.
3. Các si, ngành, UBND qun, huyn tp trung ngun hrctrin khai hiu
qua Kê hoach so 1851KH-UBND ngày 26 tháng 10 näm 2021 ye vic phiic hOi
va tang truing kinh t - xã hi trong bôi cãnh thIchüng an toàn, linh hoat, hem
soát hiu qua djch COVID- 19. Theo d, tiêp tic triên khai các giái pháp tháo g
khó khän, vising mac dôi vii doanh nghip nhàm dam bão on djnh san xuât, an
sinh xã hi cho nguii lao dng.
4. UBND các qu.n, huyn tip t%lc chi h trçY cho các di tirqng là nguii
dan, ngu&i lao dung và nguni sir diing lao dng gp khO khän do djch bnh
COVID-19 näm 2021 theo Nghj quyêt so 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 näm 2021
cira ChInh phü, Quyt djnh sO 2312021/QD-TTg ngày 07 tháng 7 nm 2021 cira
Thu tiring ChInh phir và các dOi tuçrng d.c thir cira thành phô ngoài quy djnh
cira Trung uang.
5. SiXây dirng tip tiic tp trung tham mixu UBND thành ph trin khai
hiu qua Kê hoach so 111/KH-UBND ngày 10 tháng 6 11am 2021 ye thrc hin
Quyêt djnh sO 3591QD-TTg ngày 15 tháng 3 näm 2021 cira Thu tiring ChInh phü
phê duyt Diêu chinh quy hoach chung thành phO Dà Näng den näm 2030, tam
nhIn den nàm 2045. Theo do, rà soát, diêu chinh, 1p quy hoach các phân khu;
1p quy hoach các chuyen ngành ha tang k5 thut; diêu chinh quy hoach Cáng
Hang không quôc tê Dà Näng...
6. Si Ni v11 tham miru UBND thành ph vic trin khai t chirc tuyên
ding cOng chirc näm 2021 và tO chirc thi nâng ngch tir chuyên viên len chuyên
viên chInh, thang hang yjên chirc len chuyên vien chinh näm 2021. Dông thii,
tham mu'u UBND thành phô ban hành Kê hoach cai cách hành chInh giai doan
2021 - 2030 và Dé an phân cap, üy quyên quàn 1 nhà nuic theo mô hInh chInh
quyên dO thj trên dja bàn thành phô
7. Si K hoach và Du tu chü trI, phi hçip vii các si, ban, ngành, UBNID
qun, huyn, don vj tu van tOng thirc hin xãy dimg Quy hoach thanh phô Dà
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Nng thai kS' 2021 - 2030, ttm nhIn dn näm 2050; dam bão tin d trInh Thu
tuàng Chinh phü phê duyt vào tháng 6 näm 2022 theo diing quy djnh.
8. S& Tài chInh tip tic phi hçip vâi các b, ban, ngành Trung uong hoàn
chinh, trInh ChInh phü, Thu tuó'ng ChInh phü ban hành Nghi. djnh sira di, b
sung Nghj djnh so 144/201 6/ND-CP ngày 01 tháng 11 nàm 2016 quy djnh mt
cap quãn l dôi vi
so co ché dc thU ye dâu tu, tài chinh, ngân sách và phân
thành phô Dà Nang.
9. Các si, ngành, UBND qun, huyn tip tiic trin khai hiu qua Ngh
djnh so 34/2021/ND-CP ngày 29 tháng 3 nàm 2021 cUa ChInh phU quy djnh chi tiêt
và bin pháp thi hành Nghj quyêt so i 19/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 näm 2020
so c chê,
cüa Quôc hi ye thi diêmtô chüc mô hInh chinh quyên do thj và mt
chInh sách dc thU phát triên thành phô.
loai ti
10. Tip tic trin khai hiu qua k hoach tn công, trn áp các
phm trong tInh hInh din biên phi'rc tp cUa djch bnh COVID-19, dam bão tr.t
tr an toàn xa hi trên dja bàn thành phô.
11. Tp trung giãi quyt dirt dim don, thu cUa cong dan, doanh nghip
trên dja bàn thành ph theo dUng quy djnh; dam bào tao diêu kiin tháo gr khó
khán, vuó'ng mc cho doanh nghip nhm on d1nh san xuât và an sinh xã hi dôi
v9i ngu?Yi lao dng.
và tInh hInh kinh t - xâ
Trên day là Báo cáo cong tác chi do, diu hành
hi tháng 10 näm 2021 trên dja bàn thành phô Dà Näng. ChU tjch UBND thành
ph kInh gCri Van phàng ChInh phU xem xét, tong hccpl.
No'i nhân:
- Nhu trên;
- B Ké hoach và Dâu tu;
- Thi.thng trirc Thãnh üy;
- Thtrmg trirc HDND thành ph;
- Các sâ, ban, ngành;
- UBND các qun, huyn;
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