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BAO CÁO
V tInh hInh kinh t - xã hi, qu6c phông - an ninh nàm 2021
và phirng hithng, nhim vii Ham 2022
KInh gi:ri: Hi d6ng nhân dan thành ph6
Näm 2021, di djch COVID- 19 biing phát minh trâ 1i gay nhiu bt igi 1&n
cho san xuât Va kinh doanh ton câu, nhât là khu vçrc Châu A tth thành khu virc có
bnh djch tang nhanh nhât. Trong do Vit Nam dôi m.t vi d9t dlch lan thir 4 và
thãnh phô tiêp tçic chông chiu vOi dgt djch bnh COVTD- 19 büng phát vào dâu tháng
5/2021. Nghiêm tüc, quyêt 1it thirc hin chi dao ciia Trung uong, Thành iiy nhäm
dam bào niçl.c tiêu kép vera quyêt 1it phOng, chông, kiêm soát dch bnh, vera tháo
gi khó khàn cho doanh nghip, den ngày 30/9/202 1 thành phô dã ca ban kiêm soát,
không chê djch bnh, cho phép trng buâc m lai các hoat dng xà hi vth nhffiig
bin pháp dam bâo an toàn phOng, chông djch theo quy dljnh.
I. TINH HIMI KJNH TE - xA HQI, QUOC PHONG - AN NINU
NAM 2021
Trong cac tháng du näm, thành ph6 có 04 tháng không có ca lay nhim
trong cong dông, các ngành, các cap, doanh nghip, ngui dan dông bat thirc hin
các miic tiêu dã dê ra. Tuy nhiên tir tháng 5/2021, chiu tác dng b&i dch COVm19 nên kinh tê thành phô nàm 2021 không the duy tn m'c tang nhu nhng näm
tnróc, nhiêu chi tiêu kinh tê quan tr9ng sit giãm và có mirc tang tmóng khá thâp.
Quy mô GRDP (giá hin hành) nàm 2021 uc dat 105.330 tT dông (nàrn 2020 dat
103.234 t dông); GRDP bInh quân dâu ngixi ithc dat 87,7 triu dông (3.700
USD).
K& qua mt S6 chi tiêu chü yu nhu sau:
(1) T6ng san ph.m xã hi trên da bàn (GRDP, giá. so sánh 2010) uâc tang
0,11% so vOi 11am 2020 (NQ tang 6%);
(2) Giá tr gia tang khu vrc dch vi uâc tang 1,18% (NQ tang 5-6%);
(3) Giá trj gia tang khu v'çrc cong nghip - xây drng ithc giàm 2,08% (NQ
tang 6-7%);
(4) Giá trj gia tAng khu virc nông, lam nghip - thüy san mfrc giàm 3,29%
(NQ tang 3-4%);
(5) Kim ngch xut khu hang hóa uôc tAng 12% (NQ tAng 6-7%);
(6) T6ng thu ngân sách Nba nuâc trên dja bàn uóc thirc hin 20.682,4 t5'
dông, bang 95% dir toán HDND thành phô giao (NQ: dat và vuqt dr toán HDND
TP giao);
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(7) T' l tao vic lam tang them dat khoãng 7,4%' NQ: 4,5%), t' l lao
dng qua dào tao dat 62% (NQ: 62%);
(8) T suit sinh thô .râc tang 0,03%o so vói näm 2020 (NQ: tang 0,05%o);
(9) T 1 h nghèo cuoi nàm (chuân mâi da chiêu) con 1,5% (NQ: 1,04%);
(10) G9i cong dan nhp ngQ dat 100% chi tiêu kê hoach.
Nhu vây, dn cu& närn 2021, thành ph có 7/10 chi tiêu kinh té không dat
kê hoach vavu9't 3/102 chi tiêu dê ra (DInh kOm phi lic 1 giái trInhcác chi tiêu
không dat kê hoach, ph 1iic 2 báo cáo tInh hInh thirc hin chi tiêu kê hoach kinh
tê - xä hi các qu.n näm 2021).
K& qua ci th các lTnh vrc nhu sau:
1. V cong tác phông chng djch
Näm 2021, thành ph ghi nhn ca mc C OVID- 19 du tiOn vào ngày
03/5/2021. TInh den ngày 23/11/2021,thành phô dã thirc hin xét nghim cho han
5,7 triu hat ngui (gan 5,5 lan dan so cüa thành phô), phát hin 5.532 Ca duang
tInh; có 5.152 nguii khöi bnh, 74 ngui tü vong. Thành phô dâ tiêp nh.n
1.548.016 lieu vàc xin phOng COVID-19; d. tiêm 1.556.310 miii tiêm; trong do
939.212 ngithi tiém miii 1 (dat t' 107,3%), 617.098 ngui tiêm miii 2 (dat t
70,5%) và dA có 78.923 trê em tr 12 den duói 18 tuôi miii tiêrn duqc tiêm miii 1
và dr kiên cuôi nàm 2021 dt trén 95% ngui tiêm 02 miii. Dông thai, thành phô
chuân b day dü nhân 1rc, trang thiêt bj, phuang tin diêu trj bnh nhân COVID19 vài kch bàn 4.000 - 5.000 bnh nhân theo tháp diêu trj 3 tang; trong do san
sang các diêu kin thu dung diêu trj 150 - 250 ca bnh nng, nguy kjch và triên
khai thiêt 1p 112 Tram Y tê luu dng tai 56/56 xã, phumg dê 1rng phó linh hoat
vói diên biên dich COVID-19.
Hin nay, thành ph dã có dy dü nhân lirc, trang thi& b, phuang tin diêu
tr vâi kjch bàn 4.000-5.000 bnh nhân COVID-19 theo tháp diêu trj 3 tang3; trong
do san sang thu dung dieu tr 2000-2500 FO, 150 ca bnh n.ng và nguy kjch và
dang chuân bi bô sung them 2000 giixO'ng bnh diêu trj FO và 100 gii.r&ng bnh
diêu trj bnh nng và nguy kch. Ngoài ra, thành phô triên khai xây d%rng kê hoach
thành l.p tram y tê luu dng tai 56 xa, phung và chuãn bj các diêu kin ye nhân
hrc, ccx sâ vt chat ... phiic vi cOng tác thu dung, diêu trj.
Nhm dam báo các chInh sách an sinh xã hi trong bi cánh djch bnh,
thành phô dã khân truang triên khai các chinh sách h trçi cüa trung uang và thành
pho cho các tnthng hçip bj ãnh hu&ng b&i djch bnh COVID-19 theo Nghj quyêt
so 68/NQ-CP, Quyêt djnh sO 23/QD-TTg và Kê hoach so 135/KH-UBND cüa
thành phô ye chInh sách dc thU dê h trcx trong tInh hInh djch bnh Covid-19.
Den tháng 10/2021, tOng kinh phi ho trç cho ngu&i dan b ãnh hu&ng do djch
COVID-19 trên dja bàn thành phO d kiên gân 800 t9 dong, cv the: h trq 68.743
'Do t' 1 tao vic lam tang them näm 2020 giãm 8,8%.
Kim ngch xuãt khu hang hOa, gçi cong dan nhp ngQ vâ t' I to vic lam tang them.
3Thành ph8 hin cO 03 ca s diêu trj bnh n.hân COVID-19 nlitr sau: Bnh vin DA chin (tAng 1 - BN không triu
chOng v nbc - Cong suAt tôi da 2.700 giu&ng); Bnh vin HOa yang (tang 2 - BN cO triu chung trung blnh —
cong suet ti da 300 ghrng — 50 ghrOng hOi si:rc tich ci,rc); Bnh vin Phi (tang 3 - BN nng, nguy kjch — cOng
suât ti da 100 ghrO'ng và cO thO nâng IOn thành 100 ghrông hi sirc).
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nguai theo Ke hoch 1 35/KH-UBND voi so tien 51,449 ty., dong
; ho trq.cac doi
tuçng theo Nghj quyét so 68/NQ-CP và Quyêt djnh so 23/QD-TTg vâi so tiên
216,103 t ding; h6 trçl theo Quyêt djnh so 2788/QD-UBND cho các h nghèo,
khó khän 247,363 t5 ding và h trcY ngri dan gp khó khän trong vüng each ly
y té phóng, chng djch COVID-19 theo Nghj quyêt so 43/NQ-HDND ngày
12/8/2021 và Quyêt djnh so 3100/QD-UBND vói so tiên 96,414 t) dng; ho trçY
h9c phi dôi vói tré em mâm non và h9c sinh phô thông (cong 1p và ngoài cOng
lip) näm hçc 2021-2022 vói so tiên 87,4t ding; h trçi mien 100% tiên djch vi
sir diing din tIch ban hang tai chçi cho tat ca các h cô ctjnh và h không cô djnh
(h hang rong) dang kinh doanh, buôn ban tai cac chq truyên thông (khong phân
bit ngành hang) trong vông 6 tháng (tii tháng 5/2021 den tháng 10/2021) v&i tong
so tiên min giàm khoãng 30,13 t ding; ho tr mien, giâm tiên din dqt 3 cho
các doanh nghip, dir kiên so tiên mien, giãm tInh den bet tháng 12/2021 khoãng
57 t dng, hin dang tiêp tiic triên khai dqt 5. Tong kinh phi cüa thành phô dâ
chi cho các hoat dng phàng, chông djch COVID- 19 và ho trçl các dôi tixçrng gp
khó khàn do djch bnh khoàng 2.590 t5 dOng5.
A•
2. Ve kinh te
a) LTII.h vuc dich vu
Ngành du ljch sOm trin khai các giâi pháp kb&i dng vth tr9ng tam là
chuong trmnh kich câu du ljch, tp trung khai thác khách ni dja trong 04 tháng dâu
näm 20216 Tuy nhiên tr tháng 5/2021, hoat dng du ljch tiêp tic bj ãnh hung sâu
sac do djch Covid- 19, lucmg khách siit giâm nghiêm trQng, dan den tInh trng các
doanh nghip kinh doanh djch V11 du ljch, khu, diem du ljch t?m dirng hot dng7.
Vi tInh hInh djch bnh kiêm soát tot trong tháng 10/2021, thành phO tiép tiic triên
khai các giái pháp khôi phiic, to chrc các hoat dng thu hut khách, chü yêu tp
trung vào thj tnrmg khách ni da. So li.rqt khách ca s lixu trü phiic v nãm 2021
uâc dat 1,3 triu h.rçt, giãm 52,4% so vOi nàm 2020, trong do: khách ni dja ixóc
dat 1,2 triu lixçxt, giãm 40,8%; doanh thu dch vij km trü và 1i hành uàc dat 2.400
t dông, giám 43,2%.
S.
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Ti các thyi dim djch bnh duçc kim soát, nhiu giãi pháp kIch cu, thu
hiit khách trâ laj dugc triên khai tIch crc nhii: Kê hoach khOi phic hoat dng du
ljch Dà Näng giai doan 2021-2022; tO chic chixo'ng trInh thu hut khách du ljch nàm
2021 vrichüdê "Mien di san diu kSr" (Amazing Central Heritage), nhieu gói lxii
dãi hap dan de du kbách lira ch9n trãi nghim, tham quan du ljch mien Trung; COng
H trcl ngthi cO cong each mng, d6i tircmg Bào trçr xa hi, nglr&i thuOc h nghèo, hO cn nghèo và lao dng
không có giao kt hçrp dông lao dQng.
Gôm các hot dng niur: kinh phi phOng chng dch (chi cho cong tác y tO, tiOm vac xiii, mua trang thiOt bi y tO, hoat
dng cOa bnh vin d chin, trrc chôt chong djch, bôi duong li,rc ltrcung ytO theo Nghj quyt so 39/2021/NQ-HDNI)
..); h trçi tin an cho ngua'i dOn trong khu cOch ly y t (40.000 dng/ngtixi/ngay); kinh phI mua vc xin phOng Covid19; kunh phI h trq nguôi dOn gp khO khOn theo Ngh4 quyt s 681NQ-CP; kinh phi h trçI chlnh sOch an sinh xA hOi
cho nguri dan irong thai gian giOn each theo chInh sOch cOa dja phirong...
6
4 thOng du nam 2021, tOng luct khách co sO luu trO phvc vI uOc dat hon 284 nghhi h19t, thng gp 9,7 IOn so vOl
cing k' näm 2020; trong do, khOch quôc t irOc dt han 18 nghln luçt, tang 38%; khách nQi da trOc dt hcm 266
nghln lLrqt, gap hcm 16 IOn.
ThOnh ph tam ngirng tOt cO cOc hot dung djch vi du ljch, dc bit là Chi thj 05/CT-UBND ngOy 30/7/2021 thi,rc
hin dan each xO hOi trOn toàn dja bàn thOnh phó (trO 57 co sO liru trCi each ly Va 03 nhà xe v.n chuyan cách ly).
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tác xüc tin thj trirmg duçic djnh hithng tp trung vào phãn khiic kháeh MICE vâi
vic quâng bá rng räi và triên khai thrc hin thI diem 08 nhóm chInh sách thu hut
khách du ljch MICE den Dà Näng nàm 2021; tang cirng cong tác truyên thông
chuãn bj các san phâm mói, các ho.t dng sir kin thu htt khách8; to chirc Chucmg
trmnh triên khai kê hoch khôi phiic hoat dng du ljch Dà Nng trong giai don bInh
thumg mó'i; lông ghép triên khai phirung an don khách du lich, huOng dan các Co
s djch vt dam bâo diêu kin hot dng tth lal theo Nghj quyêt 1 28/NQ-CP ngày
11/10/2021 cUa Chlnh phü ban hành quy djnh tarn thii :'ThIch img an toàn, linh
hoat, kiêm soát hiu qua dich COVTD- 19", cong bô ra mat irng ding VR3 60 "Met
cham den Dà Nng" và to cht'rc k3" kêt lien kêt hçip tác chuyen dôi sO trong hott
dng du ljch vth Viettel, hçip tác khai thác khách và xüc tiên các dtr&ng bay vói4
hang hang không Vietnam Airline, Vietjet, Bamboo Air, Vietravel. Phôihcp day
nhanh cong tác xic tiên, kêu gi dâu tu và ho trçl nhà dâu tu triên khai dâu tu các
dr an tao san phâm du 1jch9.
V thuong mai, thành ph6 dâ xay dgrng, trin khai thirc hin Phuang an dir trCt
và cung irng hang hóa dam bâo nhu câu cho ngui dan trong thôi gian giân each x
hOi; thiêtlp du?mg day nóng tiép nhn và phôi hçrp vth các qun, huyn, dcin vi lien
quan giãi quyêt các phân anh cüa ngixi dan ye tmnh hInh cung 1mg hang hoá'°... Tr
ngày 16/10, triên khai các bin pháp "thIch 1mg an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu
qua djch COVID-19" theo Nghi. quyêt 128/NQ-CP cüa Cbinh phü Va thrc tê tInh
hinh kiêm soát djch bnh trên da bàn, thành phô dä cho phép ma lai hâu bet các boat
dng, cing vói thu câu mua sam cuôi nàm tang cao giüp thüc day sirc mua cüa thj
tnr1ng ni da, tao dng 1%rc tang tru&ng cho các tháng cuôi nàm. Lung hang hóa
cung rng tai các trung tam thuong mai, siêu thj, chci vn n djnh, phong phU, da
dng, dam bào thu câu mua sam cüa ngi.rOi dan, giá cã hang hóa thj truông on djnh.
Tuy nhiên do thai gian djch bnh kéo dài, nhât là dçxt djch tr tháng 5/2021, vic buOn
bàn hang boa, kinh doanh djch vçi, vui chai, giài tn, xuc tiên thrning rnai... bj han
chê, ngixai dan that chat chi tiêu, chü yeu tp trung vào hang hóa thiêt yêu nên doanh
thu giàm manh. Tong rnuc bàn lê hang hóa nàm 2021 uOc dat 5 8.900 t dông, tang
4% so vOl nam 2020 (KR: tang 10%).
Hoat dng xut, nhp khu bj ânh htr&ng do djch bnh song vOl n 1irc cüa
các doanh nghip trong vice day math xuât khâu dcm hang ton trong nàm, cO ké
hoach san xuât thIch ing vOl diêu kin kinh doanh mâi và thu câu thj truO'ng, kim
ngach xuât, nh.p khau hang hóa trên dja bàn thành phô vn duy trI muc tang cao.
Kim ngach xuât khau hang boa nam 2021 uOc dat 1,758 triu USD, tang 12% so
vOl nãm 2020 (KR: tang 6-7%); kim ngch nhp khâu uâc dat 1.355 triu USD,
Ph6i hcip vài cong ty IPP Travel Retail và cong ty Informa Routes (Anh) cOng b Dà Nãng dang cai si,r kin
Routes Asia 2022 ti sr kin World Routes 2021 (Milan - "i'); hoàn thành video Routes Asia - Dà Nng giOi thiu
vO dim dk du ljch, nai dAng cai to chrc Routes Asia 2022 và truyOn thong, quàng bã Ba N.ng là dja phi.rang
dang cai to chirc DiOn dan Routes Asia 2022 v.v...
Hoàn thành giai do?n 1 D,r an Tuyn phô di b Bach Dang-Nguyên Vn Trôi-TrAn Hung Do, khai triiang Trung
tam thucng mai VV Mall; khOi dtng d an Khu phic hçip dO thj và du ljch Lang Van; trin khai Khu phô du ljch An
Thtrç'ng giai don 1, dr an Mikazuki Spa & Hotel Resort, Cong viën APEC mO rng, Cong vién Châu A (Khu cOng
viên vn hóa và vui chci giãi tn phia Bong Nam Dài tirO'ng nim), Khu du ljch sinh thai Nam 0...
° Các trung tam thixang mi, siOu thj, chui cCra hang tin lqi, cOng ty thucmg mi du mi cung Ong luang thrc,
thc phm và mt s mt hang thiét yu d b6 ti-I nhân viOn tip nhn dan dt hang, tang c1zng nhan viOn d son
hang, giao hang nhàm dam bào hrang thi,rc thrc phm thit yêu theo nhu cu cUa ngträi dan.
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tang 9% (KH: tang 5-6%).
Hot dtng vn tái cQng bj ânh hung b&i djch bnh", doanh thu 4n tãi,
kho bài và djch vii h trc vn tài näm 2021 u'âc dt 16.599 t dông, giãm 7,3% so
vâi näm 2020; khoi ltrçmg luân chuyên hành khách uOc dat 567 triu Ng.km, dat
76,6% ké hoach, giám 48%; khoi hrçing luân chuyén hang hóa rnc dat 3.782 triu
T.km, vuçt 1,4% kê hoach, giâm 25%. Sau khi tInE hInh djch bnh di.roc kiêm
soát, ngành chtrc nàng dâ thirc hin huóng dan dôi vói nguii trén phumig tin có
dang k) luông xanh khi vâo thành phô.
Hoat dung thông tin và truyn thông: Uóc tng doanh thu toàn ngânh nàm
2021 dat 3 1.287 t dông, tang 2,9% so vói näm 2020. Kim ngach xuât khau phn
mêm uOc dat 98,5 triu USD, dat 89,5% ké hoch, tang 6,3%. Thành phô xêp hang
Nhât chi so Chuyên dôi s DTI) cap tinh nàm 20201 2 và dat Giãi thung Thành phô
thông minh Vit Nam 202113 . Thành phô dà ban hành Dê an Chuyên dôi sO trên dja
bàn thành phô den nam 2025, djnh huthig den nám 2030; ban hành Kiên trüc Chinh
quyên din tü' thành phô Da Nang phiên bàn 2.0; tiêp tiic triên khai các dir an thuc
Dé an xây drng Thanh phô thông minh tai thành phô Dà N&ig giai don 2018-2025
và dnh hithng den nâm 2030; triên khai cong tác bâo dam an toãn thông tin, thông
tin lien lac, tuyên truyen bâu ci:r dai biêu QuOc hi khóa XV và bâu ci:r dai biêu
HDND cac cap nhiém k' 2021-2026; triên khai hm 20 giãi pháp, ingdiing cong
ngh dam báo phông chông C OVID- 19 chü dng và to ch(rc tuyen truyên cong tác
phông, chOng djch duth nhiêu hInh thic.
Hoat dng ngân hang tip t11c di.rçyc dy manh. U'óc dn cui tháng 10/2021,
tong huy dng von cüa các tO chrc tin dung trên dja bàn dat 150.5 00 tT dông, tang
5,9% so vâi cuôi nàm 2020; tong dir nçi các thành phân kinh tê trén dja bàn dat
192.000 t dong, tang 3%. Tiêp tiic triên khai Thông tu so 14/2021/TT-N}ThThT ye
sa dôi, bô sung Thông tu so 01/2 020/TT-NENN quy djnh ye vic to chüc tIn
diing, chi nhánh ngân hang nuOc ngoài cor cau lai th?yi han trã nçi, min, giâm lài,
phi, gii3 nguyen nhóm nq nhàrn ho trç khách hang chju ânh hiicng bài dch Covid1914 . Thirc hin Nghj quyêt so 68/NQ-CP ye mt sO chinh sách h trç nguci lao
dcng gp kho khàn do djch Covid- 19, Ngân hang chinh sách xà hi dâ giãi ngãn
cho vay dôi vài 13 doanh nghip, so tiên 1.978,48 triu dông. Thành ph dâ trInh
HDND thành phô thông qua Nghj quyêt sO 354/NQ-HDND ngày 12/4/202 1 và
ban hãnh Quyêt djnh so 1568/QD-TJBNJJ ngày 07/5/202 1 ye danh miic các li'nh
vrc dâu ti.r, cho vay cüa Qu5 Dau tix phát triên thánh phô Dà Nng giai doan 20212025; khân trucmg thành 1p to cOngtác, mi các B, ngành Trung uo'ng phôi hqp
xây drng Dé an xây dirng thành phô Dà Näng tr& thành Trung tam tài chInh quy
mô khu virc, 1p ké hoach nghién cl'ru và xây dirng l trInh trién khai, den nay dir
"Tr ngày 10/5/2021 dn nay, thành ph dirng hot dtng các tuyn xe bu't trçi gin, xe but lion tlnh lien ke vã hot
dng 4n tOi hành khách throng thOy ni dja; tam drng mQt s6 hoat dng vn chuyen hành khOch bAng ô to theo tuyen
có dnh, xe hcrp deng, xe du ljch, xe taxi di dOn cAc tinh, thAnh pho dirçcc BO Y tO cong b cO ca JOy nhiem COVID19 trong cing dong; dfrng hoat dOng yen chuyOn hành khOch bang xe taxi, xe hcip deng thrai 9 ch ngi.
Do BO Thông tin vO TruyOn thông vO Hi iruyen thông so Vit Nam cong bO.
' Do Hip hi phOn mOrn và dch v',i CNTT Viet Nam (VNASA) binh ch9n.
Dn ngOy 31/8/2021, tOng dir nçi dr kiOn b Onh htr0ng bâi djch COVJD-I9 trOn dja bàn thOrth
pM là 63.352,29
t' dOng, chiém khoOng 33,6% t' trçng dir nç.
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tháo D an dâ 1y kin cüa các chuyên gia, nhà khoa hçc và trmnh cp có thm
quyên xem xét, cho kiên.
b) Hoat dng san xuAt cong nghip
Tir d.0 tháng 5/2021, hot dng san xut cong nghip chju tác dng lan cüa
dot bing phát djch mâi' 5. Den tháng 10/202 1, tInh hInh djchCOVID-19 dan duçic
kiêm soát, các doanh nghip dang n lrc khôi phvc san xuât dê dáp rng các dan
hang d k, tuy nhiên vn con g.p nhiêu khó khàri nhu: thiêu lao dng, thiêu
nguyen, nhiên 4t 1iu, khó khan ye tài chInh... Chi so san xuât cong nghip (TIP)
nàm 2021 ithc giàm 2,5% (KH: tang 7-8%), trong do: cong nghip chê biên - chê
t.o giàm 2,6%, san xuât và phân phôi din giàm 5%, cung cap nuóc và xü l rác
thai giãm 10%, khai khoáng tang 25%. Thành phô dâ triên khai các thu tiic chap
thun chü truo'ng dâu ttr 04 khu cOng nghip mói (KCN HOa Cam - giai doan 2,
KCN HOa Nhon, KCN HOa Ninh, KCN ho trçl Khu Cong ngh cao Dà Nang), thu
tVc thành 1p Khu cong nghip h trçl Khu cong ngh cao Dà Nàng và triên khai
Quy hoach ma rng Khu Cong ngh cao.
c) Hoat dtng san xu.t thüy san - nông - lam
Hotdng san xut thüy san - nông - lam tuong d& on djnh, tp trung d.y
mnh chuyên dOi cci cau cay trông theo hu&ng nâng cao näng suât, day manh san
xuât hru co, chirng nh.n VietGAP, san phâm an toàn. Din tIch trông li'ia cà näm
dat 4.824 ha, näng suât bInh quãn dat 67 tJha, tang 4,2 t?Iha so vói näm triiac,
san hrgng dat 31.838 tan, tang 4,3%, dâ hlnh thânh hon 20 cánh dông lüa hüu co,
din tIch 345 ha16 . Thành phô tp trung triên khai Chucing trInh mOi xã mt san
phârn (OCOP), dã cong nhn 08 san phâm OCOP dçrt 1 nàm 202117; chü trçng
chuân hóa san phâm dáp 1rng các tiêu chuân quOc tê (ISO,HACCP, GAP,...); xiic
tiên thuangmi cho san phâm OCOP và xây dirng nhan hiu san phâm chü hrc,
d.c tnrng gän vOi Chuong trInh xây drng nông thôn mai18. Hoàn thin ho so trIrih
ban hành co chê chinh sách h trçi dâu tir xây d%rng nông thOn mai trên dja bàn
huyn HOa Vang giai doan 2022-2025.
Tp trung kim soát cong tác git m, d.y manh phát trin chän nuOi an toàn
djch bnh, chän nuOi hthi co. TInh hlnh dch tâ lqn Châu Phi din biên phüc tap
dä ành hu&ng den hoat dng chän nu0i19, ngành chüc nàng dang tang cu&ngkiêm
soát, khOngchê djch bnh de khOi phiic phát trien chän nuôi. Thành phô tiêp t11c
thirc hin tOt các chInh sách h trç ngu dan khai thác xa b, tuy nhiên do anh
Các nhà may, c so san xut cong nghip chi duçc hoat dng t6i da 50% s hrqng lao dng; dc bit trong
khoãng 20 ngày thc hin cách ly xà hQi (tr 16/8 - 05/9/2021), các c sO san xut cong nghip trong khu, ci,im
cong nghip phãi thrc hin san xu& "03 tai ch" vOi ti da 30% s hzcmg lao dng.
San xut rau an toàn n dinh din tIch 42,73 ha, trong dO cO hon 13,54 ha Ung dmg cong ngh cao, t' 1 31%; hlnh
thành 02 ving san xut rau Ong ding cOng ngh cao cO quy mO tai HOa PhU, HOa Ninh v&i din tich hcm 03 ha, da cO
03 doanh nghip san xu& nOng nghip crng dmg cOng ngh cao; hlnh thành 04 vOng chuyOn canh trOng hoa, vOi din
tich 22 ha, trong dO cO 4,6hal22ha (t 1 20,9%) san xut hoa trOn dla bàn &rcyc Ong diing cong ngh.
"Trong dO cO 04 san phám dat 4 sao, 04 san phm dat 3 sao; den nay thành phó dà cong nhn 26 san phâm OCOP,
trong dO cO 11 san phàm dat 4 sao, 15 san phm dat 3 sao.
'8 Nhu: Go hclu co HOa yang, ga di HOa yang, inla HOa Bac, nxçni cn PhU TOc, trOng cut Trà Kiêin, kiu hucmg
HOa Nhon, nm Nhcm PhuOc, rau, hoa, cü qua HOa yang,...
Den 30/10/202 1 djch tâ 1cm Châu Phi dA xày ra tai 10/11 x cOa huyn HOa yang, ting so heo chOt, mac bnh,
tiêu hOy theo quy djnh là 2.029 con.
15
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htr&ng cüa djch COVID- 19, Cáng cá Th9 Quang phãi tam drng hoat dng d ãnh
hii&ng den hoat dng khai thác, san krcing khai thác näm 2021 i.râc dat 37.200 tan,
giãm 3,7% so vói cñng k' 2020.
Tp trung Cong tác quãn 1 bào v thng, thtrng xuyên kim tra hin trtthng
lam phn quân l20. Do thai tiêt nàng nóng, tlr dâu nàm den nay xây ra 12 vi phát
hra cháy thirc bI, bi cO, trong do 1 vi ãnh hu&ng tó'i tài nguyen thng21. Thành
phô cia phê duyt Chiên krçic phát triên lam nghip giai doan 2021-2025. T' l
che phü rrng den cuOi nàm 2021 i.rác d?.t 47,2%. Cong the phông chông thiên tai
và tim kiêm cüu nan &rc t.p trung theo dôi, to chic trrc ban 24/24 gR dê xir 1
kp th?yi các tInh huông xãy ra trén bién.
3. Tp trung chi do thiuc hin dng b, có hiu qua mllc tiêu cüa Chü
d nãm 2021 là "Nãm khôi phic tang tru'öng và day mnh phát tri&i kinh
t"; các hoit dng di ngoi và hçrp tác quc t
Thrc hin Chü d nàrn 2021 là "Näm khôi phiic tang tru&ng Va dy manh
phát triên kinh tê", thành phô dâ xây dirng và thirc hin Ké hoach triên khai Chü
dé nàm 2021 vâi 91 nhim vi (sau khi cia trir di 5 nhim vi duxc di sang närn
2022) duqc giao cho các so', ban, ngàrth, quân, huyn; trong do dir kiên den cuOi
näm 2021 hoàn thành 73 nhim vii (chiêm 80%), có 12 nhiêm vy. (chiêm 13%)
không hoàn thânh và có 7 nhim vi (7%) chLra dat chi tiêu can cho' chôt so 1iu
cuoi nàm lam ca so' dánh giá phy lyc 3 chi tiét dmnh kern).
Thành ph cia t chirc thành cong L Cong b6 Quyt djnh và D an Diu
chinh Quy hoach chung thành phô Dà Nkg den nàm 2030, tam nhIn den näm
2045; ban hànli Kê hoach To chjc Hi ngh xüc tiên dâu tu ti-crc tuyên cüa Dà
Nãng nàm 2021; tiêp tiic các hoat dng quâng bá, xüc tiên, vn dng dâu tir vói
các hInh thirc phü hcp v&i diên biên cüa djch COVID-19 22; ban hành Quyét djnh
so 641/QD-UBND ngây 16/02/202 1 ye vic phé duyt diêu chinh Danh mitc dir
an trpng diêmthu hut nhà dâu ti.r vào thânh phô Dà Ning giai doan 2020202523;
hoàn thành Dé an "Day manh thu hut dâu tu vào thành phô Dà Näng giai doan
202 1-2025, tam nhin den 2030"; to chirc Hi nghj dôi thoai vâi doanh nghip ye
tháo gâ các khó khàn do ãnh hithng cüa djch COVID- 19 (ngay 24/9/2021).
Thành ph cia thành 1p Ban Chi dao phic hi và phát trin kinh t - xã hi
trong bôi earth thIch trng an toàn, linh boat, kiém soát hiu qua dch COVID-19
trên dja bàn thành phô nhàm kjp th&i dé xuât hràng giái quyêt trong vic phic
hôi và phát triên kinh tê - xa hi, trong dO thra các to cong tác lien ngành vào tham

20 Tr dAu nàm dn nay, ngành chCrc
nAng dA t chi.rc thrc hin 396 dqt kim tra truy quët ti rmg, dA xCr 1 25 vi,i
vi pham hành chlnh, phat tién 18 1,5 triu dOng.
21
Din tich cháy là rrng trông là 3,45 ha.
22
To chc doan cOng tc xüc tin dâu tu cOa IJBND thành pM t?i TP HO Chi Minh và tinh Dong Nai (ngay 2526/02/2021); HOi thào xüc tién dãu tii tri,rc tuyën "Hcp tác kinh t Vit Nam - Singapore: Tim nng phãt trin cUa Dà
N.ng" (ngay 12/5/2021); dean cong tác xUc tin dâu tir them dij TQa darn "Djnh hirang phat trMn vOng kinh M cong
ngh cao" và lam vic vài nhà dãu tti ti Long An (ngay 18-21/4/2021); To dam
và chrong trinii k két Bién bàn hcp
tác
phat
trin
gitla
BQL
Khu
cOng
ngh
cao
và
các
KCN
Ba
Nàng
vã
BQL
Khu
kinh
té m0 Chu Lai (09/4/2021)...
23
VOi 57 dr an trong các linh virc: gino dic, dào tao; y tê; du 1ch, djch vi,i, thiiong mai; van hOa - tM thao...
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gia Ban Chi dao nhàm phát huy hiu qua, tang cithng trách nhim tham mtru cüa
các to cong tác24.
Tir du närn dn nay (15/11/2021), (1) thành ph dà c.p Quy& djnh chü
truong dâu tu, Giây chimg nhn däng k dâu tu cho 22 dir an dâu tu trong nu6c25
v&i tong von 4.668,385 tr dông; giâm 10% ye so dr an, giâm 77% ye vOn26; (2)
Cap mói 34 dr an FDI vói tOng von dâu tu ctAng k 149,503 triu USD, giãrn 53%
ye so dr an, tang 21% ye von27; có 17 lugt dr an FDI tang von vâi tong von tang
them 10,21 triu USD, 46 luçit nha dâu tu nithc ngoài däng k9 gop vOn, mua cô
phân, phân von gop trong các to chrc kinh tê vài giá trj 3,626 triu USD; (3) cap
m&i giây chrng nhn däng k doanh nghip cho 3.219 doanh nghip, chi nhánh
và van phông dai din, tOng von diêu 1 dàng k dat 15.358,2 t' dOng; giãm 14%
28
ye so doanh nghip và giâm 22,2% ye so von so vâi cing kS' 2020 . Tong so ho
so lien quan den däng k doanh nghip tiêp nhn và xir 1 trong 11 tháng là 18.415
hO so, trong do có 13.350 ho so trrc tuyên (chiêm t' l 72,5%). Ngoài ra, thành
phô da phê duyt tiêp nhn 41 khoãn vin trçl Phi ChInh phü nu&c ngoài NGO)
vi tong giá trj cam kêt 96,024 t' dông.
Lüy den 15/11/2021, trên da bàn thành phô có 34.473 doanh nghip và chi
nhánh, van phOng dai din dang hoat dng vói tong so von dang k dat 227.73 4
t' dOng; 345 dir an dâu tu trong nuOc ngoài KCN vói tong von dâu tu 123.686 t
dông; 376 dtr an dâu tu trong nuâc trong các KCN, khu CNC, khu CNTlvóitông
vOn dâu tu 27.607,9 t' dông 9 và 911 dr an FDI cOn hiu lirc vâi tOng von dâu tu
trén 3,866 t5r USD.
Các boat dng di ngoi Va h tác qu& t dugc diu chinh phü hqp vâi
tInh hInh djch bnh. Thành phO dâ don 21 doàn khách quOc tê den lam vic; to
chirc thành cOng Hi ngh Tong kêt cong tác ngoi giao kinh tê giai doan 20162020 và cong tác dôingoi näm 2020; ban hành Dê an tong the cong tác Ngoi
giao kinh tê thành phô Dâ Nãng giai doan 202 1-2025; to chüc và tham dir mt sO
sir kin trixc tuyên vi các dOi tác nuóc ngoài; báo cáo két qua 10 näm thrc hin
Chi thj so 41/CT-TW ye cOng tác ngoi giao kinh te; xây dirng Kê hoach thrc
hin Chien luqc Ngoi giao van boa tai thành phO Dà N.ng giai doan 202 1-2025;
tIch circ xüc tien và xây dirng kê hoach to chirc nhieu sr kin ngoi giao van hóa,
tuy nhien do djch COVID- 19 nén nhiêu sr kin dä tam hoânlhüy.
24 Bao gm: To cong tac lien ngành d tháo g các khó khan, vixàng mc cCa d,r an du tix xây di,mg (thành 1p
theo Quyét djnh so 509/QD-UBND ngày 09/02/202 1); To cOng tác lien ngành tháo gr can viràng mac, khO khan
v dt dai, quy hoach, tài chInh và can vn d cO lien quan khàc d6i vài các dr an, khu dat trên dja bàn thànhphô
Dà Nng (drqc kin toàn theo Quyet djnh sO 602/QD-UBND ngày 23/02/202 1); TO Cong tác dac bit ye hO trcY
tháo g khO khàn cho doanh nghip bj ành hi.ràng bOi djch bnh COVID - 19 (&rçic kin toàn theo Quyt djnh s6
3489/QD-UBND ngày 02/11/2021; T COng tac dc bit ye dam bão an sinh xà hôi cho nguäi dan bj ãnh huàng
bài djch bnh COVID - 19 (thành Ip theo Quyét djnh s6 3508/QD-UBND ngày 05/11/2021).
25 Trong dO: cO 05 dr n ngoài KCN, tng von dau tir 4.004,985 t dOng và 17 di,r an trong các KCN, khu CNC,
khu CNTT tOng vOn dâu tir 663,4 t'3 dOng
26 COng k5' näm 2020: 20 dr an, tOng vOn 17.267,5 t' dOng.
27 COng k' 2020, cap mâi 74 d,r an vài tOng vOn 123,32 triu USD.
28 bàn tt thCi ti,ic giãi thO cho 623 doanh nghip, dan vj trVc thuc và cO 2.575 doanh nghip và dan vj trrc thuc
t?m ngi'rng hot dQng (tang 33% so vdi cUng k' nam 2020) và 1.670 doanh nghip và don vj tr%rc thuc quay trO
li hoat dng (tang 51% so vâi cCng kS' näm 2020)
29
CO dr an giàm vOn nên sO tOy ké thap hcm tháng 10/2021
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4. Quãn 1 du tu' - xãy dirng co' ban, quãn 1 quy hoch, do thj Va tài
nguyen môi trtthng

a) Quân 1 du tu - xây dijng cci bàn
V&i sr quyt 1it, dông b trong cong tác chi dao, diu hành và trin khai
các giâi pháp kjp thi nhàm thirc hin miic tiêu kép day lüi djch bnh và phát triên
kinh t; dam bào giãi ngân ké hotch dâu tu cong là dng lirc, dóng gop tIch crc
trong kich thIch tang truâng theo chi dao cUa Trung uang và thành phô, vài sir no
lirc, phM hçip cüa các ngành, các cap, chü dâu tix, dan vj... tnrOc, trong và sau khi
djch bnh duçc ca bàn kiêm soát, giá trj giái ngân kê hoach von näm 2021 cüa
thành ph vn dam báo, chuyên biên tIch circ. Den 31/10/2021, tong giá trj giâi
ngân dat 4.607,672 t' dông/6.909.86 t dông, dat 66,7% ké hoach Quôc hOi, Thu
tuó'ng ChInh phü giao, dat 55,8% kê hoach do HDND thành phô giao (8.25 1,488
t dông), cao han t' 1 giài ngân cüng k' näm 2020 (dat 4.950 t dông/7.649,692
t dOng, dat 40,3% kê hoach).
Trong näm 2021, nhiêu dir an dâ hoàn thành và dua vào si:r ding nhu: Trii so
lam vic mOi cüa Doàn Dai biêu Quôc hi Va HDND thãnh phô; nâng cap, câi to
via he tuyên thrOng Trân Cao Van, Nüi Thành... Mt so dir an dã khOi cong và day
nhanh tiên d thirc hin nhu: Cãi tao, nâng cap co sO 42 Bach Däng dê lam Bão
tang Dà Nng; Tram trung chuyên rác thai khu vrc San Trà; Quàng truOng kêt hçp
du xe cuOi tuyên dr&ng Nguyen Sinh Sac; Cãi tao, sOa chUa Trung tam djch v
vic lam Dà Nng; Khu vçrc phIa Tây ho diêu tiêt thuc khu dan cu Phân Lang 2
(giai doan 2)... Mt so dir an iOn có tiên d triên khai và giá trj giâi ngân tIch crc
nhu: D an Khu Cong ngh cao DàNng; VuOn tuccng APEC mO rng; Câi tao
cim nut giao thông phIa Tây câu Trân Thj L'; Nãng cap, cài tao duOng DT 601;
DuOng yen song Tuyên Son - Thy Loan30 ; D an Câi thin môi truOng nuOc khu
virc phia Dông qun Son Trà; Tuyên Ong thu gom nuOc thai thrOng Nguyen Tat
Thành; các Khu TDC phiic vi giài tOa dir an Tuyên thrOng vành dai phIa Tây tai
các xâ Hôa Phong, Hôa Khuang; thrOng và câu qua song Co Co...
Dy nhanh tin dt du ttrcácbai d Xe; ph6i hçrp hoàn chinh Quy hoach
diêu chinh Cãng hang không quôc tê Dà Nàng thai kS' 2021-2030, tam nhin den
näm 2050; phôi hçp chat chë vOi các B, ngành Trung uung day nhanh tiên d
triên khai các d1r an: Dâu tu xây dçmg ben cãng Lien Chiêu (phân CU SO ha tang
dung chung); cong tác chuân bj dâu tu nâng cap nba ga hành khách T1-Cãng Hang
khOng quôc té Dà Nng; cOng tác 1ira ch9n tu van 1p báo cáo nghiên ciru tién khã
thi Dr an Di dOi ga thrOng sat ra khói trung tam thành phô (giai doan 1).
Dc bit, Thu tuOng ChInh phü ctã ban hành Quy& djnh s6 435/QD-TTg
ngày 25/3/2021 phé duyt chO truang dâu tu d an Dâu tu xây drng Cáng Lien
Chiêu. Ngoài ra, thành phô dã chi dao tp trung rà soát, Cp nh.t K hoach du ti.r
cOng trung han giai doan 2021-2025 theo chi dao tai Chi thj so 13/CT-TTg ngày
23/5/2021 dê trinh Thành uy và HDND thành phô thông qua t?i Nghj quyét so
44/NQ-HDND ngày 12/8/2021.
30 Don

Km5+226,59 - KMIO+501 - tr Cu Do - QL14B.
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b) Quy hoch phát trin thành ph Dà Nng, phát trin do thj và tài nguyen
môi tnr&ng
Tip tic trin khai 1p Quy hoach thành ph DàNng giai doan 2021-2030,
tam nhIn den näm 2050, den nay dã hoàn thành dir thâo lan 2 theo dung tiên d
yêu câu. Ngày 29/7/2021, ChInh phi:i dä ban hành Nghj quyêt so i 19/NQ-CP ye
các nhim vi và giãi pháp dê nâng cao chat lucmg Va day nhanh tiên d 1p các
quy hoach thii k' 202 1-2030, trong do cho phép gia han thO'i gian 1p quy hoach
thôi k' 202 1-2030 den 31/12/2022, trên ca s& do thành phô dã diêu chinh tiên d
hoàn thành l.p quy hoach thành phô den qu 11/2022.
Ngày 15/3/2021, Thu tuóng ChInh phU dä ban hành Quyt djnh s 3 59/QDTTg phé duyt Diêu chinh quy hoach chung thành phô Dà Nàng den näm 2030,
tam nhIn den nàrn 2045; thành phô d ban hành Kê hoach so 95/KH-UBND ngày
17/5/202 1 và Kê hoach so 111/KH-UBND ngày 10/6/202 1 dê to chrc triên khai
thirc hin. Hin nay các dan vj ducic giao nhim v11 dang khân truong triên khai
1p quy hoch các phân khu, các chuyén ngành ha tang k5thut... To chirc 1p Do
an diêu chinh quy hoach Cãng hang không quôc tê Da Näng thai k5' 202 1-2030,
tam nhIn dn näm 2050.
Cong tác quãn 1 quy hoach kin trüc và cp phép xây drng tip tic ducc
triên khai thrc hin. Ti'i dâu näm den nay, ngành chirc näng dâ thâm djnh 37 do an
quy hoach vol tong din tIch 7.928.869 m2 ; thyc hin cap giây phép xây drng cho
118 ho so; dv thão diêu chinh Quyet dnh so 531 8/QD-UBND ngày 18/11/2019
cüa UBND thành phO ye Quy chê phôi hcip gia các don vj lien quan trong cOng
tác giái phOng mt bang, thi cong dir an trên dja bàn thânh phôv.v... Tiêp t1ic kiêm
tra vic quàn 1, sir dung can h chung cu nhà 0 xä hi, nhà lien kê thuc sO h&u
nhà nuOc; ban hành quyêt dnh phê duyt 66 trirOng hqp nguOi CO cong each mng,
14 truOng hqp khó khän ye nhà & dugc thuê chung Cu; phê duyt danh sách 5P
trirOng hcip thuê nhà 0 cong nhân KCN HOa Cam (giai doan 1); thrc hin giãi quyêt
ban nhà 0 cü thuc sO htru nhâ nuOc theo Nghj djnh so 99/201 5/ND-CP; di dO'i, giãi
tOa eác khu tp the cQ xuông cap31.
Cong tác quãn 1 dAt dai duqc tang cuOng, xây drng K hoach t chüc cong
bô cong khai cong thông tin dat dai, chia sé thông tin và khai thác có hiu qua, tiêp
tue cap nhât hoan thiên co so di lieu dat dai dam bao chat ch, phu hop tmh hinh
thirc tê phát triên cüa thành ph032. Thành phô dâ thông nhât chü truong bô sung các
ni dung phân cap, phân quyên ye chInE sách, thU tiic den bU giâi tOa vào Dê an
phãn cap, phân quyen quàn 1 nhà nuOc theo mO hInh chInh quyên dO thj trén dja
bàn thành phô Dè. Näng33. Tiêp tyc to chirc xây drng Dê an quãn l, khai thác ctât
31

Thành ph dang thrc hin giãi toâ, di dcxi 25 Khu tp th xu6ng cp vói 172 h dan dà có kt qua kim dnh chit
liiqng (trong do: 8 KTT mirc d nguy him cp D, 16 KTT mrc d nguy him cp C và 01 KU mc c1 nguy him
cAp B); da di d?i hoàn toàn 04 khu tp th (s6 10 Tr.n Blnh TrQng, K30 Bach Bang, 52 Trn Qu6c ToAn, 111 Ong
Ich Khiérn) vài 51 hQ dAn, can lai 121 hO chtra di diii.
32 Tirh dAn 30/8/2021 danh mic qu9 dAt Ian, cAc khu dAt Trung tam dang quAn 1 ti-An da bàn các qun, huyn là 325
khu vdi t6ng din tich 2.039.210,5 m2. VA qu$' dat tAi djnh cu, tlnh den 30/8/202 1 thng s6 dir An là 313 d An vài
130.706 lA quy hoach; so lô da bó tn: 108.8 18 IA (dà có dt thrc tê là 108.498 lo); s lô chua b6 ti-I là 21.888 lô (dA
cO dt thrc th là 14.744 lô).
06 noi dung phan cap, uy quyen UBND cAc quan huyçn (i) Phan cAp xAy drng, thAm dmh và phA duyçt giA dAt
ci the de tlnh tien boi thuàng ye dat khi nhA nt.wc thu hoi dat; giA dat ci the de giao dat tAi dinh cii, dat &rcic boi
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nông nghip không san xut &rqc trén dja bàn thành pM f)à Nng giai don näm
2021-2025, E)ê an "Quan 1 và khai tháe qu' dat Cong trên dja bàn thành phô Dà
Nàng" và cp nht thông tin trên sa dO ye quy hotch, vj trI các khu dat. Triên khai
dâu giá quyên sir ding dat näm 2021 vói Kê hoach dâu giá 18 khu dat (16 khu dä
phé duyt danh mic và danh miic bô sung näm 2021).
Thành pM dã ban hành và trin khai K ho?ch nàm 2021 trin khai th1rc
hin Dê an "Xây dirng DàNàng - thànhphô môi trumg" giai don 2021-2030 gän
vi9i Dé an xây dirng thành phô thông minh; phê duyt kêt qua "Dánh giá khI h.0
thành phô IDa Nàng" và Kê hoach hành dng irng phó vói biên dôi khI h.0 thành
phô IDa Nang giai don 2021-2030, tam nhln den 2050. Thirc hin tot hot dng
thu gom, 4n chuyên, xü 1 chat thai dch Covid; chü dng thrc hin các phixang
an giám sat hoat dng th 1 chat thai ran sinh hoat tai Bäi rác Khánh San nhAm
dam bào an toàn lao dng trong thi diem djch bnh. Tiêp tic thrc hin Kê hoch
xi'r 1 dü't diem cac diem nóng 0 nhim mOi tru&ng tai Bäi rae Khánh Scm, khu virc
song Phü Lc; triên khai Kê hoach xi:r l ô nhiêm mOi trueing khu vrc Au thuyên
và Cãng Ca Th Quang giai don 2021-2025. Ban hành Chi thi ye tang cuè'ng
cOng tác quàn l nha nc dôi vói các hoat dng thàm do, khai thác, che biên, sr
dyng khoáng san; phê duyt Kê hoach dâu giá quyên khai thác khoáng san lam vt
1iu xay dmg thông thuOng trên dja bàn thành phô.
5. Cong tác thu, chi và quãn 1, diu hành ngân sách
Djch bnh COVID-19 tái hung phát tü tháng 5/2021 dã tác dng tieu c11c
dn tInh hInh hoat dng san xut kinh doanh và thu ngân sách nhà nuOc trên da
bàn. Tong thu ngân sách nhà nuc näm 2021 uôc dt 20.682,4 t dông, bang 95%
dir toán HDND thành phô giao. Trong do: thu ni dja uóc dt 15.853t' dông, dat
87,1% dii toán (thu ni dja không kê tien sir ditng dat, xô so ldên thiêt dat 13.417
t dOng, dat 91,1% dir toán); thu tiên sr dyng dat 2.282 t dông, dat 69,2% di,r
toán; thu thuê xuât nhp khâu uc dat 4.782,2 t9 dông, dat 134,7% dir toán.
M.c dü thu ngân sách nhà nuc gp nhiu khó khàn, thành pM dã diu
hành chi ngân sách linh hoat, chit chë theo dir toán duqc giao, dam bào sir diing
ngân sách tiêt kim, dung chê d quy djnh; darn báo nguôn 1yc thirc hin các
nhim v11 phát trien kinh tê - xã hi; u'u tiên sap xêp, bO trI ngân sách và các nguôn
hrc hçxp pháp khác dê dam bào kinh phi cho cong tác phOng chOng djch và ho trg
ngui dan gp khó khän do dch bnh. TOng chi ngan sách dja phucing uóc thirc
hin nàm 2021 (khOng bao gôm chi chuyên giao giüa các cap ngan sach da
phucmg) là 17.545,7 t dOng, dat 96,5% dr toán; trong do: chi thung xuyên rnic
thuäng 1i; (ii) U' quyn thu hi dt cl thirc hin dr an theo quy djnh t?i Diu 61 và.Diu 62 Lu.t DAt dai 2013
di vài tru&ng hçp thuc khoàn 1, khoan 3 Diêu 66 Lust Dat dai 2013; (iii) Phân cap thâm djnh, phé duyt Kê
hoach bo tn tai dmh Cu (iv) Phan cap phe duyét muc h tr khac quy dmh tal Diem d khoan 2 Diu 83 Luat Dat
dai 2013; Diu 25 Nghj djnh 47/2014/NDCP; (v) Phân cap quyét djnh chat hrqng nha, vt kin trüc, kho tang, ben
bi, các cong trinh xây drng khác khOng phãi là nhà a, cong trInh phi,ic v'i sinh hot cUa h gia dinh, cá nhan; (vi)
Phân cap phé duyt bôi thii&ng cho vic di chuyên các cong trinh van hoá, di tfch ljch sir, nghia trang 1it sT, nba
thä, dinh, chia, am, mieu do da phuong quàn 17...;
34 Nghiên cthi xây dmg phucing an diOu chinh v giá dch vi,i thu gom, vn chuyen Va xtr ly' chAt thai ran sinh hot
phü hcp vài quy trInh v.n hành bai rác Khánh Scm sau khi nâng cap va két qua cüa chuong trInh phãn loi chAt
thai rAn sinh hoat tai nguôn. Theo dOi tinh hInh trin khai các d an tram trung chuyn rác thai: (i) Tram trung
chuyn rác thai Son Trà; (ii) Tram trung chuyên rae thai tai khu vi,rc dtrmg Lê Thanh Nghj v.v...
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dat 9.33 8,7 t dng, dat 117,1% dir toán (tang chü yu do b sung kinh phi chi
phông chông djch và ho trq ngl.r&i dan gp khó khàn do djch bnh).
6. Các 1mb viyc van hóa - xã hi
a) V khoa hçc - cong ngh
COng tác qun 1 hot dng nghiên cim, chuyn giao và irng diing các nhim
vi Khoa h9c và Côngngh di.rçic triên khai tIch circ. Tmg brnc nâng cao chat luçmg
cong tac xây du'ng kê hoach nhiêm vu nghiên cuu hang nàm thông qua viêc day
math d.t hang van dê nghiên cü'u dê giài quyêt nhmg van dê birc xc, cap thiêt ci.:ia
thành phô, ngành, dja phixang. Hoat dng quàn 1 nhà nithc ye Khoa hc và Cong
ngh nhix: s hthi tn tue, an toãn büc xa, hat than, tiêu chuân do luông chat hrçing...
tiêp tiic duqc chii trçng. Tang cung các boat dng h trg doanh nghip dôi mó'i cong
ngh, phát triên thi tnrng cOng ngh và ho trg khôi nghip, dôi m&i sang tao trên
dja b thành phô; dâ ho tr 19 doanh nghip vó'i tong kinh phi ho trg tr nguôn sir
nghip Kboa h9c và COng ngh là 1,855 t dông; h trq thirc hin 10 nhirnvii khi
nghip dôi mói sang tao (dôi vâi 02 vi.xèn uom và 08 doanh nghip) vói tong kinh
phI 1,729 t3 dOng.
b) V van hóa - th thao
Cong tác tuyên truyên cô dng trrc quan &rqc triên khai dông b, ni dung
dam bão theo huâng dan và phong phii, da dng ye hInh thc35 ; ban hành nhiêu
Dê an, Ké hoach, Quyêt djnh triên khai thrc trên lTnh vrc van hóa36 ; báo cáo tong
két 10 näm thrc hin Nghi, quyêt so 08-NQ/TW cüa B Chlnh trj (khóa XT) ye
tang cung siI lãnh dao cüa Dàng, tao buóc phát triên mnh me ye the dic the
thao den nãm 2020; triên kbai Dê an phát triên the thao thành tIch cao thành phô
fJà Nng giai doan 202 1-2030 tam thin den nàm 2045.
Cong tác bão thn và phát huy các giá trt di san van hóa tip tic ducic quan
tam37. Trong näm, thành phô dã khâi cong Dir an di di Báo tang f)à Näng ye trii
Trçng tam là chào mmg Di hOi Dang toàn qu6c ln th XIII, k nim 91 näm Ngay thàuh ip Dãng Cong san
Vit Nam và mirng xuân Tan Sthi, ngày Quc tê Phii n0; k' nim 46 nàm ngày Giãi phóng mien Nam, thông nhât
dat nuOc và Quôc tê Lao dng; tuyên truyn bâu cr Dai biu Quôc hOi khóa XV và bâu cfr Dai biêu HDND các
cap nhim k5' 2021 - 2026;
36 Dê á.n "Phát trin h thông Thi.r
viOn cOng cong thành phô Dà Narig giai doan 2021 - 2025 và djnhhirOng den
Dê
an
"Xây
di,mg
nép
song
van hOa - van minhdô thi" den näm 2025; Dê an "Xây dirng nép song van
nàm 2030";
hOa van minh dO thj" trên dja bàn thành phO näni 2021; Dê an Bão tn và phát huy giá tr di san van hOa dan tOc
trên dja bàn thành pho giai doan 202 1-2025; Dê an PhAt triên mng hrài Tiqng, ti.rcing dài, tranh hoành tráng trén
dja bàn thành phô den nàm 2025, tm nhin den 2030; Kê hoach thrc hin Phong trào "Toàn dan doàn két xây
drng di song van hóa"; Ké hoach t chcrc the hoat dng k' niOm 25 näm thành phô Dà Nang tn,rc thuOc Trung
irinig; K hoach t6 chirc các hoot dng hu&ng ing Tháng hành dOng quOc gia v phOng, chOng bao 1rc gia dinh và
k'nim 20 näm Ngày Gia dinh vit Nam 28/6; Quyét djnh üy quyén quãn l nhà nuàc v hot dng ngh thut
biOu diên trén dja bàn thành phO Dà Nang; Quyét dlnh thành 1p HOi dng xét t.ng danh hiu "Ngh si nhân dan",
"NghO sii.rutO" Ian thi 10- nm 2021;...
.
.
To chtrc le cong bo quyet dinh và dOn nhan bang xep hang di tich cap thanh pho Di chi khào co Chain Phong
L; ban hành Quyêt djnh vC viOc xp hang di tich cap thành ph6 - Dinh Van Dtxcrng, Quyet djnh xp hang dôi vâi
02 di tIch ljch sCr - van hOa và danh lain thang cãnh cap thành ph là MO ngài tiên hien Phan COng ThiOn va Den
tiràng nim Mc Vit Nam Anh hung, Anh hông Lit si phuông HOa Hip Nam; ban hành Quy& dinh ye vic cp
giây phép hot dng bão tang ngoài cOng 1p dôi vth Bão tang K' irc Diêu khAc dá m ngh Non Nuóc, Bàn tang
Th gi&i cO xtra Samdi; ban hành danh mi,ic bia, biên ttr&ng nim cn thing tu, ton tao và xây mói giai doan 20212025; trinhBO VHTTDL cOng nhn Quyêt dnh Cong b6 Danh mvc di san van hOa phi 4t the quc gia L hOi
Quán The Am NgO Hành Son; trinh Thu tiiâng Chinh phO cOng nhn 02 bào 4t quôc gia (ting Ganesha va
Oajasimha tai Bàn tang Diêu khàc Cham); tiép ti,ic hoàn thin h sa dé nghj UNESCO cOng nhn di san van khc
Han Nôm Ngü Hành Son là di san tir liOu the giOi.
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s& 42 Bich Ding; tip tiic dAy nhanh tin d hoàn thành các thu tiic dAu ttr dir an
Tu bô, ton to di tIch Thàrih Din Hãi (giai don 2), Di tIch thäng cánh quôc gia
dc bit Ngü Hành Scm, Bâo tang Diêu khãc Chàm ca s& 2 i Phong L, phôi hcip
vi tinh Thi'ra Thiên Hue thirc hin Dr an Bâo ton, tu bô, ph%lc hOi và phát huy giá
trj di tIch quôc gia Hãi Van Quan... Ngoãi ra, do ânh hi.r&ng cüa djch bnh COVTD19, các hoat dng kinh doanh, djch vii nai cong cong (karaoke, quán bar, vu tnrô'ng,
trô chai din tü, massage), các co s ton giáo, to chrc Iê hi, các hoat dQng van
hóa, ngh thut, the dc the thao theo kê hoach phãi tam dirng, ânh hu&ng không
nhO den hoat dng trong 1mb vrc van hóa và the thao.
c) V giáo dic và dào tao
Do tInh hInh djch COVID-19 tip tiic din bin phirc t?p, trong nàm h9c
202 1-2022, các trt.r&ng trên dja bàn dâ phài tO chirc khai giãng dau näm hçc mài và
tiên hành day hçc bang hInh thüc tWc tuyên; hoàn thành cong tác tuyên sinhcác
1&p dâu cap; to chi'rc thành cong ki thi tot nghip THPT näm 2021; tong két Dê an
sa h9c du&ng giai doan 2018-2020; sa kêt 5 näm cong tác Kiêm djnh chat li.rcrng
giáo diic giai doan 2015-2020; trinh HDND thành phô ban hành các Nghj quyêt38;
th1rc hin vic chuyên dôi sâ, day manh ü'ng diing cong nghe thông tin trong day,
hçc và quàn l giáo dvc; triên khai xây dmg, nâng cap, ma rng cac tri.r&ng hçc
trén dja bàn cüa các qu.n, huyn theo Dê an Xây drng, nâng cap, ma rng tnthng
h9c giai doan 202 1-2025 trên dja bàn thãnh phO Dà Nng.
Các ca sà giáo dic dai hpc tu thiic tip tic m& rng quy mô, da dng boa
các ngãnh nghê dào tao, các hInh tht'rc dào tao, dôi mOi các chucmg trinh dào tao,
phucmg pháp dào tao. Thrc hin dánh giá két qua h9c tp cüa sinh viên gàn vói
vic bâo dam chat luqng dào tao, phü hqp vâi kha näng cung thig nhân lc cüa c
sâ dao tao và quy hoach phát triên nhân 1irc cüa b, ngành, dja phuong, gän v6i
chuân näng 1irc Khung trInh d quôc gia, nhu câu lao dng cüa các doanh nghip
trong nuâc và ngoài nu6c. Ben canh do, cOng tác lien kêt dào tao dtrac các tru&ng
quan tam vâ thrc hin có hiu qua39.
d) V lao dng - thucmg binh - xä hi
Do tip tiic bj ành huang cüa djch COVID- 19, hAu h& các doanh nghip
deu tam th&i ngrng hoat dng, theo do tInh hInh lao dQng, vic lam, dai song cüa
mt b phn nguOi dan g.p nhiêu khó khän. Den cuôi tháng 10/2021, có hcm 2.225
Nghj quy& s 35fNQ-HDND ngày 12/8/2021 quy djnh mirc thu hc phi, hc phi 1i di vài các cor scx giáo diic
ngh nghip cOng 1p thuQc thanh phô Dà Nãng quàn 1 và hçc phi gino di,ic mâm non, gião dçc ph thông cong 1p
trén dja bàn thành ph Dã Nng näm h9c 202 1-2022; Nghj quyt s 371NQ-HDND ngay 12/8/2021 h trçi hçc phi
di vOi trO mm non và hQc sinh phó thông trong näm h9c 2021-2022 do Onh hithng cüa djch COVID- 19; Nghj quyét
s 38/2O2LfNQ-HDND quy djnh chlnh sách dôi vài tré em mâm non, giao vién m.m non t?i các co' sgiáo dic mám
non thuc Iai hlnh dan lip, t.r thic lien quan den khu cong nghip trén dja bàn thanh phô.
DR Duy Tan lrién khai thirc hin 06 chiro'ng trmnh lien k& dào to, trong do CO 01 clnrcing trhth clâo to irhth d thc
si ngành diéu dixông vOi DR Fooyin (DOi Loan) và các nganh khác trinh d DH vth các trlthng DH rnràc ngoài, trong
dO Hoa Ks': 04 tri.iO'ng và Anh Quóc: 01 tnrxng. DR Dong A thc hin 4 liOn kt do to vài nuàc ngoài, ci
ii th: chirorng
trinh cfr nhOn và thc siquân trj kinh doanh do Tnr&ng DH Lincoln, Hoa K' cap
bàn; thc hin Chi.ro'ng trinh nhi.rçing
quyn cr nhân quàn trj kinh doanh vài Tnxng DH Liverpool John Mores, Anh Quoc; liOn k& vOi Hçc vin EHLE &
Morikosan, Nht Bàn dào to nguôn nhân li.rc Nht ng tai Vit Nam; trin khai chzclng trinli giáo di,ic v so' cO'u vOi
Vin Giáo dc Y tO sUc khOe DH angwon, HOn Quoc. DH kién trtIc: tip Wc thi,rc hin Chirong trinh dOo to cao hçc v
Ngh thut thj giac vO M' thut frng di,ing vâi TnrO'ng DH Mahasarakham (Thai Lan). PhOn hiêu DH FPT: Tip tVc thc
hin Chi.rorng trinh liOn kOt vOi DH Greenwich (Vxo'ng qu6c Anh).
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doanh nghip ngmg hoat dng và 538 doarth nghip giài th& trOc tInh có han
5 8.000 ngu?ii bj mat vic lam, that nghip; các thành phân kinh tê dâ giâi quyêt
vic lam cho 24.154 lao dng, dat 71,04% kê hoach nàm, trong do lao dng CO
vic lam tang them là 14.067 lao dng. Trong nhUng tháng cuôi nàm tInh hInh
djch bnh cOn din biên phüc tap, do do uâc thirc hin Ca nàm 2021, các thành
phân kinh tê sê no lc giãi quy& vic lam cho 30.000 lao dng (KH: 34.000 lao
dng), trong do so lao dng có vic lam tang them là 39.60 1 lao dng; dua 95
ngithi di lam vic có thM han & nuâc ngoài, giàm 11% so vói näm 2020. Thãnh
phô cia to chüc di.rçic 18 phiên giao dch vic lam (trong do có 01 phiên giao djch
vic lam di dng), thu hut 1.538 krçit doanh nghip tham gia, giãiquyêt vic lam
cho 2.225 lao dng; có 13.886 ngtthi dàng k hu&ng bào hiêrn thâtnghip, trong
dO có 11.986 lao dng duçc hu&ng bão hiêm that nghip vói tong so tiên 246,2 t'
dông.
Ifâc dn cui näm 2021, ton thành ph có 229.858 ngixOi tham gia bão him
xâ hi, dat 95,95% kê hoach; hoàn thãnh xay mO'i, sa chta 859/707 nhà O cho nguOi
cO cong vol each mng nàm 202 i °, dat 12 1,5% ké hoach, thng 0,5% so vOl n.m 2020.
Thành phô cia tp trung thirc hin các chInh sách giàm nghèo bng nguôn kinh phi ho
trgtr ngãn sách nhà nu&c41; .rOc dn cui nãm so h nghèo cOn lai (chun m&i cia
chiêu) 4.500 h, t 1 1,5%/tOng s6 h dan (NQ: 1,04%), do ânh huOngcüa djch
COVID-19 nên không hon thành chi tiêu giam nghèo theo Kê hoach giao.
Ban hành D an thrc hin Chuong trinh thành ph "4 an" gn vOl Chuang
trInh thành phô "5 không", "3 có"; Chuang trinh an sinh xâ hi trên dja bàn thành
phô Dà Nng giai doan 2021-2025; Chi.rang trinh giãrn nghèo cia chiu; Chuang
trinh "CO vic lam" trên dja bàn thành phô Dà Nng giai doan 202 1-2025; các
Chuang trInh ye Bão v và chàm soc tré em, bInh dàng giOi, trçi giüp xâ hi, chäm
soc nguOi có cOng vol cách mng,... Co sO xâ hi Bau Bang trong 10 thárig cia to
chuc cai nghin cho 1078 lut nguOi, dat 64,5% kê hoach, trong do cai nghin ti
Co sO cai nghin 987 luçt nguOi, tai gia dinh, cong ciông 91 nguOi. T5Oc den cuôi
näm 2021, s to chrc cai nghin cho 1.500 luçit nguOi.
7. Xây dirng chInh quyn - Thanh tra - Tir pháp
Tharn mu'u trInh Ban can sr dãng UBND thành ph& Ban Thumg vi Thành
üy, Ban Chap hành Dãng b thành phô thông qua Dê an phân cap, üy quyên quãn
1 nha nuOc trên dja bàn thành phô gän vol thI diem tO chuc rnô hInh chInh quyên
do thj42. Báo cáo ThU tuOng ChInh phü phê chuãn kêt qua bâu Chü tjch, PhO ChU
tch UBND thành phô và ket qua bâu bô sung 02 Phó Chü tjch UBND thành phô
khóa X nhim k' 202 1-2026. Thành phô cia phê duyt phtrcing an s&p xêp dôi vol
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Trong dO: Xây rnâi: 166 nhà và süa chta: 693 nhà
quyt cho 530 hO vay v'n vi ttng doanh s cho vay 22,886 t ding; mua và cp 48.907 thO BHYT vài
kinh phi 19,177 t dng; h trq xây mOi 81 nhà vài kiiTh phi 4,15 tu dng, sira chUa 122 nha vh kinh phi 3,815
t' dng; mien giâm h9c phi cho 4.430 hgc sinh vài kinh phi 2,216 t' dng, h trcY chi phi hc tp cho 6.405 hQc
sinh voi kinh phi 3,28 t dông. Bn cnh do, ngi.thi thuOc hO nghOo, hO cn nghèo &rcic h trcl Covid-19, mic
500.000 dOng/ng.thi/1ân vài 49.180 nguii, tng kinh phi trén 24,5 t d6ng.
42 Hin 1JBND thành phô dang lay
kién thành vith UBND thành ph6 dê ban hành Dé an th chrc thc hin.

41 Giãi
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11 Sâ 3; hi.ràng dn 04 S&44 có Quyt dnh kin toàn theo D an da phê duyt;quyt
djnh diu dng và bô nhim, bô nhim, bô nhim lai Giám doe, Phó Giám doe các
sO, ban, ngành và tuo'ng duo'ng45; kin toân nhân sr lãnh do các ban quân 1 dir an
thuc UBND thành pM. Tiêp tiic thirc hin Dê an sap xêp, dôi mói &in vj six nghip
cong 1p thuc UBND thânh phô giai doan 2018-2021.
V trin khai thrc hin thI dim mO hinh chinh quyn do thj và ca ché,
chInh sách dc thu phát triên thành phô, thành phô dä phôi hqp vi B Ni vi
trInh ChInh phü ban hành Ngh djnh so 34/2 021/ND-CP ngày 29/3/202 1 quy djnh
chi tiét và bin pháp thi hành Nghj quyêt so 119/2020/QH14. Trén ca s& do dä
ban hành Kê hoach so 70/KH-LTBND ngày 14/4/2021 ye triên khai Nghj djnh so
34/2021/ND-CP; trmnh HDND thành phô ban hành Nghj quyêt so 356/NQ-HDND
ngày 12/4/2021 ye so iiicmg biên ché cong chirc cüa UBND phuOng a trng qun
trên dja bàn thành phô và thành phô dâ the ché hóa các van ban triên khai thrc
hin to chirc mô hInh chInh quyên do thj ye lTnh virc to chirc bO may, quân can
b, cOng chirc, viên chirc46. NhIn chung buâc dâu d phát huy tinh chü dng, thâm
quyên và ehê d trách nhim cá nhân cüa ngu1i ding dâu qun, phuang; cong tác
quãn 1 diêu hành cüa UBND các qu.n, phuông van dam bâo on djnh, thông suôt,
hiu qua, nhât là trong tInh hinh phông chông djch bnh COVID-19 diên biên
phc tap. Các can bt chuyên trách 1-IDND a các qun, phi.ring dêu dA duçic bô trI
cOng tác mâi phu hçip vói nãng içrc quàn 1 và trmnh d chuyên mon nghip vi.
IJBND thành phô cfing dâ ban hành quy djnh phân cap, phân quyên, üy quyén
quän 1 nhà nithc theo mô hinh chinh quyên dO thj trén dja bàn trong mt so linh
vrc nhu: quân l dâu tir, dat dai, tài chInh, ngân sách, to chirc b may, tur pháp,
h tjch... Kjp thai huàng dan các ni dung ye cong tác 1p dir toán, quyêt toán
ngân sách hang nàm, quyét toán ngân sách qu.n, phuang 06 tháng dâu nàm Va
giao dir toán ngân sách 06 tháng cuOi näm de các qu.n, phuà'ng dam bâo nguôn
kinh phi phOng, chông djch COVID-19 và các nhim v mói phát sinhkhithçrc
hin nhim VV là dan vj dirtoán ngân sách, các ni dung xü l chuyén tiêp ye chü
dâu tu dir an, cong tác quyêt toán dr an hoàn thành do qun, phu&ng lam chü dâu
tu... Nhng kêt qua chü yéu ye ca ché chinh sách dc thU the hin (1) ye t 1
diéu tiêt phU hçip: can CU tInh hinh phát trién kinh tê - xâ hi cUa dja phuang,
thành phO phôi hqp B Tài chinh xây dçrng dir toán thu - chi ngân sách nhà ni.râc
theo djnh mUc phân bO dir toán ngân sách dja phuang trén cci sa các nguyen täc,
tiêu chI yà djnh mUc durgc quy djnh ti Nghj quyêt so 973/2020/UBTVQH14 ngày
8 thang 7 nàm 2020 vàNghj quyêt so 01/2021/UBTVQH15 ngày 01 tháng 9 näm
2021; (2) ye ban hành, diêu chinh các loai phI, 1 phi: thành phô dang nghiên cUu
Sâ Xây dimg, Sr NOi viii, Sâ Tirpháp, So t& SO Ngoi viii, SO K ho?.ch và Du tu, SO Du ljch, SO Thông tin
và Truyên thOng, Thanh Ira thanh phô, SO Khoa h9c và Cong ngh; SO Tài nguyOn và MOi truOng.
SO Tài chlnh, SO NOng nghip và Phát trMn nông thôn, SO Cong Thuang, SO Lao dng - Thirong binh và X hi.
Diu dng và b6 nhim 08 Giám dc và 12 PhO Ginm d6c; b nhim 02 Giám dOe và 10 Phó Giám d&; b
nhim 'a 05 Giám dOc, 17 PhO Giãm dc.
46
Quyt djnh so 13/2021/QD-UBND quy djnh ye quãn 1' cong chOc, viên chOc lam vic ti TJBND qun, UBND
phirOng trOn dja bàn thành ph& Quy&djnhi so 221/Qngãy 25/6/2021 ye sO krçng, ten gi các co quan chuyén
mOn thuQc UBND qun ti thOnh phô Dà Näng và Quyt djnh so 15/2021/Qngay 06/7/2021 ban hành Quy
ch lam vic mk cüa UBND qun, UBND phtrOng; Quy& dinh s 3465/QD-UBND ngày 01/11/2021 ban hành b tiéu
clii và quy trinh theo dOi, dành giá két qua thirc hin thl dim mô hlnh t chfrc chinh quyn dO thj trén dja bàn thành ph
Dà Nang; các Quyét djnh bô nhim ChO tjch, PhO ChU tjch UBND qun và huyn dáo Hoang Sa.
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xây drng và rà soát lai các 1oi phI, 1 phi phü hçip dã di.rçic quy djnh ti các Ngh
quyêt dê báo cáo HDND thành phô 9uyêt djnh; (3) ye diêu chinh ciic b quy hoch
chung thành phô: UBND thành phô d phôi hqp vâi B Xây dimg dé trInh Thu
tithng ChInh phü ban hãnh Quy& djnh so 05/2021/QD-TTg ngày 08/02/2021 Quy
djnh ye trInh t%r, th tc diêu chinh cic b quy hoach chung thành phô Dà Nãng.
Trin lchai và hoàn thàrth t& cong tác bu c'Cr dai biu Quc hi khóa XV
và dai biêu HDND cac cap nhim k' 202 1-2026 dam bào quy djnh, düngpháp
1u.t và an toàn trong tmnh hinh djch COVID- 19. TrInh HDND thành phô ye vic
bâu các Uy vien UBND thành phô Dà Nàng khoá X, nhim kS' 202 1-2026; trInh
B Nivi quyêt djnh diêu chinh phân loai dcin vj hành chInh huyn Hôa Vang,
qun Cam L, qun NgQ Hành Scm tir loai II len loai I.
Thành ph ban hành D an "Nâng cao näng 1c, hiu lirc, hiu qua giám sat,
kiêm tra, thanh tra nhäm phông ngüa, phát hin, xtr 1 hành vi vi phm pháp 1u.t,
tiêu circ, tham nhQng, Lang phi trong doanh nghip nba nuóc"; triên khai Phan mém
xCr 1 chông chéo hoat dng thanh tra nhàm diôu chinh, xl'r 1 ni dung kê hoch
thanh tra gitia các ngành và dja phucmg. Trong näm 2021, toàn ngành Thanh tra
thãnh phô dâ triên khai hcm 4.406 cuc thanh tra, kiêm tra hành chInh và chuyén
ngànhtrên các lTnh virc: thanh tra trách nhim vic thirc hin các quy djnh cüa pháp
lut ye thanh Ira, tiêp cong dan, giài quyêt khiêu ni, to cáo, phông chông tham
nhQng; thanh tra vic chap hành chInh sách, pháp lut trong cong tác quãn l dir an
dâu tu xay dirng va vic giao dat, cho thuê dat, chuyên m11c dIch sir d'çing dat, thirc
hin các nghia vii tài chInh, cap Giây chimg nh.n quyên scr diing dat, quyên s& hUu
tâi san gän lien vâi dat... Tiêp tçic thçrc hin tot cong tác tiêp dan, x1r l, giài quyêt
don khiêu nai, to cáo và phông chông tham nhüng, nhât là các khiêu nai dông nguèi,
kéo dài.
Ngành Tu pháp cia thm dnh 51 dr tháo van bàn quy phm pháp lut yà 08
dé nghj xây drngNghj quyêt; tham gia gop han 1.000 hr it dir tháo van bàn. Tharn
mìxu ban hànhKê hoach sO 3 0/KH-UBND ngày 17/02/2021 tuyên truyén, phô biên
pháp 1ut ye bâu c1r dai biêu Quoc hi khóa XV và di biêu HDND các cap nhim
kS' 2021-2026 trên dja bàn thành phô. Ht.róng dan nghip v các sâ, ngành, UBND
các qun, huyn ye xir 1 vi phm hành chInh dôi vài các hành vi vi phm quy djnh
ye phông, chông djch COVID-19. Cong tác hành chInh tu pháp, l ljch tu pháp, bô
trçi tu pháp, cong tác phO biên, giáo diic pháp 1ut, quán 1 xi.'r l vi phm hành
chInh, theo dôi thi hành pháp 1ut tiêp tic thrc hin có hiu qua, dung quy djnh.
8. Quc phông - An ninh
TInb hlnh an ninh chInh trj, trt tir, an toàn xâ hi trên dja bàn thành ph ccr
bàn on dnh; thành phô cia chuan bj và to chirc thành cong diên tp khu yuc phông
thu thành phô nAm 2021; triên khai lirc hrcing chôt chn các cira ngô ra,, vàothành
phô trong cOng tác phông, chông djch COVID-19; ban hành Quy chê phôi hqp
bão dam an ninh, trt tir, giám sat, cách ly y tê ngui nh3p cánh trái phép vào dja
bàn thành phô; ban hành Kê hoch so 655/KH-UBNID ngáy 05/10/2020 ye thirc
hin chucing trInh hành dng thrc hin Nghj quyêt so 33-NQ/TW ngày 28/9/20 18
ye chiên lugc báo v biên giói quOc gia trén dja bàn thành phO; trien khai thi hành
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Lut Bién phông Vit Narn; bâo dam an ninh trt tir cho bu Ca di biu Qu& hi
khóa XV và bâu cr dai biêu HDND các cap nhim kS' 2021-2026
Tip tuc thxc hin k hoach tang ci.r&ng phông chng ti phm và dam báo
an ninh trât tix, trât t1r an toàn x hi trong và sau djch bnh COVID- 19, nhât là
ti pham lien quan cho vay lâi nng, trm cap, cuóp git tài san, cac nhóm, dôi
tucrng sir diing hung khI dánh nhau, cô gay thucrng tich; ban hành kê hoach cao
diem phông, chông ti pham ma tiiy truóc, trong và sau djch COVID-19; dâu
tranh, xi:r l các hành vi buôn lu, buôn ban hang già, hang kern chat krçng, vi
phm v sinh an toàn thirc phâm... Day nhanh tiên d diêu tra, khám phá cac
chuyên an, vii an dâ xác lap; tan công, trân áp ti phm, ngàn ch.n các nhóm thanh
thiêu niên chuân bj hung khI dánh nhau, không dê ti phm hng hành, dua xe trái
phép, ün tàc giao thông.
NAm 2021, thành ph6 tip tic chng chju vâi dcit djch bnh COVID- 19
büng phát vào dâu tháng 5/202 1 dâ tác dng manh và nhiêu chiêu len tat ca các
linh virc kinh tê - xã hQi cüa thành phô. Nhe thirc hin quyêt lit các bin pháp
kiêm soát djch bênh vã giân cách xà hi dung thai diem, tinh hmnh djch bnh
COVID-19 cci bàn thrgc kiêm soát. Tir 30/9/2021, thành phô cho phép tang buâc
m lai cac ho?t dông x hi vâi nMng bin pháp dam bão an toàn phông, chông
dich theo quy dinh; ngày 1 6/1 0/2021, can c1r 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, thânh phô tm thi dánh giá 5 6/56 xâ, phu&ng a cap d có djch cap 2 và
tiêp tiic cho phép m& lai các hoat dcng phiic vçi dii song nhân dan tumg irng vâi
cap d dch theo quy djnh. Ben cnh do, Dâ Nàng tiêp t11c thirc hin miic tiêu kép,
tp trung phuc hôi kinh tê, giâi quyêt vic lam, dam bâo an sinh xã hi gán vói
phông chOng djch, quán trit phucrng châm an toàn mài san xuât, san xuât phãi an
toàn. Tuy nhiên, hâu hét các ngânh, linh vrc san xuât và djch vii dêu giãm, trong
do môt so nganh, lTnh vuc dinh trê nhu thucxng mai, dich vu, du hch, van tai, dâ
ãnh huang den két qua thc hin các chi tiêu kê hoach phát triên kinh tê - xä hi
nam 2021; Dtrkién den cuOi nàm 2021 có 3/10 chi tiêu dat kê hoach47
và 7/10 chi
tiêu dir kiên không dat.
II. NIh M VEJ, GIAJ PHAP PHAT TRIEN K[NH TE - xA HQI
NAM 2022
K hoach phát trin kinh t - x hi näm 2022 di.rçic xây dirng trén bi cãnh
kho khàn va thuân lcn dan xen, anh hucrng, tac dông nàng né cua dai dich COVID19. Kinh tê và thrcrng mai toãn câu dir báo tiêp tiic phiic hôi nhung con tiêm an nhiéu
i-ui ro, thách thuc. Canh tranh chien hxçc, càng thãng thumg mai giaa các nuâc din
biên phac tp. Thiên tai, dch bnh ngày càng gia thng ye cã tác dng và cr&ng dt...
Tác dng cüa Cách mang Cong nghip lan thr ttr vira là thai ca vira là thách thac.
Vói miic tiêu tS'l tiêm vàc-xin den cuôi nam 2021 dat trén 95% nguai trên 18 tuôi
duqc tiem It nhât mt lieu vàc xin và trén 80% nguai ti-en 50 tuoi drçic tiêm dU 02
lieu vãc xin phông COVID- 19, kiêm soát djch bnh a cap d 1 là co sa dê thãnh phô
phiic hôi và tang tru&ng kinh té - xâ hi näm 2022.
1. Mic tiêu, chi tiêu chü yu
'
Kim ngach xuát khu hang hOa, gci cong dOn nhp ngü vO t' I to vic lam
tang them.
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a) Mitc tiêu tong quát
Thirc hin nhim vi "kép" vra phông, chng, kim soát dai djch, dam bão
an sinh xä hi, vira dy mnh khôi phic, tang tru&ng kinh tê vài Chü dê näm 2022
là "Nãm thIch frng an toàn, phic hi và phát triên kinh t - xã hi". Tiêp tic
dâu tu xây dimg kêt câu hi tang dông b, có trçng diem, day manh giài ngân vOn
dâu tu cong. Day mnh phát triên doanh nghip, thüc day kh&i nghip, dOi mdi,
sang t.o cOng ngh. Triên khai thixc hin dông b, có hiu qua Dê an thirc hin
chuang trinh "Thành phô 4 an" g.n vâi chixang trInh thành phô "5 khOng", "3 có"
nhäm bao dam an srnh, phuc lrn xA hOi Triên khai thuc hiên hiêu qua Nghi quyêt
so 43-NQ/TW ye xây dçmg và phát triên thành phô Pa Nang den nàm 2030, tam
nhIn den nãm 2045, trong do dc bit là Nghj quyêt so 1 19/2020/QH14 ye thi diem
to chi.'rc rnO hInh chInh quyên do thj và mt so Ca chê, chInh sách dc thi phát triên
thành phô Dà Nng và Ngh djnh so 34120211ND-CP quy djnh chi tiêt bin pháp
thi hành Nghj quyêt so 1 19/2020/QH14.
b) Dr báo các kich bàn tAng tnthng nàm 2022
Trên Ca s& uOc thirc hin quy mô GRDP nAm 2021 d.t tuang duang nAm
2020 và tôc d tAng tru&ng các khu virc Nông, Lam, Thüy san, Cong nghip - Xây
drng và Dch Vii biên dng nhç duOi 1% so vói näm 2020; kjch bàn tAng tru&ng nm
2022 dr kiên i 03 cap d Thâp, Trung bInh và Cao, trong do: khu virc Cong nghip
- Xây dmg có tôc d phiic hôi và tAng nhanh han khu vçrc Djch vçi; khu virc Nông,
Lam, Thüy san ca bàn tAng nhç hoc duy tn nhu nhng nAm tnrâc. Cii the:
.
- Kch ban thap: trong boi canE tmh hinh dch bçnh duc khong che song
van con diên biên phc tap, phiic hOi kinh tê cüa quOc tê và Ca nuc cOn chm, mt
so chuôi cung üng cOn han chê, luqng khách du ljch ni dja có trâ lai nhung chua
di.rqc nhu kS' vçng, d kiên tOc d tAng truOng GRDP nAm 2022 dt 4,9% so vâi
näm 2021, trong do các khu vi,rc NOng, Lam, Thüy san; COng nghip - Xây dirng;
Djch vti có tôc d tAng tru&ng lan luçt là 1,8%, 5,4% và 3,8%.

- Kjch ban Trung bInh: trong bi cành tInh hInh djch bnh duqc khng
chê tot, kinh té quOc tê và cânuOc vn dang trong qua trInh phiic hôi, mt so
ngành djch vçi bAt dâu phát triên On djnh, luqng khách du ljch có xu huàng tAng,
dir kiên toe d tang tnr&ng GRDP näm 2022 dt 6,2% so vâi nAm 2021, các khu
vrc NOng, Lam, Thüy san; COng nghip - Xây dimg; Djch vii Co tOc d tang
tru&ng lan h.rcct khoàng là 2,5%, 6,8% và 5,4%. Trong do 6 tháng dâu nAm là giai
don phic hôi cüa các khu vrc Cong nghip - Xây dirng và khu vrc Djch vi (dr
kiên tang lan luqt 5,7% và 4,8%) và s tang mnh me han trong 6 tháng cuôi nAm
(dir kién tang lan luqt 8,0% và 6,0%) so vOi ciing kS' nAm 2021.
Bãn 1. Kich ban Trung bInh
So sánh vol nAm 2021 ('%,)
Giá tr nàm 2022 (trieu &ng)
Chi tiêu

6 tháng
dau nam

6 tháng
.
cuoi nam

Canam

6 tháng
x
dau nam

6 tháng
cuoi nam

Ca
nam

GRDP (giá SS2O1O)

34.057.005 33.796.193

67.853.198

105,53

106,90

106,21

Giá trl gia tAng (VA)

30.059.393 30.525.133

60.584.526

104,96

106,39

105,67
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Khu vrc Nông, Lam, Thüy san
Khu vi,rc Cong nghip - Xây dirng
Khu vi.rc Djch vi
Thud san phâm trü' trq cp SP

668.687

561.005

1.229.691

102,50

102,50

102,50

7.072.815

7.005.603

14.078.418

105,70

108,00

106,83

22.958.525 45.276.417

104,80

106,00

105,41

7.268.673

110,00

112,00

110,89

22.317.892
3.997.612

3.271.061

- K1ch ban Cao: trong bi cành tInh hInh djch bnh duçic khng ch tot,
kinh tê quôc tê và câ nuc phát triên tr& 1i bInh thumg, mt so ngành djch V11
phát triên mnh, lircmg khách du ljch có xu huóng tang cao, dix kiên tôc d tang
tnr&ng GRDP nàm 2022 dt 8,11% so vâi nàm 2021, các khu vrc Nông, Lam,
ThUy san; Cong nghip - Xây d1rng; Djchvii có toe d tang tnr&ng lan hiçit là
3,0%, 10,0% và 6,8%. Trong do 6 tháng dâu nàm là giai doan phic hôi cüa các
khu vrc Cong nghip, Xây dirng và khu vrc Djch vii (dr kiên tang lan lucit 8,0%
và 6,0%) và sê tang manh me han trong 6 tháng cuôi näm (d kiên thng lan liict
12,0% và 7,5%) so vài cüng k' nàm 2021.
Bãn 2. Kich

ban

Cao

Giá tn nãm 2022 (triêu dng)
Chi tiêu

6 tháng
A
dau nam

6 tháng
..
cuoi nam

.
Canam

So sánh vó'i nãm 2021 (%)
6 thána
A
dan nam

6 tháng
cuoi nam

Ca
nain

GRDP (giá SS2O1O)

34.600.039 34.470.899 69.070.938

107,21

109,04

108,11

Giá trj gia tang (VA)

30.493.402 31.112.221 61.605.622

106,47

108,43

107,45

Khu vrc NOng, Lam, ThCiy san
Khu vrc COng nghip -Xây drng
Khu vrc Djch vi
Thu san phâm trr trq cap sp

671.948

563.741

1.235.690

103,00

103,00

103,00

7.226.717

7.265.070

14.491.787

108,00

112,00

109,97

22.594.736 23.283.410 45.878.146

106,10

107,50

106,81

7.465.316

113,00

115,00

113,89

4.106.638

3.358.678

Vâi tr l tiêm vc-xin den cu& nàm 2021 dat trên 95% ngi.r?i trên 18 tuôi
duqc tiêm it nhât mt lieu väc xin vàtrên 80% ngthi trên 50 tuôi dixgc tiêm dü
02 lieu vãc xin phOng COVID-19; kiêm soát djch bnh a cap d 1 thI khà näng
thành phô sê dat dugc các chi tiêu nàm 2022 theo kich bàn Trung bInh. Truang
hqp dch bnh dLrcic kiêm soát tot, kinh tê quôc tê sam phiic hôi tr& lai thI các
ngành kinh té cap 1 chiém t trng cao trong GRDP cüa thành phô (nhu Cong
nghip chê biên, chê tao; Xây dmg; Vn tãi kho bài; Djch vii hru trü và an
uOng...) së duçic phic hôi nhanh, trâ lai m'crc tumg duang nàm 2019 thI khà näng
thành phô së dat dugc tang tru&ng i mirc kjch bàn Cao.
c) Các chi tiêu chü yêu nãm 2022
(1). Tng san phm xã hi trên dja bàn (GRDP, giá so sánh 2010) tang 67% so vâi näm 2021;
(2). Giá trj gia tang khu vi,rc djch V11 tang 5-6%;
(3). Giá trj gia tang khu vrc cong nghip - xây dimg tang 6-7%;
(4) Giá trj gia tang khu v%rc nông nghip tang 2-3%;
(5). Kim ngch xu.t khâu hang hóa ithc tang 9-10%;
(6). Tng thu ngân sách nhà nu&c trên dja bàn uâc dat b.ng 94,9 so vói uóc
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thirc hin näm 2021;
(7). 1 tao vic lam tang them 4%, t' 1 lao dng qua dào tao dat 65%;
(8). T' suit sinh thô tang 0,05%o;
(9). T l h nghèo theo chun thành ph dn cu& nàm 3%;
(10). G9i cong dan nhp ngQ dat 100% chi tiêu k hoach.
2. Nhim vi, giãi pháp phát trin các ngành, linh we
a) Trin khai Nghj quy& s 43-NQ/TW cüa B ChInh trj v xây dimg và
phát triên thành phô Ba Näng den nàm 2030, tam nhIn den nàm 2045
Tip tVc trin khai thrc hin hiu qua Chucmg trInh s 29-CTr/TU ngày
10/5/20 19 cüa Thành üy, Kê hoach so 4844/KH-UBND ngày 18/7/2019 cüa
UBND thành phô, cac Kê hoach cüa UBND thành phô triên khai 10 Chi.rcingtrmnh
cüa Thành üy ye triên khai Nghj quyêt so 43-NQ/TW; Nghi, quyêt so
119/2020/QH14ngày 19/6/2020 ye thI diem to chüc mô hInh chInh quyên do thj
và mt so co chê, chInh sách dc thi phát triên thành phô Ba Nng, Nghi. djnh so
3 4/202 1TND-CP ngày 29/3/2021 quy djnh chi tiêt và bin pháp thi hành Nghj
quyêt so 1 19/2020/QH14; Quyêt djnh sO 05/2021!QD-TTg ngày 08/2/2021 quy
dinh ye trInh tx, thu tçtc diêu chinh cic b quy hoach chung thành phô Ba Näng
và Quyêt djnh s 3 59/QD-TTg ngày 15/3/2021 phê duyt Diêu chinE quy hoach
chung thânh phô Ba Nng den näm 2030, tam nhin den näm 2045; Kê hoach so
70/KH-UBND ngày 14/4/2021 ye triên khai Nghj dinh so 3 4/2021/ND-CP; Quyêt
dnh so 435/QD-TTg ngày 25/3/2021 phê duyt chü tnro'ng dâu tu Dtr an dâu tu
xay dirng ben câng Lien Chiêu - phân Ca s ha tang dung chung; triên khai thrc
hin Be an Xây dimg thành phô Ba Nng tr& thành trung tam tài chmnh quy mô
khu vrc sau khi duçic phê duyt, triên kbai içra chçn nhà dâu tu h tang Trung tam
tài chinE quôc tê. Triên khai thrc hin Két lu.n sO 20-KL/TW ngày 16/10/2021
ciia Ban chap hành Trung uang Bang khóa XIII.
b) Tp trung ixu tiên cho cOng tác phông ch6ng djch
Tip t1ic t chirc thirc hin có hiu qua các chi dao cüa ChInh phü, Thu
tuóng ChInh phü, các ca quan Trung uong, cüa Thành Uy ye phông, chông djch
trong tinE hInh hin nay. Tiêp ti1c buy dng hiu qua các nguôn lrc hO tr cOng
tác kiêm soát, phOng, chông djch; tich circ, khân trirong nâng cao nAng lirc cong
tác diêu tra, truy vet, lchoanh vüng, vn chuyên, each ly các truô'ng hp bnh nhân,
Fl, F2 yà các tnrng hçp lien quan khác trên dja bàn, khOng dê dOi tirng nguy
Co chua dtrc cách ly, xét nghim kjpthi. Day manh cong tác xét nghim d phát
hin sam các trung hqp mac bnh dé khoanh yang, truy vet, cách ly kjp thai; câi
thin, nâng cao phuang pháp, quy trinh lay mâu, gui mu, trá lôi kOt qua xét
nghim, day nhanh tOc d nhp so lieu... Dam bão cong tác diéu trj, chäm soc
bênh nhân COVID-19.
c) Thirc hin t& cong tác quy hoach và quàn 1 quy hoach
Hoàn thânh 1p Quy hoach thành ph Ba Nng thai k' 2021- 2030, tm
nhIn den näm 2050. Day nhanh tien d 1p các quy hoach phân khu nhäm triên
khai thrc hin hiu qua Quyêt djnh so 359/QD-TTg ye phê duyt Diéu chinE quy
hoach chung thành phô Ba Näng den nàm 2030, tam thIn den näm 2045; tang
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ci.rông lânh dao, chi dao cong tác quàn 1 quy hoach - kin trüc, kim tra sau cp
phép xay dçrng, quãn 1 trt tir xây dirng, an toàn lao dng trên dla bàn thành phô
theo tinh than Chi thj so 21-CT/TU ngày 01/11/2017 cüa Ban Thi.thng v Thành
üy và Quyt cljiih so 36/2018/Qngày 29/10/2018 ye ban hành quy chê
quan ly trât tu trên dia ban thanh phô, xu ly nghiêm cac tnrang hp vi pham trong
quân 1 trt tçx xây dmg; gãn vic phát triên h thông kêt câu h tang dông b,
hin dai vi thiét ké vâ xây drng các cong trInh kiên trüc tiêu biêu. Hoàn thành,
bàn giao san phâm Quy hoach diêu chinh Cãng hang không quOc tê Dà NAng th?ii
k' 202 1-2030, tam nhIn den 2050.
d) V phát trin kinh t
Trin khai thirc hin hiu qua K hoach s6 1 85/KH-UBND ngày
26/10/2021 cüa TJBND thành phô ye vic phi1c hôi và tAng truO'ng kinh té - xA hi
thành phô trong bôi cãnh thich üng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch
COVID- 19; rà soát, dánh giá kêt qua triên khai cac chinh sách h trq doanh nghip
trong diêu kin phông chông djch dA ban hnh, triên khai trong nm 2021, tháo g
các kho khAn viroig mAc, tao diêu hen thuân lrn cho cac doaiih nghiep va ngucn lao
dng tiêp cn các chInh sách vô ho trç vOn vay, ho trçi dat dai, thué, lao dng... Phân
dâu dt tOc d tAng tnnimg kinh tê (GRDP, giá so sánh 2010) dt 6-7% so v&i xóc
thuc hiên närn 2021.
- Phát trin các 1mb vrc djch vii
+ V lTnh virc du ljch
Trin khai K hoch khôi phic hoat dng du ljch Dà Nng theo phucrng
châm "Chü dng - thIch ing - linh hot dê d?t hiu quA khôi phc du ljch va dAm
bAo an toàn cho khách du lch, ngui lao dng du ljch và cong dông". Xây dmg
và triên khai: Clnwng trInh kIch câu du ljch DA NAng nAm 2022, phucing an don
khách quôc tê, to chirc don khách du ljch ni dja trong tInh hInh bInh thtrO'ng mOi
theo l trinh tmg giai don, to chirc cAc sir kin vAn hóa du ljch... dê thu hut du
khách, nhanh chOng khôi phiic hoat dng kinh doanh và tái thi&t 1p các thj tnrng
khách du flch, trong do t.p trung thu h& khách du ljch noi da.
Thi.rc hin "K hoach t cht'rc thI dim chung trinh Dêm Dà Nng Danang By Night"; Kê hoach to chüc thI diem các boat dng vui chth, giAi tn ye
dém tai bAi bien M5 An phii hçrp vi tInh hInh diên biên djch bnh COVID-19.
Triên khai dr an KhuphO du ljch An Thucmg giai doan 2, Dê an nghiên cüu dé
xuAt hInh thành mt so chg diem phçtc vii du ljch... Triên khai thI dim mt so ni
dung và chuân bj sAn phâm du ljch mi48; phôi hqp các ngành, dja phucing thu hut
dâu tix, day nhanh tiên d triên kbai cAc dir An 1n tao sAn phAm du 1jch49.
Di mâi, nâng cao hiu quA cong tác xtic tin, quAng bA du ljch, tp trung
truyen thông thông dip "Enjoy Danang - Tn hithng Dà Nng". To chirc Hi chçi
Nbir: phát trin du lich nông nghip, cQng dng, sinh thai; du ljch dtthng thüy, th chcrc thi dMm djch vi trãi
nghim du ngon thuyén buôm trén song Han; phát triên san pMm du ljch bién, nghi duong cao cap, vui cho-i giãi
tn, du ljch MICE, golf, du ljch ban dém,...
49 Khu Khuphic hqp cong vin chuyn dé, vui chai giãi fri k& hçip djch vi phia Dông Nam Dài tirong nim (Cong
vian Chau A giai don 2); To hcip phao hoa quôc té, các khu djch vi cao cp ti Ba Na Hills; Khu th hçip th thao
giái fri và thuong mgi; san golf HOa Phong-HOa Ph; Cong viên Bach Thào; Cong viOn chuyOn d, vui chai giãi tn
kt hqp djch v,i phfa Dông Nam Dãi ti.rang nim.
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du ljch trirc tuyn Danang FantastiCity, sir kin :'Chao nàm mói 2022"... trong thô'i
diem phii hqp; to chüc sr kin Din dan phát triên du&ng bay châu A (Routes Asia)
nàm 2022. Nghién c1ru triên khai các giài pháp irng diing Cong ngh thông minh vào
vic quàn 1 khách tham quan, dä ngoi ti Ban dâo Son Trà. H trç day mnh quãng
bá, giói thiu san phâm, dào to, nâng cao n.ng lirc chuyên dôi sO, üng ding cong
ngh trong hot dông kinh doanh cho các doanh nghip du ljch.
Phn dAu nàm 2022 thng luçmg khách luu tn'i hoc dt 3,5 triu lixqt khách,
tang 2,7 lan so vOi nàm 2021; trong do, khách quôc té i.rOc dt 180 ngàn lugt, tang
1,8 lan và khách ni da uOc dat 3,32 triu luqt, tang 2,8 lan; doanh thu li.ru trü, lü
hành ithc dt 6,7 ngàn t dông, tang 2,8 lan so vOi nàm 2021.
+ V thiiang mai, djch vii
Chü dng xây dirng phucmg an cung üng hang hóa thit yêu phiic vi thu
câu cUa ngi.rii dan phü hçip vOi tinhhInh din biên cUa djch bnh, không dê xãy
ra tInh trng khan hiêm hang boa thiêt yêu. Triên khai hiu qua các hoat dng xüc
tiên thixcing mai, thuong mi din tir, phát triên thj trumg trong nuOc gàn vOi
Cuc 4n dng "NguO'i Vit Nam uu tiên dung hang Via Nam". Day mnh cac
hoat dng két nOi cung câu, trung bay, triên lam gi&i thiu, quãng bá sãnphâm,
nhât là san phâm OCOP, d.c tnmg cüa Dà Näng. Phát huy vai trO câu nOi, giOi
thiu, lien kêt hop tác san xuât, tiêu th san phâm giCa các doanh nghip thuong
rni và san xuât; giOi thiu, quâng bá san phâm, hang hóa tham gia vào chuôi cung
cap cüa các nhà phân phôi, các h thông siêu thj, cira hang tin igi cüa thành phô,
khu v1rc mien Trung - Tây Nguyen và cã nuàc. Tiêp t1ic tham muu dê xuât sra
dôi, bô sung Quyêt djnh so 13/2016/QD-IJBND ngày 20/4/20216 ye chInh sách
ho trY thirc hin chucrng trInh xüc tiên thucrng mi. Tong mirc ban lé hang hóa
nàm 2022 dir kiên tang 8-9% so vOi näm 2021.
Phôi hop thuc hiên cac hoat dông h trci doanh nghiêp phuc hôi san xuât,
xuât khâu, nâng cao nàng hrc canh tranh; h trci doanh nghip xiic tiên xuât khâu.
Thirc hin tot hoat dng cüa Ban Chi dao Tao thuan lçii thuo'ng mai gop phân h
trçl doanh nghip tháo gr khó khän, vi.rOng mac trong hoat dng xuât th.p khâu.
Kim ngch xuât khâu hang hóa näm 2022 dr kiên tang 9-10% so vOi nàm 2021,
kim ngch nhp khâu tang 8-9%.
Tip tVc trin khai các bin pháp h6 trq luu thông hang hóa, phi hçip các dja
phuong dam bão các phuong tin 4n chuyên hang hóa phvc vii nhu câu tiêu dung
và san xuat duçic lu'u thông thông suôt, không dê bj drt, gay chuôi san xuât, cung
Ong hang hóa phic vçt nguOi dan, phát triên san xuât kinh doanh và phiic hôi van
tãi hành khách; phôi hop dê xuat m& lai các tuyen &thng bay quOc tê. Tang cu&ng
quãn 1 hiu qua hoat dng van tãi, nãng cao chat lug djch v1, sOm khôi phic
hoat dng van tài sau dch COVID-19 dtrgc kiêm s0át50 . Tiêp tiic thirc hin chuyên
dê "Tsp trung phát triên djch vi logistics, cãng biên, dua Dà Näng trâ thãnh trung
$O Tip ti1c tao diu kin cho các doanh nghip vn tãi duy ti-I hoat dung. 16 chCrc kt n6i các Ioai hlnh 4n tài gina
các dau mói giao thông nhu: bk xe kliách, vn tãi cong cong, ga &rmg sat, cãng hang không, cãng thrOng thUy,..
dap thig thu cu di lai vn chuyn hang hOa. Nang cao chat hrqng djch vi các tuyn but trçl giá, tAng ciiOng k&
noi h th6ng xe but vâi nha ga duOng sAt, san bay, bn Xe. Xic tiOn nghiOn cthi khã thi h thng thrOng sAt do thj
phi,ic vi giao thông cong cong khói hrcrng Ian.
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tam kinh t bin lan cüa Ca nixac". Trin khai k hoach thirc hin D an tang cumg
v.n tâi cong cong kêt hqp vth kiêm soát sr diing phi.rcing tin Ca nhân tham gia giao
thông, kiêm soát và dieu tiêt hçip 1 các phi.rang tin vn tãi vào trung tam thành
phô giai doan 202 1-2025. Triên khai các nhim viii ye giao thông thông minh thuc
Dé an Xây drng thành phô thông minh. Khôi krçmg luân chuyên hang hóa dat 4.100
Triêu T.km, tang 8,4% so vó'i nàm 2021 và luân chuyên hành khách dat 740
Triu.ng.km, tang 3 0,5%; Tôc d tg doanh thu djch vi vn tâi, kho bai và djch
vu ho trçl 4n tài nàm 2022 dat 4-5%.
Tip tçlc trin khai có hiu qua Nghj quyt s 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 và
Dé an Chuyên doi so trên dja bàn thànhphô den näm 2025, djnh hi.zóng den nãrn
2030 gän vâi Dé an xây dirng thành phô thông minh, phát triên ChInh quyên sO,
Kinh té so, Xa hi sO, tao nên tang phát triOn các ngành, lTnh virc mOi. Phân dâu nàm
2022 tong doanh thu toàn ngành Thông tin truyên thông dat 33.172 t dông, thng
6% so vd nàm 2021; kim ngch xuât khâu phân mêm dat 110 triu USD, tang
1 1,7%.Hoãn thành dua vào sir dung vn hành và khai thác Khu Cong viên phân
mêm so 2 trong Qu 111/2022; xüc tiên, thu hut dâu tix, hmnh thành Khu khOng gian
dôi mói sang tao tai phu&ng Hôa Xuân, qun Cam L; h trçi triên khai các khu cong
ngb thông tin do doanh nghip lam chü dâu tr Khu CNTT Da Nang Bay cüa Tp
doãr VNPT, Tôa nhà phân mêm cOng ngh cao cUa Tp doàn Viettel).
Tip tiic trin khai các giài pháp nhu Co c.0 lai thai han trâ nq, min, giãm
lãi, phi, giU nguyen nhóm nç nhäm hO trq khách hang chju ãnh hi.râng do dch
COVID-1 9. Tp trung cho vay các lTnh vrc u'u tiên, linh vrc san xuât kinh doanh;
theo dOi, dánh giá khã nàng tang tnràng tin dung dé xem xét diêu chinh nhAm dáp
ang kjp thai vOn phiic vy. san xuât kinh doanh, tao diêu kin cho các doanh nghip
khôi phiic san xuât.
- V cong nghip: Tip tçtc dy manh thu hut dAu tii, tao chuyn bin can
ban ye chat 1uçng tang truang ngành cong nghip theo huâng tang tri.rOng xanh
và ben vUng, trong do tp trung ifU tiên phát triên các ngành, linh vrc: cong ngbip
cong ngh cao, din tr, san xuât lap rap ô to, co khI tr9ng diem, cOng nghip ho
trç phçic vii các ngành cong nghip ru tiên, các ngànhlsãn phâm cong nghip có
giá trj gia tang cao, Co hiu qua, si.'rc canh tranh gän vói mng luâi san xuât yà
chui giá trj. Theo dOi sat tInh hinh, kjp thai näm bat và tháo g các khó khàn,
wang mac trong boat dng san xuât kinh doanh, h trV doanh nghip phc hôi yà
duy tn san xuât trong ctiêu kin phãi dam bâo cong tác phOng chOng djch.
Trin khai thic hin có hiu qua các chinh sách h tr dâ duc scra di, b
sung hoc thay the trong linh vrc cong nghip - tiêu thu cOng nghip gOm: chinh
sách khuyên cong và phát triên san xuât san phâm luu nim du ljch; chmnhsách
phát triên cong nghip ho try. Day manh các hoat dng xüc tiên thu hUt dau tu
vào Khu Cong ngh cao, Khu COng ngh thông tin tp trung Dà Nàng; day nhanh
tiên d triên khai dâu tu xay dmg co sa ha tang các khu, ciim cong nghip mài
theo quy hoach dâ duc phé quyt, trong do dua Cm cong nghip Cam L (giai
doan 1) di vào boat dng, triên khai dâu tu cim cong nghip Hôa Nhan; quy hoach
các khu vrc dành riêng cho mt so lTnh virc san xuât dc thU nhu: san xuât 4t
lieu xãy dirng tU khoáng phi kim loai, ché tác san phâm m5 ngh tU dá, che biên
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g&..; xay dirng 1 trinh di diii các cu s& san xut n&m xen 1n trong khu dan cu,
có nguy Co gay ô nhim môi trixông vào cackhu, ciim cong nghip. Hoàn thành
xay drng Dé an "Nghiên cüu kêu gçi, xiic tiên các nhà dâu tu IOn dâu ti.r vào các
khu cong nghip mOi gôm: Hàa Cam - Giai doan 2, Hàa Nhan, Hôa Ninh và Khu
cong nghip ho trçY Khu cOng ngh cao Dà Näng.
- V nOng nghip: Tip tVc trin khai thirc hin t& 03 chInh sách h trç cüa
thành pho và chInh sách ho trçf phát triên thüy san nông lam cüa Trung rnmg. T.p
trung day manh Co câu 'ai các linh virc san xuât nông nghip theo huOng hin dai,
hiu qua, tao ra san phâm nông nghip chü 1irc, dc trimg, hüu cci, giá trj gia tang
và an toãn thirc phâm. Tao dieu kin ho tro dé triên khai nhanh các dir an, mô hmnh
san xuât nông nghip mg dng cong ngh cao, chi trçng phát triên doanh nghip
nông nghip rng diing cOng ngh cao dé tao hat nhn th'cic day san xuât lien kêt
theo chuôi giá trj san phâm nOng nghip. Triên khai dâu tu 02 vüng nông nghip
irng diing cong ngh ca051 tir nguOn vOn ngân sách thành phô. Nghiên cfru, day
manh üng diing khoa hpc cong ngh trong san xuât, dôi mOi và phát triên các hInh
thirc to chirc san xuât nông nghip, chü trQng nâng cao chat hrçmg, hiu qua cüa
các HTX nông nghip và các hInh thüc to chrc san xuât trong nông nghip.
Tp trung phát trin chàn nuOi theo huOng an toàn sinh h9c, chàn nuôi htru
cci gän vOi xây dmg vTng an toàn djch bnh, phát triên các chuOi giá tij trong chán
nuôi nh.m dam bão cung cap san phâm sach, an toan. Nâng cao nàng lirc kiêm soát
an toàn thirc phâm và day manh cOng tác xüc tiên th'hrang mai, bão h san phâm
nông nghip. Tp trung ho trçl chirng nhn san phâm nông nghip httu co, VietGAP,
chii trQng xây dirng nhân hiu, bào h quyên sO hCru trI tu cho san phâm nOng
nghip, phát triên các trung tam thi.rang mai, diem giOi thiu, tiêu th san phâm
nOng nghip, san phâm OCOP. Dat 100% t' 1 xã dat tiêu chI nông thOn mOi, trong
do có 06 xã dat chuân nOng thOn mOi nâng cao, t 1 54,5%.
Du tr dng b h t.ng djch vy. ngh cá và thüc d.y phát trin ch bin,
thucmg mai thUy san. Phát triên nuôi trOng thüy san theo huOng thâm canh, gän vOi
quy hoach phát triên thành phO. Phát triên các vüng nuOi trOng thi:iy san nuO'c ngçt
tp trung, vüng nuôi trOng thüy san tai Hôa Lien gàn vOi du flch sinh thai.
Thirc hin cm m& quy hoach 03 loai rrng trên dja bàn thành ph& t.p trung
trông thng dac diing, phOng h gan vó'i chucrng trmnh phát triên lam nghip ben v&ng,
chü trçng quãn l rimg ben vüng, phát triên mô hinh kinh tê lam nghip dual tan
rirng, lam san ngoài gO. To chirc diêu tra da dng sinh hçc rt1mg trên dja bàn thành
phO theo Lut Da dng sinh h9c và Luat Lam nghip, bâo tOn, phát triên ben vrng
h thông thng dc dung, phông h, chü tr9ng & các khu bao tOn thiên nhiên Ba Na Ni chüa và San Trà. T' l che phü rrng nàm 2022 ixOc dat 47%.
d) Phát trin doanh nghip, tip tic cãi thin môi tnthng d.0 tu, kinh doanh,
tang cithng thu hut dâu tu trong, ngoài nuOc và các hoat dng dOi ngoi, hçp tác
quOc té
TIch circ, chü dng thc hin các hoat ding thu hit du tir vOl hInh thuc
' Vüng nông nghip üng dicing cong ngh cao HOa PhO, din tIch 20,9ha và vüng san xut các san pMin nông nghip
an toàn HOa K1nrcng — I-IOa Phong, din tIch 16,2ha.
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phà hçip v&i din bin cUa djch bnh COVID-19 trên CG s& tn dicing t,i da cong
ngh thông tin. Tiêp tic chü dng thu hut có chpn icc các dir an có von dau tu
nithc ngoài. Xây dimg và tao nguôn dü 1iu sn có trong hoat dng xüc tiên dâu
tir. Tao mOi tri.thng dâu tu th.t sr minh bach, thông thoáng, có tInE canh tranh
cao; g.n thu hut du tu vó'i dam bão quôc phông - an ninh và bão v môi tru&ng.
Kjp thii tháo gc khó khän, vuâng mac, tao diu kin cho các doanh nghip
dà và dang du tu trén dja bàn thành phO. Thu&ng xuyên tiêp nhn, xà 1 kiên nghj,
'ruàng mac cüa doanh nghip và nhà dâu tu trên dja bàn thành phô, ho trçY dàc lirc
cho các dir n dang boat dng m rng san xuât kinh doanh, tang von dâu tr.
Ph.n d.0 dat s hxqng doanh nghip dàng k,2 thành lap mói nám 2022 dat
5.000 doanh nghip. Co c ch huy dng và sfr dçing có hiu qua các nguOn lirc
du tu trong và ngoài nhsic; day manE xã hi boa, thu hut dâu tu theo hlnh thirc
di tác cong - tu PPP, BOT, BT. Xây dirng danh miic các d1r an kêu gi sü d1ing
ngun von PPP nàm 2022 nhäm thu hut, t.n diing các nguôn lirc dâu tu trong và
ngoài nuâc dê triên khai các dir an.
Phát trin kinh t tp th, kinh t tu nhân và hoan thin th ch d phát trin
các mô hInh kinh té mOi co img dung cong ngh so. Triên khai thirc hin có biu
qua Kê hoach so 8759/KH-UBND ngày 26/12/20 19 cüa UBND thành phô ye thçrc
hin Quyêt djnh so 1362/QD-TTg ngày 11/10/20 19 cüa Thu tuàng ChInh phü ye
phê duyt ké hoach phát trién ben vttng doanh nghip khu vrc tu nhân den näm
2025, tam nhIn 2030 trên dja bàn thành phô Dà Näng nhäm thuc day doanh nghip
khu vrc tu nhân trên dja bàn thành phô tang truOng chat lugng và hiu qua, t.o
nên tang vftng chàc, dng 1rc quan trçng cho phát triên kinh tê - xä hi thãnh phO.
TAng cuô'ng vai trô cüa các Hi, Hip hi doanh nghip trong ho trg doanh nghip
khu vrc tu nhân phát triên hiu qua, ben vu'ng.
Tt chuc thành cong vic don tip các doàn khách qu& t dn lam vic vói
lanE dao thãnh phô, dAm bAo theo dung quy djnh phông, chong djch; tAng ci.r&ng to
chuc các buôi lam vic theo hinh thuc trirc tuyên; to chuc các doàn thành phO di
nuâc ngoài phü hçip vii tInh hInh diên biên djch beth trong rnthc và trên the giài.
Xây d%rng Chiên lixçic hi nhp và hqp tác quôc tê thành phO Dà Nang den nAm
2030, tam nhIn 2045; Ké hoach xUc tiên hp tác toãn din giüa Dà Nng vài các
dôi tác châu Au giai don 2022-2025. Tiêp tic triên khai Ké hoach Xuc tin hqp
tác song phuoiig giva à Nng vâi các dôi tác Nh.t Ban giai don 202 1-2025. Xuc
tiên thiêt 1p quan h vài 01-02 dja phixo'ng nuc ngoài mài. Nghiên ciru các thj
tmông mcci, trong do CO cAc dôi tác khu virc Trung Dông - Châu Phi, xem xét khâ
nAng hp tác vâi mt so dja phuang cüa UAIE, A-rip Xe-ut, Qatar, Nam Phi, Israel
v.v. trong các 1mb vrc thung mai, dâu tu, du ljch, lao dng và nông nghip. Tiêp
tiic triên khai hiu qua Dê an tOng the cong tác Ngoi giao kinh tê thành phô Dà
Nng giai don 2021 - 2025; Chuang trInh tAng ci.thng hçip tác và van dng vin
trq phi chInh phü nu&c ngoâi tai thành phô Dà Nng giai doan 2021 - 2025. Trin
khai Kê hoach cOng tác Ngoi giao VAn hóa den nAm 2025 cüa thành phi Dà Nng;
tang cu&ng quáng bá hInh th thành phO.
e) Thirc hin tt cong tác quAn l du tu, do thj
Khn tri.rcrng trin khai, thirc hin k hoach vn du tu cOng dugc giao ngay
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ti'r du näm. Ph.n du giâi ngân ht k hoch vn duçic giao. Các chü du tu, dcm
vj diêu hành, các Sâ, ban, ngành, UBND các qun, huyn tp trung hoãn thành s&m
nhât các thii tic dâu tu theo chüc nang, nhim vi duqc giao dê s&m hoàn thành thu
t1ic dâu tu, dam bão diêu kin bô trI von theo quy djnh. T.p trung day nhanh tiên
d, bâo dam thi cong hoân thành các cong trInh; khan truang hoàn thin ho sa,
thanh toán ngay vói Kho bac Nba nu&c khi có khôi lixçmg nghim thu, không dé
don thanh toán vào cuôi näm, báo cáo các khó khän, vuOng mac dê kjp thai tháo
g, dc bit các cong trmnh trQng diem. Dôi vâi các cong trInh khôn có khã nàng
giài ngân hêt kê hoach von d bO trI (kê Ca von kéo dài), chü dng diêu chuyên, bô
sung cho nhüng cOng trInh dã có Quyêt djnh phê duyt quyêt ton, có khôi lucing
hoãn thành, các cOng trInh trQng diem, dng lirc và các cong trInh can day nhanh
tiên d. Chü tjch Hi dông giãi phóng mt bang các qu.n, huyn ttp trung day
nhanh tiên d den bü giãi tOa dê ban giao m.t bang cho các dan vj thi công, khu
vrc xà 1 ngQp ung, khp nôi ha tang t?i các khu dan Cu...
Phi hcp vOi các ca quan Trung uang dy nhanh tin d trin khai các dir an
quan tr9ng quOc gia, trQng diem, có nghia vüng, lien vüng nhu: d1r an dâu tu xây
drng ben Cãng Lien Chiêu, khu do thj lang Dai hçc Dà Nng, Tuyên cao tôc La
San Thy Loan (doan Hôa Lien Thy Loan), Nâng cap, ma rng nhà ga lnh
khách Ti Câng hang không quôc tê Dà Näng, Dir an Nâng cap m rng Quôc l
14B (doan con iai qua dja phn Dà N.ng), dir an ma rng Cáng cá Th9 Quang (giai
doan 2)... Tiêp ti,tc phôi hqp dé xuât các B, ngành Trunguong uu tiên dâu tu,
nâng cap mi rng Quôc l 14G, 14D nhäm thuc day phát triên kinh tê xã hi trén
hành lang kinh té Dông Tây. Day nhanh tiên d thçrc hin, s9m hoàn thành dua vào
si:r dicing các cong trInh, dir an dng lirc, tr9ng diem, quan trçng có tác dng kIch
thIch, phiic hôi phát triên kinh tê xa hi trên dja bàn thãnh ph052.
g) V quãn 1 tài nguyen, bâo v môi trumg và ing phó vth bin d& khI hu
Tang cu&ng cong tác quail i dt dai và khai thác qu5' dat, phé duyt K
hoach six dung dat hang näm cua cac quán, huyên trên dia ban thanh phO, Xac
djnh giá khai diem dê dau giá quyên sü dung dat, dâu thâu dir an có si diving dat;
Xác djnh giá dat c1i the dê tinh tien sü ding dat dOi vai tru0ng hqp giao dat,
chuyên mi1c dIch si diing dat, cho thuê dat không thông qua hInh thüc dâu giá;
Kiêm tra, nghim thu san phâm do dac chinh 1 biên dng thra dat bàn do dja
chInh, trich do dja chInh thua dat theo yêu câu; Kiêm tra, nghim thu cong tác
djnh vj, cam môc phân lô thi~a dat các dir an tái djnh cix trên dja bàn thành phô.
Tip tiic trin khai D an "Xây dirng Dà Nng thành ph MOi tnr&ng" giai
do 202 1-2030; th1rc hin phân loai chat thai ran sinh hot tai nguOn nàm 2022.
Tang clr&ng giám sat, quãn l, xir l nghiêm hành vi gay ô nhiêm mOi tnrang, sinh
-
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D an Khu Cong ngh cao Dà Näng; Cal tao cim n1it giao thông phIa Tây cu TrAn Thj L; Tuyn dung Tric
I lay Bâc; D an Phat trin ben vOng; Nhà may niiàc HOa Lien; Dr an Cal thin ha tang giao thông; Khu cong viOn
pMn mm s 2 (g/d 1); Nâng cap, câi tao dumg DT 601; Duàng yen sOng Tuyén San Ty Loan; Tuyn dung
vành dai phfa Tây doan t& Quoc h 14B dn duing H ChI Minh; Dr an tuyn dung Vanh dai phfa Tây 2 thuc dir an
Cal thin ha t.ng giao thông; Ha tAng k thut Cim cong ng1iip Cam L; DAn bü giãi tOa thuc Ciim COng nghip HOa
Nhon; Khu TDC phic vi giái tOa ciim Cong nghip HOa Nhon; Dtr an Cãi thin môi trtr?ing ntrc khu vi,rc phia Dông
qun Scm Trà; TuyAn Ang thu gom nuàc thai thrOng Nguyen Tat Thành; Khu TDC phic vi giãi tOa di1r an TuyOn
di.r&ng vãnh dai phia Tây tai các x HOa Phong, HOa Khirong, Hôa PhU...
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thai; kiên quy& t chirc thu hM nhQng dr an lam ãnh huó'ng dn môi tru&ng du ljch
và môi tru&ng do thj. Kéu gi dâu tis Cong ngh xi'r 1 mOi tnr&ng hin di, ben
vfrng. Thirc hin cong tác giám sat tibi rác Khánh Son, giám sat 4n hãnh lô dot
chat thai ran nguy hi và chat thai y te.
Nâng cao nàng 1c quán 1 nhà nithc v thi.y 1ci, dê diu, phông ch6ng
thiên tai, bão v mOi tru'&ng, 1rng phó vâi biên dôi khi hu, chü tr9ng bâo v Va
dam bâo an toàn nguôn m.rrc phiic vi1 sinh hoat và san xuât nOng nghip. Tang
cng six chi dao cua Ban chi dao thi.rc hiên Chiên hrcic phat triên ben vtrng krnh
tê biên thành phô; xây drng quydnh, quy ché, co!ché phôi hqp lien ngành nhärn
tang cu&ng näng 1rc quãn trj biên và hâi dâo. Tiêp tic thrc hin Quyêt djnh so
688/QD-UBND ngày 28/02/2020 cüa UBND thành phô Kê hoch th?c hin
Chucmg trinh hành dng so 28-CTr/TU ye phát triên ben v&ng kinh té biên thành
ph Dà Nng den näm 2030, tam nhIn den näm 2045.
h) V cong tác thu chi và diu hành ngân sách nba nuOc
Tang cu&ng các bin pháp quán I thu; chng tht thu, có giãi pháp chi dao,
diêu hành thu ngãn sách phü hçip, phân dau hoàn thãnh dir toán thu ngân sách nba
rn.ràc. Quàn l chat chë và khai thác có kê hoach và hiu qua, ben vmg nguôn hrc
tài chInh tir dat dai dé tp trung von dâu tu' cho nh&ng dir an cap bach, trng diem,
có tInh kêt nôi, lan toâ cao. Triên khai các chU trwlng, giãi pháp h trq nên kinh té
dôi phó vOi djch COVID-19, darn bão an sinh xä hi, phiic hôi phát triên kinh té;
chü dng có các giãi pháp ye nguôn cho cOng tác phông, chOng djch và ho trçl nguôi
dan, ngui lao dng gap khó khàn. Tiêt kim trit dê các khoán chi thuè'ng
xuyên; bâo darn chi an sinh xa hi, phüc lçii xã hi và quôc phông, an niih. IJu tiên
dành nguôn dé bô tn trã ng vay chInh quyên dja phuang khi den han. Dr kiên tong
thu ngân sách nha nixOc näm 2022 là 19.635,7 t dOng, bang so vói u'âc thirc hin
nãm 202 1,trong do: thu ni dja ia 15.108 t dông, thu tü boat dng xuât nhap khâu
4.500 t dông, thu vin trçv 27,7 t dông.
Di hanb chi ngân sách nhà nuOc theo dv toán duçic giao, không b trI dir
toán chi cho các chInh sách chua ban hành, chi ban hành chInE sách lam tang chi
ngân sách nhà nuâc khi that s%r can thiét và có nguôn bâo dam. Xir 1 kjp thôi, day
dü nhClng sai phm du'çic phát hiên qua cOng tác kiem tra, thanh tra, kiêm toán;
kiên quyêt xir l trách nEim dôi vâi to chirc, cá nhân khi dê xãy ra that thoát, lang
phi, sü dicing ngân sachsai chê d, chmnh sách. Day manh câi cách hành chInh,
thrc bath tiet kim, chông lang phi; thirc hin cong khai, minh bach ngân sách
theo dung quy djnh cüa pháp lut. Dir toán chi ngan sách dja phu'ong näm 2022
là 14.388 t$' dông bang 79,1% dir toán näm 2021, trong do chi dâu tu' phát triên
tü ngân sách là 5.963 t' dOng, riêng nguôn ngân sách thành ph là 5.427 t dng.
i) V phát trin các linE virc khoa h9c và cOng ngh, van boa - th thao, y
te, giáo dc - dào tao, lao dng - vic lam, an sinh xã hi v.v..
V khoa h9c và cOng ngh: Tip tic d& m&i và tnin kbai thirc hin các Co
chê, chInh sách dé thüc day phat trién khoa h9c và cOng nghé. Xây dirng, hoàn thin
quy trmnh h trq phát triên h sinh thai khâi nghip dOi m&i sang tao (KNDMST),
nhât là ho trci doanh nghip KNDMST và các tO chüc h tnçx kh&i nghip. Trin khai
Kê hoach Tfng phó Sir cO bi.rc xa hat nhãn cho giai do 5 11am 202 1-2025, Chu'ong
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trIn.h Phát trin tài san trI tu trên dja bàn thnh ph dn näm 2039 d tp trung ngun
1%rc thiic day các hoat dng s& hu trI tu trên dja bàn thành phô. Xây dirng và triên
khai thirc hin Ké ho.ch h trg doanh nghip trên dja bàn thành phô Dà Nng nàng
cao nng suât và chat krqng san phâm, hang hóa giai do?n 202 1-2030, Dê an "Tang
cu&ng, dôi mâi boat dng do 1ung h tW doanh nghip Vit Nam nãng cao nàng
1rc cnh tranh và hñ nhp quoc tê giai doan den näm 2025, djnh hi.rng den näm
2030", Dê an "Phát triên nguôn tin Khoa hçc và Cong ngh phc viii nghiên cüu khoa
hçc và phát triên cong ngh den näm 2025, djnh hithng den nàm 2030, Dé an phát
triên thj trtr&ng khoa hçc và cong ngh thành phô Dà Nang den näm 2030....
V van boa - th thao: Chi tr9ng cong tác quân 1 Nhà nuâc di vol các 1
hi, hoat dng van hoá, the thao; bão dam tiêt kirn, an ninh trt tr xa hi. Tp
i các biêu hin tiêu c1rc trong boat dng lé hi, tInh trng quãng cáo sai
trung
quy djnh, hoat dng van hóa lành math. Tiêp tic thc hin cuc vn dng "Hçc
t.p và lam theo tam gucrng dao dcrc Ho Chi Minh", day manh thrc hin phong trào
"Toàn dan doàn kêt xây dmg diii song van hóa", Dê an "Xây dirng nép song van
hóa van minh do th", "Toà.n dan rèn 1uyn thôn the theo grnmg Bác Ho vT dai".
Triên khai thirc hin tot các dé an, kê hoach lTnh vrc vAn hóa, the thao trong giai
doan 2021 -2025; chuân bj, tot lirc luqng van dng vien the thao thành tIch cao tham
dir Dai hi The thao toàn quôc lan thu IX, phân dâu nAm 2022 näm trong nhóm 5
don vj dan dâu. Day manh xà hi hoá các hoat dng vAn hoá, the thao, thu hUt sir
dâu tu cUa xä hi vào các linh vçrc boat dng ngành.
V y t& Tip tiic du tir, nâng c.p và hoàn thành các thU ti1c du tu xây
dirng các Co sO y tê53; Nâng cao nAng lixc khám bnh, cha bnh cUa các bnh
vin v tinh thông qua vic tAng cuOng dào tao, chuyên giao k thuat và tu van
khám, chEa bnh tr xa bang cong ngh thông tin. Day manh quáng bá các djch
vi khám, chtra bnh chat luqng cao trên các phucing tin truyên thông, qua
internet trong các lTnh vrc nha khoa, diêu trjhiêmmun, chAm soc - phiic hôi suc
khóe, chAm soc da và lam dp bang y hçc cO truyên kêt hçp y hçc hin dal.
V giáo diic và dào tao: Du tir Co sO vat ch.t, k thuat dam bâo dU các
phOng hçc, phông chUc nAng, phông h9c b mon theo quy djnh tai Thông tu so
13/2020/TT-BGD&DT và Thông tu so 14/2020/TT-BGD&DT; triên khai Dé an
Xây d%rng, nâng cap, mO rng truOng h9c giai doan 2021-2025 tren dja bàn thành
phô EM Nang; mua sAm trang thiêt bj và thiêt bj tôi thieu phiic vi.1 chixong trinh
giáo diic mâm non và giáo dic phô thông giai doan 2017-2025. Dào tao, bOi duöng
can b, giáo viên dáp Ung yeu can trien khai chucmg trInh giáo diic phô thông mOi
giai don 20 18-2025; triên khai chuong trInh, sách giao khoa giáo diic phô thông
m&i; day math djnh hithng nghê nghip và phân luOng h9c sinE sau trung hçc co
Tiép c du tu xây dirng hoãn thành dir an: Trung tam tim mach giai doan 2; Trung tam Phu thut than kinh,
chn thtrmig và bong tao hInh; Trung tam ghép tng và cay ghép t bào gc; Trung tam kim soát bnh tt thành
phó Dà Nng; Bin vin Y h9c C truyn (phân k' 2); Trung tam t qun Cam L (giai doan 1); Trung tam y
t qun Son Trà (giai doan 1)... Tip Wc hoàn thanh thO tic dâu tiz các dr an: Dâu tiz nâng cp Bnh vin Phi san
Nhi Dà Nàng; Du tir cãi tao và bó sung trang thiêt bj Bnh vinPhi san - Nhi Dà Nng; M rng Bnh vin
Ph san nhi Dã Nng; Bn1i vin y h90 nhit dOi - Bnh vin Dà Nang ca s& 2; Trung tam t qun Thanh KhO
(giai doan 1); Trung tam t qun Lien Chiu (giai doan 2); Nâng c.p, sra ch[1a Bnh vin HOa Vang; Nâng cp
cãi tao Trung tarn v th quQtn Ngu Hành Son; Trung tam Y th qun San Trà (giai doan 2); Trung tam tO qun
Cm L (giai doan 2); Trung tam th qun Thanh KhO (giai doan 2)...
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so; tang cithng giáo diic o düc, li sang, k5 nàng sng, giáo diic th cht cho
h9c sinh, sinh viên, bâo dam an toàn tnthng hçc.
V lao dng, vic lam, dào tao ngh và phát trin ngun nhân lrc: Tip t%lc
trin khai các giãi pháp ho tr các chInh sách ho tr ngtxäi dan, ngithi si:r dung lao
dng, ngtrOi lao dng bj ành hrOng bOi djch COVID-19, nhu: các chInh sách ye
tiêm chüng, xét nghim, triên khai Chucing trInh xây dirng nhà 0 cho cong nhân;
min phi kinh phi dào tao nghê cho ngtthi lao dng (tiir nguôn Qu Bão hiêm that
nghip chi trã). Triên khai thc hin có hiu qua Kê hoach thixc hin Chrang trinh
"Co vic lam" cUa thành ph giai doan 2021-2025", Dê an "Dir báo nguôn nhân
lixc và thông tin thj tru&ng lao dng" trén dja bàn thãnh phô; tiêp tiic thrc hin
san giao djch vic lam, tang ci..r0ng hoat dng san giao djch vic lam online de kêt
nOi cung - câu lao dng trong tInh hinh djch bnh trên dja ban thành phô; tiép tic
trin khai K hoach thirc hin Dê an "Giáo dc hithng nghip và djnh huOng phãn
luOng h9c sinh trong giáo dic phô thông giai doan 2019-2025" trén dja bàn thành
ph Dà Nng, Phát triên giáo diic nghê nghip trên dja bàn thànhphô den näm
2025, djnh huOng den nAm 2030"; day manh cong tác tuyên truyên và thirc thi
chInh sách bào hiêm xa hi, bào hiêm y té, bào hiêm that nghip; xây ding Ke
hoach thirc hin chi.rong trInh An toân v sinh lao dng trên dja bàn thành phô,
tang cu'&ng các bin pháp phOng chông, djch COVID-19 nhàm dam bào an toàn
cho ngithi lao dng và các hoat dng san xuât cüa dan vj.
an sinh xã hi: Trin khai thrc hin D an giãm nghèo giai don 2022-2025
và các chinh sách giãm nghèo cüa thành phô; to chirc thrc hin Ké hoach ho trg h
nghèo có hoàn cành dc bit khó khän trên da bàn thành phô giai don 2021-2025,
các chinh sách giãm nghèo ye y té, giáo dc, nhà 0, tIn dçing, trçi cap bâo trçl xã hi
hang tháng.., cho nguèi thuc h nghèo, h cn nghèo, các Ké hoach ye Chuang
trinh cong tác NguOi cao tuôi, trg giüp nguOi khuyêt t.t, không Co nguôi lang thang
xin an; Phát triên cong tác xâ hi, Chuoiig trmnh phiic hôi chi.'rc nng cho ngi.rèi thm
than, nguôi rôi nhiêu tam trI, phát triên mng krOi Ca sO trg giüp xã hi.
Trin khai hiu qua các Chucing trInh, K hoach hành dng vi tré em, phông
chông xâm hai, bao hrc tré em...; day manh cong tác tuyên truyên, vn dng xa
hi nhäm nâng cao nhn thOc, thay dôi hành vi cüa gia dInh, nhà tmng, cong
dOng xâ hi và chInh bàn than tré em ye quyên tré em; tang cuèng các giài pháp
bào ye tré em nhäm han ché tInh trng tré em bj xâm hai, bao lxc; nâng cao hiu
qua hoat dng mng 1u0i cung cap djch vi bào v tré em. Trin khai thc hin các
Chi.rang trInh, Kê hoach ye Binh dang giOi, phOng ng1ra yà üng phó vOi bao lirc
trên cci sO giOi.
TMp tçic rà soát, thirc hin t& chInh sách u'u däi theo Pháp lnh Tfu di nguOi
cong v0i cách rnng, các Quyêt djnh cüa Thu tithng ChInh phü và Nghj quyt
1-IDND thãnh phô dam bão day dO, kp thii, dOng di tuçing. Trin khai hoàn thãnh
các thO tic dâu tu dé sOm kh&i cong xây dirng Khu nhà chung cu cho gia dInh ngu&i
có cong có khó khän ye nhà 0 theo Dê an dã ban hành. Tip tiic trin khai cong tác
ho trçi xây mOi, sira chCia nhà 0 ngu0i có cong yOi cách mng; thirc hin t& cong tác
diêu thrOng, phong trào Den an dáp nghTa. Tang cuOng cOng tác tir kim tra chInh
sách nguOi có cong a cap cci sO và qu.n, huyn; chO tr9ng cOng tác thanh tra, giám
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sat vic th'çrc thi chInh sách trên linh vrc ngu&i có cong.
k) V xây drng chInh quyn; xay dirng, hoàn thin th chê tai dja phuang;
cãi each thu t11c hành chInh; cong tác giâi quyêt khiêu nai, to cáo, thanh tra, tu
pháp; phông chông tham nhüng, thrc hành tiêt kim, chOng Ing phi
Trin khai và theo dôi, thng hop, dánh giá vic thirc hin D an phân cp, ü'
quyên quãn l nhà rnxâc theo mô hInh chInh quyên do thj trên dja bàn thành phô.
Tiêp tçic thirc hin có hiu qua Dê an Kin toàn to chüe ben trong các Co quan
chuyên mon thuc UBND thành phô quân 1 theo 1 trInh dã ducic phé duyt; thrc
hin cong tác sap xêp, dôi mâi to chtrc boat dng cüa mt so don vj sr nghip cong
lip. Triên khai Ké hoach cãi each hành chinh nàm 2022 và giai don 202 1-2030.
To chirc dánh giá, xêp hang kêt qua câi each hành chInh nàm 2021 cüa các cci quan,
don vj thuc UBND thành phô và báo cáo kêt qua thrc hin B Clii so cái each
hanh chrnh cap tinh phuc vu danh gia xêp hang do Bô Nôi vu tO chi.rc Tiêp tuc tnên
khai Dê an to chirc thirc hin co ché mt ci'ra dôi vth các djch vi cong thiêt yêu ye
ha tang do thj, chiêu sang, cay xanh, nhà chung cis, bão hiêm that nghip tai Trung
tam Quãn l va khai thác nhà, Trung tam h tang giao thông, Trung tam Djch vi
vic lam, Trung tam Quãn 1' ha tang do thj.
Thirc hin có hiu qua cong tác phát trin ngun nhân 1ire, nht là trong b
trI, sü diing, bôi thrOng; nâng cao chat luçmg dOi ngü can b, cong chirc, viên chirc.
TIch circ day manh cãi cách hành chInh, thirc hin dt kêt qua tot ni dung "5
xay", "3 chông" cüa Chi thj s 29-CT/TU ngày 06/11/2013 cüa Ban Thuxng vii
Thành üy. Chü tr9ng cOng tác quy hoach, bôi dixông can b chü chôt các cap.
Tang cuông cong tác kiêm tra, giámsát. Tang ci.thng cong tác quàn l nhà nuóc
ye ton giáo, tin nguöng, dan tc, phôi hop dông b giUa các co quan ch'crc näng
và các dja phi.rong nhäm quân 1 các hoat dng ton giáo, tin ngi1ng mt each có
hiu qua. Day manh dôi mâi cong tác thi dua, khen thi.r&ng, dua cOng tác thi dua,
khen thi.róng di vào nên nep, day manh các hoat dng thi dua trong các co quan
hành chInh, don vi slr nghip dê chào mrng các ngày 1 l&n. Tiêp tiic day manE
cOng tác l.p ho so din tr trên dja bàn thành phô Dà Nang.
IJu tiên cong tác xây dirng, hoàn thin th ch và th chirc thi hành pháp
1ut, tp trung cãi each thu tic hành chInh, cãi thin mOi trithng dâu tu, kinh doanh.
Xây drng giãi pháp nãng cao chat hxçmg cong tác gop , thAm djnh các dir
thão van bàn quy phm pháp lut cua HDND, UBND thành phO; chá trong vic tuân
thu quy trmnh, thU tiic xây dirng, ban hành van bàn quy pham pháp lut theo quy djnh
bão dam t) 1 thâm dnh dat 100%. Kip thOi phát hin nhàm kiên ngh xir 1 các van
bàn trái pháp lu.t bão darn tInh hop hiên, hop pháp và phU hop vài sçr phát triên kinh
te - xã hi cUa thành phO; bão dam 100% van bàn quy pham pháp 1ut do UBND
thành phô dirge kiém tra và xU 1. Tiêp tiic cUng cO và nâng cao chat lucmg, hiu qua
cOng tác cUa di ngQ can b pháp ché tai các cap, ngành. Tang cu?ng quàn l nhà
nuâc dôi vOi hoat dng trong linh virc bô trg tu pháp, dc bit là linh virc cOng chirng,
dâu giá, lu.t six; k4p thai xU l nghiêm các hành vi vi pham hành chinh trong lTnh virc
bô trçi tix pháp.
ChU trçng các boat dng quãn 1 nhà nuâc v cong tác ti cong dan, giãi
quyêt khiêu nai tO cáo, cong tác thanh tra và cOng tác phOng, chOng tham nhüng
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trên dja bàn thành ph. Chü dtng tham misu cho cpu5', chInh quyn các cp xü 1
kip thii các dan this khiêu nai, to cáo phát sinh; triên khai thirc hin có hiu qua
Lu.t To cáo nàm 2018. Thirc hin nghiêm Chi thj sO 20/CT-TTg ngay 17/5/2007
cüa Thu tithng ChInh phü ye vic chân chinh hot dng thanh tra, kiêm tra; rà soát
các k hoach thanh tra, kiêm tra dâ ban hânh dé diéu chinh, süa dôi cho phñ hcp
vfxi tinh hInh phông, chông djch và duy trI, phic hôi san xuât kinh doanh.
I) V quc phông - an ninh
TMp tçlc cüng c tim lirc quc phông, an ninh; k& hçp chat chê phát trin
kinh té vâi báo dam quôc phóng, an ninh và trt t11 an toàn xã hi. Day manh cong
tác tuyên truyên, kiên quyêt dâu tranh, khäng djnh và bào v chü quyên biên dào,
1çi Ich quOc gia a bin Dông. Kêt hçp chat chë dôi ngoi vâi quôcphông, an ninh,
tranh thu si,r üng h dông tInh cUa cong dông quôc té, kiên quyêt dâu tranh gi
vfrng chü quyên biên dáo.
Chü tr9ng cong tác dam bâo an ninh chInh trj, trt tir an toàn xä hi trên dja
bàn thành phô, nhât là các dip lê, tét và các s1r kin lan. Th?c hin tot Cong tác tuyên
quãn, hoàn thành 100% chi tiêu giao quân nàm 2022. Xây dirng và triên khai hiu
qua các phuang an, kê hoach báo v an toàn các miic tiêu quan trçng ye chmnh trj,
kinh té, an nirih, quôc phông; hoat dng cüa các doàn lânh do Dàng, Nba nuóc,
khách quôc te den thäm và lam vic tai Dà Nng. Tang clx&ng quàn 1 nhà mrâc trên
lTnh vçrc xuât nhp cãnh, quán l lu'u tn.i và boat dng cüa nguai nuâc ngoài, nhât là
trong giai doan djch COVID- 19 tiêp tc diên biên ph'rc tap; giái quyêt kjp thôi nhttng
van dê phát sinh ye an ninh tr.t tçr do ânh hu&ng djch bnh COVIIJ-19.
Tip tic ti4n áp manh các loai ti phm; thirc hin các giái pháp phông ngf.ra,
lam giám các diêu kin phát sinh, gia tang ti phm, t nn xã hi. Triên khai thirc
hin hiu qua các giái pháp dam bão trt tr an toàn giao thong, trt t1r do thj nhäm
phông ngra, lam giâm tai nan giao thông trên Ca ba tiêu chi, không dê dna xe trái
phép và ün täc giao thông kéo dài vâo gia cao diem. Tang cuang tuân tra, kiem soát,
i nghiêm các hành vi vi phm. Phôi hçp khäc phiric các "diem den", tiêm an tai
nan giao thông và nhng bat cp trong to chüc giao thông.
Trên day là Báo cáo tInh hinh kinh t - xã hi, quc phông - an ninh nàm
2021 và phi.rang huàng, nhim vçt nãm 2022 cüa thánh p14à Nng, LLBND
thành phô kinh trInh HDND thành phô xem xét, thông qua.!.
Noi nhân:
- Nht.r trén;
- VAn phàng CP (dêb/cao);
- B Ké hoch và Dâu ttr (dé b/cáo);
- Ban Thu&ng vii Thânh u' (dé b/cáo);
- Các Sâ, ban nganh, UBND các qun, huyn;
- Li.ru: VT, TKTH.
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Các khu vrc kinh t du bj ânh hung do djch COVID-19
Các linh vuc djch v11 tip tic bj ành huing sâu sc do djch Covid-19:
- Doanh thu djch vi iiiu tilt và itt hành näm 2021 uâc giàm 43,2% so
vói nãm 2020.
- Tng miirc ban lé hang hóa näm 2021 uóc dat 58.900 t' dông, thng
4% so vài nãm 2020 (KIT: tang 10%).
- Ttr 10/5/2021, thành ph dtrng hoat dng các tuyn xe but, hoat
dng vn chuyên hãnh khách bang ô tO theo tuyên cô djnh, xehcp
dong, xc du ljth, taxi... Doanh thu 4n tâi, kho bãi và djch vt ho trq
vein tài nam 2021 râc giãm 7,3% so vOi näm 2020.
- Các nhà may, co si san xut cOng nghip chi hoat dng 30-50%,
thuc hiên "03 tai chô"... Tü tháng 10/2021, các DN n hrc khôi phic
san xuât song van gp nhiêu khó khàn (thiêu lao dng, nguyen, nhiên
vat lieu, khó khän ye tài chInh...). Chi so san xuât cong nghip (lIP)
näm 2021 uâc giãm 2,5%.
- Các cong trmnh xây drng tam ngtrng thi cong ttr 16/8-15/9/2021.
- Cãng cá Th9 Quang tam dtrng hot dng; san hrqng khai thác näm
2021 uâc dat 96,3% so vâi nam 2020.
-NuOi trng thUy san: thành phó tp trung giãi quy& tinh hInh nuôi
lông be theo chi dao cüa HDND, UBND thãnh phô.
- Chàn nuôi: djch tà 1cm Châu Phi xây ra tai 10/11 xã cüa huyn HOa
Vang, so heo chêt, mac bnh, tiêu hüy theo quy djnh là 2.029 con.
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l Do t$ I tao vic lam tang them näm 2020 giám 8,8%.

Nguyen nhân

Djch bnh COVID-19 dã tác dng tiéu circ dn tinh hinh hot dng san
xuât kinh doanh cüa cac doanh nghip, h kinh doanh, do do ãnh
hirâng den và thu ngãn sách nhà nixâc trên dja bàn.

Do tInh hmnh dich bênh Covid kéo dãi, tInh hInh kinh t khó
,
.,
.
.
khan anh hircing den quyet dnh sinh con cua cac cap vq chong;
tam 11 chung ngithi dan là không mun dê them con và chua có
các chInh sách khuyn khIch cp vç chng duài 35 tui sinh dü
2 con.
Các doanh nghiép, h kinh doanh ca th tam ngfrng hot dng, djch
vu du lich chira khoi phic... theo do tInh hInh lao dng, vic lam,
thu nhp vâ di song cüa ngithi dan gp nhiêu khó khän.
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Phti h1ic 2
BAO CÁO T!NH HINH THIIC HIN CHI TIEU KE HOJCH
KINH TE - xA HQI CAC QULN NAM 2021
(DInh kern BOo cáo so'

/BC-UBND ngày Jf/'LL/2021 cz.a UBND thànhphó)

I. Qun Hal Châu
1. Tmnh hInh thuyc hin các chi tiêu phát trin kinh t
a) Thi.rang mai
Doanh thu ban lé hang hóa cüa qu.n näm 2021 uàc tang 4,67% so vri näm
2020, tang thâp so vói kê hoch dé ra (Kê hoach tang 9-11%), do ãnh hung cüa
djch bnh COVID-19 diên bin phüc tp, trong tháng 7, 8, 9 nàm 2021 thânh phô
phài áp ding các bin pháp phong toà, each ly nhiêu khu vrc nên tInh hInh cung
img hang boa ciing nhu tam l> mua sam cUa ngi dan giãm süt. Các m.t hang
thiêt yéu vn duy tn nhixng mirc tang tnr&ng không cao so vói cüng kr; hInh thüc
mua hang dirge thay dôi linh hoat tr trirc tiêp qua trçrc tuyên nhm dam bão cong
tác phông, chông dch.
b) Thüy san
San luçxng khai thác thüy san näm 2021 i.róc dt 3.910 tn, d.t 1O0,26%k
hoach thành phô giao. So tàu thuyên tham gia hott dng khai thác là 109 chiêc',
dat 85,8% kê hoach thânh phô giao. F1in nay, trên dja bàn qun có 5 phung có
tàu khai thác và nuôi trông thüy san (cac phuing: BIrth Thun, Hôa Cuô'ng Nam,
Th?.ch Thang, Thanh BInh, Thun Phuic), tuy nhiên, do ành huông cüa tinh h]nh
dch bnh COVID- 19 và vic châm dirt hoat dng nuôi trông thüy san, hài san lông
be tçr phát trên da bàn dâ tác dng den so hrng tàu thuyn và san lugng nuôi trông
thüy san trên da bàn qun.
A
,
2. Tinh hinh dau tir phat trien
a) D6i vOi ngun vn ngân sách cüa thành ph giao cho qu.n lam chü du
tu và diêu hành dir an
K hoach XDCB näm 2021, qun dirge giao thirc hin 14 cong trInh vài
tong kinh phi 77.117 triu dông. Tinh den 15/11, qun dã giãi ngân dat
52.278/77.117 triu dông, dat 67,8% kê hoach duqc giao. Uóc den 31/01/2022,
se giài ngãn dat 59.683/61.3672, dat 97,3% ké hoach &rçlc giao.
b) D& vri eác di.r an thue ngun vn du tu tü ngân sách qi4n nàm 2021
K hoch vn du tu xây di1rng ca bàn cüa qun nàm 2021 là 5 1.026 triu
dông, duccc bô trI dé thrc hin dôi vâi 38 cong trInh. TInh den 15/11, qu.n dâ giãi
ngân dat 26.786/50.389 triu dông, dat 53,2% ke hoach dirge giao. U'óc den
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c 4 tàu Ian và 14 tàu nhO tm düng hot dng.
Tong kinh phi d kin sau diu chinh k hoch vn.
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3 1/01/2022, qun sê giâi ngân dt 48.426I51.026 triu dng dt 95% k hoch
duçic giao.
3. TInh hInh phát trin mt s linh vyc xã hi
a) V y t
T sut sinh thô toân qun nàm 2021 uc giãm 1 ,48%o, không dat k hoach
(KH: tang 0,05%o). Nguyen nhân do tInhhInh djch bnh COVID-19 kéo dài,tInh
hinh kinh té khó khän ành huóng den quyêt djnh sinh con cüa các cp vg chong;
vic giao chi tiêu theo djnh huing cüa ChInh phü ye tang mi.rc sinh tai Dà Nàng
(vüng müc sinh thâp) van drng lai & giao chi tiêu và tháng 10/2021 mói có quyêt
djnh ye giao chi tiêu, trong khi thành phô chua Co CC chInh sách khuyên khich
cp vci chông di.ri 35 tuôi sinh dü 2 con và tam ii chung ngui dan là không muon
dé them con.
S gkrO'ng bnh i.xác th'çrc hin nàm 2021 là 411 giix&ng, dat 100% k hoach,
trong do sO gi.r?mg bnh cap phuèng là 91 gung, các phung dat 100% theo cM tiéu
ké hoach diicic giao.
b) Giáo duc
S h9c sinh Trung hçc c sâ cO m.t du närn hçc là 15.092 hçc sinh, dat
103,33% ké hoach thành phô giao. So hçc sinh Tiêu h9c có m.t dâu nàrnh9c là
23.045 h9c sinh, dat 100% kê hoach giao. So h9c sinh mâu giáo có mt dâu nàm
hçc là 10.300 h9c sinh, dat 107,12% kê hoach thành phô giao. So h9c sinh nhà tré
Co m.t dâu näm hc là 3.390 h9c sinh, dat 122,82% ké hoach thành phô giao.
S hçc sinh Trung h9c c s& CO tang so vói chi tiéu thành ph giao do Hãi
Châu là qun trung tam nén thu hi.it so lu?ng h9c sinE & các nai den hgc tang cao.
Tuy nhiên, hin tai qun chi cO 10/13 phi.r&ng cO tnx&ng THCS nên vic bô trI,
phân tuyên h9c sinh tai các trtxO'ng con nhiôu khó khän (03 phithng chua có tnr&ng
THCS là Narn Duong, HOa Thun Dông, BInh Hiên). Ben canh do, so luçmg h9c
sinh tai các cap bc khác cng cao han do tang dan so ca h9c tai các phisông mó'i
giãi tOa, các tOa nba chung cu nhu phu&ng HOa Cu&ng Bäc, phtr&ng Binh Thu.n,
phu?mg Thach Thang...
c) An sinh xà hôi
S h nghèo cOn 'ai i.râc thrc hin dn cui näm 2021 là 150 h, dat 100%
ké hoach thành phô giao (giám 331 he). Trong näm 2021, Ban giäm nghèo cac
phu&ng dâ the hin tot yai trO tham muu, giüp cho các cap üy dãng, chInh quyén
chü dng trong vic lânh dao, diêu phôi các nguôn lirc, các bin pháp, giãi pháp
ho trçi duçic tp trung trién khai kjp th&i, linE hoat, dáp 'Crng ducic thu câu cüa h
nghèo. Cong tác tuyên truyên nâng cao nhn thirc cüa h nghéo dA phát huy hiu
qua nhât djnh. H nghèo trén dja bàn qun dâ thüc duc trách thim bàn than,
không trông ch&, ' lii, tir cô gang vuan len thoát nghèo.

T6ng kinh phi dr kin sau diu chinh k hoch v6n.
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Mc dü, trong diu kiên kinh th con nhiu khó khän, thách thirc do ânh hizâng
cüa djch Covid -19 nhung ChInh quyên thành phô và Qun üy dã quan tam chi dao
sau sat, cüng vâi sr no hrc cüa UBND qi4n trong cong tác chi dao,tô chüc tlwc
hin các chinh sách, pháp lu.t ye Bào hiêm xä hi, Bào hiêm y tê. Kêt 9uã các chi
tiêu bào hiêm xâ hi dêu dat kê hoach dê ra, nhtr: Bão hiêm xä hi bat buc dat
100%; Bão hiêrn that nghip dt 100%; Bâo hiêm xä hi tr nguyen dat 100%.
4. Tinh hinh quoc phong an ninh
Cong tác tuyn chçn, gçi cong dan nhp ngü näm 2021 tai các phung du
hoàn thành chi tiêu dê ra. To chirc l giao nhn quân näm 2021 trang tr9ng, chu
dáo, ding quy djnh, dat 100% chi tiêu giao.
II. Qun Thanh Khê
1. TInh hInh thyc hin các chi tiêu phát trin kinh t
a) Thumg mai
Doanh thu ban lé hang hoá näm 2021 uóc dat 9.950 t ding, dat 89,0%kê
hoach. Do ành hu&ng cüa djch COVID-19 cong nhu các bin pháp phOng chông
djch ciia UBND thành phô nên mt so nganh djch vii nhix: du ljch, giao thông vn
tãi, thurng mai... hoat dng gân nhu trI tr, cam chrng, dâ ành hu&ng den tôc d
phiic hôi cüa nén kinh tê qu.n.
b) Thüy san
San hrçing khai thác thüy san nãm 2021 uâc dat 5.200 tn, dat 80% k
hoach. Tàu thuyên khai thác ithc thirc hin näm 2021 là 100 chiêc4, dat 80% so
vó'i ké hoach thành phô giao. Hin nay, trên dja bàn qun có 06 phix&ng có tàu
khai thác thüy san do là các phu&ng: Hoà Khê, Thac Gián, Tan ChInh, Xuân Ha,
Thanh Khê Dông, Thanh Khê Tây, tuy nhiên, do ãnh hu&ng cüa tInh hInh djch
bnh COVID- 19 dâ tác dng den so luçng tàu thuyên và san lucmg nuOi trông thüy
san trén dja bàn qu.n.
,
A
2. Trnh hinh dau tir phat trien
a) Di vói ngun vOn ngân sách thành ph giao qun lam thu d.0 tu và
diêu hành d an
K hoach XDCB nam 2021 giao qu.n thirc hin 38 cong trinh vii tong kinh
phI là 84.484 triu dông. TInh den 17/11, q4n dã giài ngân dat 33 .010,96/ 84.484
triu dOng, dat 39% ké hoach duqc giao. Uc den 3 1/01/2022, s giãi ngân dt
80.259/84.484 triu dOng, dat 95% kê hoach duçic giao.
b) D& vi các dir an thuc ngun vn d.0 tu tfx ngân sách qun nàm 2021
K hoach v6n du tu xây drng c bàn cUa qun nàm 2021 là 78.224,5 triu
dông, duçic bO trI dê thc hin dôi vOi 95 cOng trInh. TInh den 17/11, qu.n dä giâi
ngân dat 36.595,77/78.224,5 triu dOng, dat 47% kê hoach duçic giao. U'ôc den
31/01/2022, qun se giâi ngân dat 74.3 13,28/78.224,5triu dông, dat 95% kê
hoach dtrcic giao.
Co 11 tàu 16n và 12 tãu loai vra tm ngi'rng hot dng.
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3. TInh hInh phát trin mt s Iinh virc xä hi
a) V y t
T' su.t sinh thô toàn qun näm 2021 uó'c tang 0,05%o, dat k hoach giao
(KH: tang 0,05%o). Giis&ng bnh ixóc thrc hin nàm 2021 là 230 gii.thng, dat 100%
kê hoach, trong do gu?ng bn cap phumg là 70 githng, các phumg dt 100% theo
clii tiêu kê hoach duçc giao.
b) Giáo diic
S hçc sinh Trung h9c co s cO mt du näm hçc 10.600 hçc sinh, dat
95,93% ké hoach thành phô giao. So h9csinh Tiêu h9c có mt dâu nämhçc 16.5 50
h9c sinh, dat 95,14% kê hoach giao5. So h9c sinh mâu giao có m.t dâu nàm h9c
7.250 h9c sinh, dat 94,16% ké hoach thành phô giao. So h9c sinh nhà tré Co mt
d.0 nàm h9c 2.02 1 h9c sinh, dat 79,25% ké hoch thành phô giao. So luqng hçc
sirth hin tai chua dam bào theo ké hoach tuyên sinh do chi tiêu ké hoach giao cao
so vói diêu tra phô c giáo dijc trén dja bàn qun. Cong tác diéu tra, xác minh
tInh trng Cu trü thrcté dã lam cho tinh trng däng k tam trü, thu&ng tth dê tuyen
vào các tnr&ng có diéu kin thi4n igi ducic that cht dâ han chê duçic các tn.thng
hçip không diing quy djnh tuyén sinh. Ben canh do, tInh hmnh djch bnh kéo dài
nên nhiéu gia dInh cho con ye qué tránh djch, chuyén vüng h9c ho.c chuyên di
lam an a dja bàn khác; nhiéu trug hqp dã däng k nh.p hçc tai các tnthng quôc
tê, tu thic hoc các tnthng CO diêu kin thun 1çi (ncii bô mc cong tác) nhu các
truOng a dja bàn qun Hãi Châu.
c)Ansinhxâhôi
S h nghèo cOn lai uO'c thirc hin dn cuM näm 2021 là 231 h, không dat
ké hoach thành phô giao (kê hoach giãm cOn 200 he), trong do có 8 phuOng dat
và vL.rçit ké hoach giao dâu nãm, riêng 02 phuOng Chinh Gián và An Khê không
dat chi tiêu duçc giao. Nguyen nhân do các doanh nghip, h kinh doanh cá the
tam ngüng hoat dng, so hrgng doanh nghip dóng cira, thua 1 tang do ãnh hithng
c1ia djch bnh, dan den tinh hInh lao dng, vic lam, thu nhp và di song cüa
nguôi dan gp nhiéu kho khàn.
Trong diu kin kinh t con nhiu khó khän, thách thirc do ãnh hu&ng cüa
djch Covid -19, ChInh quyén thành phô và Qun üy dã quan tam, chi do sâu sat,
cüng vâi sir no liic cUa UBND qun trong cOng tác chi dao, to chi.rc thirc hin
chInh sách, pháp lut ye BHXH, BHYT. Két qua các chi tiéu bâo hiém xã hi déu
dat kê hoach dé ra, nhu': Bão hiém xã hi bat buc dat 100%; Bâo hiêm that nghip
dat 100%; Bào hiêm xä hi tir nguyen 100%.
4. Tlnh hInh an ninh quc phông
Cong tác tuyn ch9n, gi cong dan nhp ngü nam 2021 tai các phu&ng du
hoàn thành chi tiêu dé ra. To chOc lé giao nhn quân näm 2021 trang tr9ng, chu
dáo, dung quy djnh dat 100% chi tiéu giao.

Riéng phueing Thanh Khé Thy dt 100,58 k hoch giao.
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III. Quin Lien Chieu
1. Tinh hinh thirc hiçn cac chi tieu phat trien kinh te
a) Thwmg mai
Doanh thu ban lêhàng hóa näm 2021 uóc dat 3.059 t5' dng, dat 67,6% so
vOikê hoach thành phô, nguyen nhân do ãnh hu&ng djch bnh COVID-19 có
chiêu hurng diôn biên ngày càng phrc tp nên trong tháng 7, 8, 9 nàm 2021 thành
phô phài áp ding các bin pháp phong toã, each ly nhiêu khu vlrc nell tinh hlnh
cung Ung hang hóa cUng nhu tam i mua sam cüa nguôi dan giám süt. Các mt
hang thiêt yêu vn duy trI nhung müc tang tnr&ng không cao so vói cüng ks'; hmnh
thirc mua hang duçic thay dôi linh boat tr trirc tiêp qua trirc tuyên nhàm dam bâo
cong tác phông, chông dlch.
b) Nông lam, thUy san
Vi Dông Xuân dã thu hoach xong, cay lüa dat näng suit bInh qun 55 t'ha,
hrcnig thuc có hat 129 tân/140 tan, dat 92,1% kê hoach, két qua
san lucmg
gieo sa &rçic 23,50 ha /22 ha theo kê hoach. Lüa vçi He Thu nàm 2021 không gieo
s. vi không chU dng nguôn nthc tuói (toàn b din tIch li'ia trên dja bàn sr ding
bang nguôn nuo'c tthi). Din tIch rau màu d.0 cac loai gôm 18 ha, san luqng rau
du thirc phâm 270 tân/200 tan dat 135% so vâi ke hoach 2021.
Tng san luqng khai thác thüy hâi san dat 461 tnI5 10 tk, dat 9 0,4% so
vâi ké hoach. So luqng tàu thuyên khai thác nãm 2021 là 30 chiêc, dat 100% so
vi kê hoach thành phô giao. Hin nay, trên da bàn qi4n có 01 ph'umg (Hôa Hip
Bàc) có tàu khai thác và nuôi trông thüy san, do ânh huâng cUa tlnh hInh djch bnh
COVID- 19 và vic triên khai thirc hin chthn dtrt vic nuôi trông thüy san, hài san
lông be ttr phát dâ tác dng den lucing tàu thuyên và nuôi trông thüy san trên dja
bàn qun.
2. Tinh hinh dau tir phat trien
chü du
ngun vn ngân sách cüa thành ph giao cho qu.n
a) Di
tu và diêu hành dr an
K hoach XDCB nãm 2021, qun thirc hin 32 cong trmnh vOl thng kinh phi
là 66.664 triu dông. Tinh den 15/li, qun dã giãi ngân 2 1.650 triu dông, dat
49,4%kê hoach duc giao. UOc den 31/01/2022, s giài ngân dat 40.530/43.788
triu dOng6, dat 92,56% kê hoach dr kiên sau dieu chinh. Trong do, von chuân bj
dâu tu 3.250 triu dông không the giãi ngân duqc.
b) Di vOi các dir an thuc ngun v6n d.0 tu ngân sách qun näm 2021
K hoach vn du ttr xây dirng ca bàn cüa qu.n nàm 2021 là 46.700 triu
dông, &rçlc bô tn dé thrc hin dôi v&i 33 cong trinh. TInh den 15/11, qu.n dA giãi
ngân 3 0.154/46.700 triu dông, dat 64,6% kê hoach duc giao. UOc den 31/01/2022,
qun sê giãi ngân 39.735/39.735 triu dông7 dat 100% ke hoach duçrc giao.
3. TInh hinh phát trin mit s Iinh vrc xä hi
a) V& y
* A

P
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T sut sinh thô toàn qun näm 2021 u6c tang 0,03%o (KH: tAng 0,05%o).
Nguyen nhân do tInh hInh djch bn1i COVID- 19 kéo dài, tInh hInh kinh té khó
khAn ãnh hithng dn quyét djnh sinh con cüa các c.p vçi chông; vic giao cM tiêu
theo djnh htxóng cia ChInh phü ye tAng m1rc sinh tai Dà Nng (yang rnirc sinE
thâp) vn dmg 'ai & giao chi tiêu và tháng 10/2021 mói có quyêt djnh végiao chi
tiêu, trong khi thành phô chu'a có các chInh sách khuyen khIch cp vçi chông diz&i
35 tuôi sinh dü 2 con và tam 11 chung ngi.r&i dan là không muon dé them con.
S giuäng bnh u&c thrc hin nAm 2021 là 305 giu&ng, dt 100% k hoach,
trong do gix&ng bnh cap phithng là 35 gu&ng, các phi.x&ng dat 100% theo clii tiêu ké
hoch duçic giao.
b) Giáo duc
S bce sinh Trung hçc co sâ Co mt du nAm hçc 9.720 hc sinh, dat
100,8% ké hoach thành phô giao. So hc sinE Tiéu hc có mt dâu nAm hc 17.639
hc sinE, dat 97,5% ké hoach giao, trong do phu&ng Hôa Khanh Bäc, Hôa Minh
không dat, do tInh hinh djch bnh nên hçc sinh chuyén ye qué hgc tap. So hc
sinh miu giáo có mt dâu nAm hçc 12.140 hc sinh, dat 130,5% kê hoach thành
phô giao. So hc sinh nhà tré có mt dâu nAm hc 2.708 hçc sinh, dt 77,4% kê
hoach thành phô giao, trong do phu&ng HOa Minh, HOa Khánh Nam, Hôa Khánh
BAc không dat, nguyen nhân do tinh hInh djch bnh nén da so cha m không dua
các cháu (co d tuôi tr 0 den dithi 15 thang) ra lap hoc, ben cnh do gia dinh tré
chuyén ye qué cüng lam giám ti I trén.
c) An sinh xA hôi
S h nghèo con lai u&c thirc hiGn dn cui nAm 2021 là 1.708 h do các
doanh nghip, h kinh doanh các the tam ngüng boat dng, so hrqng doanh nghip
dóng cira, thua l tAng do ânh hu&ng cüa djch bnh, dan den tInh hmnh lao dng,
vic lam, thu nhp vA d&i song cüa ngi.r&i dan g.p nhiéu khó khAn.
Các chi lieu bâo him xA hi du dat k hoach d ra nhr: Bâo him xA hi b&t
buc dat 100%; Báo hiêm that nghip dat 100%; Bâo hiém xA hi tir nguyen 100%.
4. TInh hInh quôc phông an ninh
Cong tác tuyn chn, gi cong dan nhp ngü nAm 2021 tai các phii&ng du
hoàn thành chi tiéu dê ra. To chac lê giao nhn quail nAm 2021 trang tr9ng, chu
dáo, dung quy djnh dat 100% chi tiéu giao.
IV. Quãn Son Trã
1. TInh hInh thyc hin các chi tiêu phát trin kinh t
a) Thi.rang mai
Doanh thu ban lé hang hOa nAm 2021 u&c 4.0 10 t dng, dat 87,94% so v&i
kê hoach thành phô, nguyen nhân do ãnh hithng djch bnh COVID-19 CO chiu
hr&ng dién bién ngày càng phac tap nén trong tháng 7, 8, 9 nAm 2021 thành phô
phâi áp diing các bin pháp phong toã, cách ly nhiêu khu virc nén tInh hInh cung
mg hang hóa cQng nhu tam i mua sAm cüa ngix&i dan giâm süt. Cáo mt hang
thiêt yêu van duy trI nhu'ng mac tAng tru&ng không cao so vói cCing k5r; hInh tht'rc
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mua hang diiçic thay di linh hoat t1r tr%rc tip qua trrc tuyn nhàm dam bão Cong
tác phông, chông djch.
b) Thüy san
San Iuçing khai thác thüy san nàm 2021 uóc dat 18.914 tn, dat 73,9% kê
hoach thành phô giao. Tàu thuyên khai thác uâc näm 2021 là 892 chiêc, dat 100%
so vOi kê hoach. Hin nay, trén da bàn qun có 7 phu?mg có tàu khai thác và nuôi
trông thüy san, tuy nhiên do ành hithng cüa tinh hInh djch bnh COVID- 19 nên Au
thuyên và Cãng cá Th9 Quang cüng nhu các chçi truyên thông phâi tam drng hot
dng dâ ành hi.r&ng den chui cung lrng hang thüy san trên dja bàn và vic triên
khai thirc hin châm dirt vic nuôi trông thiy san, hâi san lông be tr phát trén dja
bàn qun dA tác dng den hoat dng nuôi trông thiy san trên da bàn qun.
2. TInh hInh du tir phát trin
a) D6i vâi nguM vé,n ngân sách cüa thành ph giao cho qu.n lam thU du
tu và diêu hành dir an
K hoach XDCB nàm 2021 qu.n thc hin 16 cong trInh vâi tng kinh phi
là 64.46 1 triu dông. TInE den 15/11, qun dã giãi ngân 27.009/64.46 1 triu dông,
dt 41,9% kê hoch d'xçTc giao. lfâc den 31/01/2022, s giài ngàn 39.532/41.612
triu dông8 dt 95% ké hoach duçxc giao.
b) Dôi vOi các dir an thuc ngun vn du tu tr ngãn sách qun näm 2021
K hoach vn du tu xây dirng c bàn qun näm 2021 là 39.310 triu dng,
di.rcic bô tn dê thrc hin dôi vi 50 cong trInh. TInE den 15/11, qu.n dà giài ngãn
tong 19.550/39.3 10 triu dOng, dat 49,7% kê hoach ducic giao. U'âc den 3 1/01/2022,
qun sê giâi ngãn 3 1.825/33.500 triu dông9 dat 95% kê hoach dugc giao.
3. TInh hmnh phát trin mt so linh virc xã hi
a) V y t
T su.t sinh thô toàn qun näm 2021 uc giàm 0,3%o (KH: tang 0,05%o).
Nguyen nhân do tInh hInh djch bnh COVID- 19 kéo dài, tmnh hInh kinh tê khó
khan ành hi.r&ng den quyêt djnh sinh con cUa các cp vq chông; vic giao chi tiêu
theo dinE hir&ng cUa Chinh phU ye tang mi'rc sinE tai Dà Nang (vüng mCrc sinh
thâp) van dmg 'ai a giao chi tiêu và tháng 10/202 1 mai có quyêt djnh ye giao chi
tiêu, trong khi thành phâ chi.xa có các chInh sách khuyên khIch cp vçi chông dixai
35 tuôi sinh dU 2 con và tam 11 chung ngtthi dan là không muon dé them con.
S giu'âng bnh ithc thrc hin nàm 2021 là 269 giung, dat 100% kê hoach,
trong do gu&ng bnh cap phumg là 49 guông, các phuang dat 100% theo chi tiêu kê
hoach duqc giao.
b) Giáo diic
S hçc sinh trung hoc cy sâ có mt du näm h9c: 8.260 hçc sinh, dat
103,3% ké hoach. SO h9c sinh tiêu hçc Co mt dâu näm h9c: 12.360 h9c sinh, dat
87,25% kê hoach, trong do phi.rng Th9 Quang không dat kê hoach, do ành hithng
cUa djch COVID-19 mt so hçc sinh theo gia dInh ye quê, so luqng hçc sinh tam
Tng ngun vn dr kin sau diàu chinh.
Tng ngun vn d kin sau diu chinh.
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trU giàm nên ko dat so vói k hoach giao. S h9c sinh mu giao có mt du näm
hoc: 5.955 cháu, 4t 100,93% ké hoach. So cháu di nhà tré dâu nàm: 1.712 cháu,
dat 100,7% k hoach.
c) An sinh xa hôi
S h nghèo con lai uâc thiic hiên dn cui nàm 2021 là 1.386 h, không
dat ké hoach giao (kê hoach: 800 he). Nguyen nhân do các doanh nghip, h kinh
doanh các the tam ngrng hoat dQng, so 1i1ng doanh nghip dóng cira, thua lô thng
do ãnh hithng cüa dch bnh dan den tInh hinh lao dng, vic lam, thu nh.p và d?yi
song cüa nguYi dan gp nhiêu khó khän.
Các chi tiêu bâo him xâ hi du không dat k hoach d ra, nhir: Bão him
xâ hi bat buc dat 86,7%; Bão hiêm that nghip dat 85,7%; Bão hiêm xä hi tir
nguyen dat 31,2%. Nguyen nhân là do tác dng, ãnh hi.r&ng nng né cüa dai djch
C OVID- 19 mt so dan vj doanh nghip, dja phizang cht.ra that sir quan tam phát
triên ngithi tham gia BHXH bat buc, BHIXH tir nguyen.
4. TInh hInh quc phông an ninh
Cong tác tuyn chçn, g9i cong dan nhp ngü nãm 2021 tai các phuông du
hoàn thành chi tiêu dé ra. To chüc l giao nhn quân nàm 2021 trang tr9ng, chu
dáo, dung quy djnh dat 100% chi tiêu giao.
V. Qun Ngü Hành So'n
1. Tlnh hInh thy'c hin các chi tiêu phát trin kinh t
a) Thuong mai
Doanh thu ban lé hang boa näm 2021 i.thc dat 2.130 dng, dat 96,6% so
vâikê hoch thànhphô, nguyen nhân do ành hu&ng djch bnh COVID-19 có
chiêu huâng diên biên ngày càng phirc tap nên trong tháng 7, 8, 9 11am 2021 thành
phô phài áp diing các bin pháp phong toà, cách ly nhiêu khu we nên tInh hinh
cung (mg hang hóa cCing nhu tam 1 mua sam cüa nguäi dan giãm slit. Các mt
hang thiêt yêu van duy trI nhu'ng m(mc tang tru&ng không cao so vâi cüng kS'; hmnh
thlrc mua hang duçc thay dôi linh hoat t(m trirc tiêp qua true tuyen nhàm dam bâo
cOng tác phOng, chOng djch.
b) Nông lam, thüy san
Vi DOng Xuân dä thu hoach xong, cay ilia dat näng su.t bInh quân 68 ta/ha,
san h.rgng cay hxang thrc có hat 1307,5 tân1960 tan, dat 136,2% kê hoach, kêt qua
gieo sa duqc 205 ha. Din tIch rau màu, d.0 các ba1 gôm 162 ha, san luqng rau
dau thirc phâm 939,6 tânll000 tan dat 93,96% so vi kê hoach 2021.
S 1ungtau thuyn khai thác nàm 2021 là 30 chic, dat 100% so vói k
hoach thành phô giao. San h.rcmg khai thác thUy san nàm 2021 uâc dat 850 tan,
dat 75% ké hoach thành phO giao. Din tIch nuôi trông thüy san: nuôi cá ntthc
ng9t 02 ha, nuôi torn nuc icy 11 ha t.p trung tai phuOng HOa Qu, các ho thã
giông chü yêu là torn the, Ca lóc, rO phi.. .dang phát triên on djnh; không phát sinh
djch bnh.
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2. Tinh hinh dau tw phat trien
a) EMi vói ngun vn ngân sách cña thành ph giao cho qi4n lam chü dâu
tij và diêu hành dr an
K hoach XDCB näm 2021, qun thirc hin 16 cong trInh vói tng kinh phi
là 66.992 triu dôrig. TInh den 15/11, qun dã giâi ngân 22.788/66.992 triu dông,
dt 34% ké hoch duqc giao. lfôc den 3 1/01/2022, sê giâi ngân 61.094/62.994 dat
96,98% kê hoach ducxc giao.
b) D& vOi các dir an thuc ngun vn du tr tr ngân sách q4n näm 2021
K hoach vn d.0 tu xay dirng ca bàn näm 2021 là 40.202 triu dng, di.rçic
bô trI dé thirc hin dôi vi 51 cong trInh va trong 06 tháng dâu nàm UBND qun
dA trmnh HDND qun thông nhât diêu chinh kê hoach qu.n tang 3.849 triu, sau
diêu chinh là 44.05 1 triu (bô sung tir nguôn kêt du näm 2020 cüaqun). TInh
den 15/11, qu.n dA giái ngân 31.120/44.051 triu dông, dat 70,65%kê hoach duqc
giao. U6c den 31/01/2022, qi4n sê giái ngân 43.698/44.051 triu dông, dtt 99.2%
ké hoach duçic giao.
3. TInh hInh phát trin mt s linh virc x hi
a)Vyt
T' suit sinh thô toàn qun näm 2021 uóc giàm 0,03%o, không dat k hoach
(KH: tang O,05%o). Nguyen nhân do tinh hInh djch bnh COVID-19 kéo dài,tInh
hinh kinh tê khó khan ãnh hu&ng den quyêt djnh sinh con cüa các cp vg chông;
vic giao chi tiêu theo djnh hithng cia ChInh phü ye tang mrc sinh tai Dà Näng
(vüng rnirc sinh thâp) vn drng iai & giao chi tiêu và tháng 10/2021 mâi có quyêt
djnh ye giao chi tiêu, trong khi thành phô chua có các chInh sách khuyên khIch
cp vçi chông duói 35 tuôi sinh dü 2 con và tam ii chung nguôi dan là không muon
dé them con.
S giithng bnh uóc thirc hin nam 2021 là 203 giu&ng, dat 100% k hoach,
trong do gumg bnh cap phuO'ng là 28 guOng, các phithng dat 100% theo chi tiêu ke
hoach ducc giao.
b) Giáo duc
S h9c sinh trung h9c cci s& có mt d.0 näm hçc: 5.340 h9c sinh, dat 94,9%
kê hoach. So h9c sinh tiêu hoc có mat dâu näm hçc: 9.3 00 hçc sinh, dat 94,9% kê
hoach. So hçc sinh rnu giáo cO m.t dâu nàm hçc: 4.500 cháu, dat 86,5% kê hoach.
So cháu di nhà tré dâu näm: 1.200 cháu, dat 5 5,8% kê hoach. Các chi tiêu ye giáo
diic qu.n và phithng không dat chi tiêu ké hoach nguyen nhân do tInh hInh djch
bênh keo dai nén dOi voi hoc srnh phô thông theo b me smh song tam tru tai quân
chuyêntru?ng ye qué; dôi vol so tuyên mOi hçc sinh cap mâm non và nba tré thI
chtra den trt.thng.
c) An sinE xâ hi
S h nghèo cOn Ia uOc thirc hin dn cuM nàm 2021 là 872 h, không dat
kê hoach giao (ké hoach: 450 he), do các doanh nghip, h kinh doanh các the
tam ngrng hoat dng, so luqng doanh nghip dóng cra, thua l tang do ành huOng
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cUa djch bênh dn dn tInh hInh lao dng, viêc lam, thu nhp và diii sng cüa
nguäi dan gp nhiêu khó khän.
Các chi tiêu bâo him
heii Co 2 chi tieu không dat k hoach d ra, nhu:
Báo hiêm xã hi bat buc dat 89,3%; Bâo hiêm that nghip dat 88,8%; Bão hiêm
x hi tir nguyen dat 110,4%. Nguyen nhân do qun phát triên manh ye thucrng
mai djch vi1 ma tInh hInh djch bnh COVID- 19 diên biên phi'rc tap và kéo dài nên
các nhà hang, khách san yen biên dêu ngung boat dng, các di vj giám lao dng
nén các chi tiêu bào hiêm thành phô giao qun không dat.
4. TInh hInh quc phông an ninh
Cong tác tuyn ch9n, gçi cong dan nh.p ngQ näm 2021 tai các phu&ng du
hoàn thành chi tiêu dê ra. To chirc lé giao nhn quân nàm 2021 trang tr9ng, chu
dáo, dáng quy djnh dat 100% chi tiêu giao.
xa

A

Z

A

VI. Quin Cam Lç
1. Tlnh hInh thrc hin các chi tiêu phát trin kinh t
a) Thucmg mai
Doanh thu ban lé hang hóa näm 2021 uOc dat 3.032 t dng, dat 75,8% so
vOi ké hoach thânhphô, nguyen nhân do ánh hu&ng djch bnh COVJD-19 có
chiéu huàng dién biên ngày càng phtrc tp nén trong tháng 7, 8, 9 nàm 2021 thành
phô phãi áp dung các bin pháp phong toã, each ly nhiêu khu virc nén tmnh hInh
cung 1rng hang hóa cQng nhu tam i mua sam ci:ia nguôi dan giãm süt. Các mt
hang thiét yéu van duy trI nhi.rng mirc tang tru&ng không cao so vâi cüng ks'; hInh
th&c mua hang duqc thay dôi Iinh hoat tir ti-crc tiêp qua ti-crc tuyen nhàm dam bào
cong tác phông, chông djch.
b) Nông nghip
San luqng
có hat uOc dat 400 thn, dat 100% k hoach giao; san ltrqng
rau, d.0 thirc phâm dt 200 tan, dat 100% ké hoach giao.
2. Tnh hinh dau ttr phat trien
a) Di vói ngun vn ngân sách cüa thânh ph giao cho qu.n
chü du
tt.r và diéu hành di.r an
K hoach XDCB nàm 2021, UBND thành pM giao cho qu.n thirc hin 132
cong trInh vói tong kinh phi là 42.900 triu dOng. Uc den 3 1/0 1/2022, t 1 giãi
ngân uOc dat 95% kê hoach &rcxc giao.
b) Di vó'i các dir an thuc ngun vn du tu ngân sách qun näm 2021
K hoach yn ctAu tuxây drng c bàn qun nàm 2021 là 2 16.359 triu dng,
di.rçc bô trI dê thirc hin dOi vâi 29 cOng trInh. Uâc den 31/01/2022, qu.n sê giài
ngân iiâc dat 95%% ké hoach dtrgc giao.
3. TInh hInh phát trin mt s linh vIc xä hi
a) V y
T' suit sinh thô toàn qun rc thcrc hin näm 2021 tang 0,08%o, dat và
vuqt ké hoach giao (KH: tang 0,05%o).
cay

,

lam
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S güxng bnh i.thc th%rc hin nàm 2021 là 242 gkrô'ng, dat 100% kê ho?ch,
trong do giuOng bnh cap phi.ring là 42 githng, các phuing dat 100% theo chi tiêu kê
hoach duçc giao.
b) Giáo diic
S bce sinh trung bce cci s có mt du Mm hçc: 7.68 1 hçc sinh, dat 102%
kê hoach. So hoc sinh tiêu hoc có mat dâu näm hoc: 14.224 hoc sinh, dat 100,2%
ké hoach. So hçc sinh mâu giáo có m.t dâu näm hoc: 6.640 cháu, dat 108,8% kê
hoach. So cháu di nba tré dâu nàm: 2.555 cháu, dat 185,8% kê hoach.
c) An sinh xâ hi
S6 h nghèo cOn 'a ixóc thc hin dn cui näm 2021 là 876 h, không dat
ké hoach giao (kê hoach: 300 he). Nguyen nhân do các doanh nghip, h kinh
doanh các the tam ngi'xng hoat dng, so hrçing doanh nghip dóng cüa, thua lô tang
do ành hiiâng cUa djch bnh dan den tInE hmnh lao dng, vic lam, thu nhp và di
song cüa nguOi dan gp nhiêu khó khan.
Các chi tiêu bào him xA hi du dat k hoach d ra, nhi.r: Bão him xä hi bt
buc dat 100%; Bão hiêm that nghip dat 100%; Bâo Mém xã hQi tr nguyen 100%.
4. TInh hInh quc phông an ninh
Cong tác tuyn chn, gi cong dan nhp ngü näm 2021 tai các phung du
hoàn thành chi tiêu dé ra. To chirc l giao nhn quân Mm 2021 trang tr9ng, chu
dáo, dung quy djnh dat 135% chi tiêu giao./.

Phuluc3
TtNH HJNH TRIEN KHAI NHIM VkJ VA GLkI PHALP CIJ THE TH!J'C HIN
"NAM KHOI PHUC TANG TRU'(ING vA oAy MJNH PHAT TRJEN KINH TE"
(Kèin theo Báo cáo s6 .3Co /BC-UBND ngày 25 thángu näm 2021 cia (Jy ban nhán dan thành pM Dà N&ig)
Tng si nhiém vi dugc giao là 91 nhim vii (sau khi trfr di 05 nhim vii dã duqc d4i1 sang näm 2022), các dan vj dã hoàn thành (dr kiên den
cuôi nãm 2021) là 73 nhiêm vu (chiêm 80%).
Co 12 nhim vti không hoàn thành (13%) gôm:
- Phôi hap cac Bô, nganh Trung uung hoan thiên va trmh Chinh phu, Thu tuang Chinh phu ban hanh Ngh thnh sua dôi, bô sung Nghi dinh sO
144/2016/ND-CP ye quy djnh mt so ca chê dc thi ye dAu tu, tài chInh, ngân sách và phãn cap quán l dôi vth thãnh phô Dà Nang — giao S& Tài chmnh.
- Tap trung hoàn thiên cong tác chun bj du tir các Khu cong nghip, cum cong nghiep rnri. bàn thành thu tpc lira chQn nhà du ttx ha thng 01 khu cOng
nghip mOi — giao BQL KCNC và các KCN
- Nghiên ciru d xut phucng an du tu cong môt khu cOng nghiêp mOi, gn v&i K hoch du tu cOng trung hn giai don 202 1-2025 — giao BQL KCNC
va cac KCN
- Don dc khâi cong xây drng trung tam Logistics Hôa Vang trong nm 2021 (thuôc xã I-Iôa Nhan và xã HOa San) — giao Cong ty CP Cãng Dà Nng
- Don dc, pMi hap kh&i cOng cOng trinh Nba ga hang hóa - Cãng hang không quc t Dà Nng trong nm 2021 — giao Càng Hang không QT Dà Nng
- Xiic tin du tu khu logicstics san bay (10 ha) ti KCN Hôa Cm — giao Ban Xüc tin và H trg dAu tu
- Hoàn thành cong tác chun bi du tir nâng cp nha ga hành khách TI — Cáng hang không quc tê Dà Nng
- Nao vet 1ung hang hái — Cáng vi Hang Hái (don vj không báo cáo)
- Thuc hien thu tuc kêu goi dAu tu 03 vüng san xut nông nghiëp lrng dung cOng nghê cao (Hôa Khuong - boa Phong, HOa Phü, HOa Khixang) — giao
UBND huyn HOa Yang
- Tp trung dy mnh san xut lüa hthi cci, san xuAt nông nghip Ung dmg cong ngh cao, chung nhin hitu cci, VietGAP — Giao Sâ NOng nghip Va Phát
triën nông thôn
- Xüc tin D an thành 1p truOng Dai hçc Quc t trên cci sr Vin nghiên ciru va Dào tto Vit Anh — Giao Di hQc Dâ Nng (dan vj khOng báo cáo)
- Xây dmg D an và kin nghj Trung uang thành 1p Dai hoc Quc gia Dà Nng trên cci sâ sp xp và nãng cAp Dai hQc Dã Nng và mt s tru&ng di
hoc trên dia bàn thành phO va dia phuong lan cn — Giao Dai h9c Dà Nng (don vi không báo cáo)
Co 06 nhim v (7%) chwa dt chi tiêu do chua có cY sr dánh giá — cn chO cliôt s Iiu cui näm 2021 gm:
- Chi tiêu v thu noi dja näm 2021 - giao Cic Thu TP dij kin không dat)
- Chi tiêu v thu thu xuAt nhp khAu — giao Ciic Hái Quan TP (dir kin dat)
- Chi tiêu v thu hñt dAu tir trong và ngoài nuâc — giao Si K hoach và DAu tir (dir kin dat)
- Chi tiêu v cAp chIrng nhán dàng k doanh nghip — giao Sâ K hoach và DAu tu (dir kin khOng dat)
- Tp trung tháo gà cac khó khàn, viirng mAc v thu tiic du tir d scm hoàn thãnh thu ttc du tu, trin khai thirc hien d an — Giao các BQL d an
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- DAy nhanh tin d trin khai thirc hin cac du an dAu tir xây drng, phAn dAu khOi công, dua vào sir ding các cOng trmnh tr9ng diem, dQng ltrc theo tin
do; nãng cao hiêu qua scr dung nguôn von dAu tu cong dircc UBND thành pith giao trong näm 2021, t?o dng 1rc thüc dAy tang truông kinh tê cüa TP —
Giao cac BQL d.r an.

TT

Ten nhiêm vu

Don vi
chü trI

Thôi

Kt qua

thirc
hin

Tinh hInh trin khai

Hoân thiên co ch& chInh sách

Phi hcp các BO, ngành Trung
uang hoàn thin và trInh Chinh
phü, Thu tuOig ChInh phil ban
hành Nghj dinh quy djnh chi tit
và biên pháp thi hành môt s
diu cüa Nghj quyêt SO
119/2020/QH14 ye thI diem to
chirc mô hInh chInh quyn dO
thj

2.

S Nôi
vu

Phi hçrp các B, ngânh Trung
ucmg hoàn thiên và trInh ChInh
pith, ThU tisàng Chinh phU ban
hành Ngh djnh sira di, b sung
Sâlài
Nghj dinh so 144/20161ND-CP
clilni
ye quy dinh môt s ccy chO dãc
thO ye dâu tu, tài chinh, ngân
sách và phân cp quàn 1)' di VCYI
thành phô Ba Nang

Thrc hin xây dimg Quy hoach
thành ph Ba Nãng tii k
2021- 2030, tAm nhin den nam
2050

Sâ KO
hoach và
DAn tu

(I) Ti dja phuung:
UBND thành ph có
van bàn ph6i hcip voi
B, nganh Trung trinh
Chmnh phà ban hành
Nghj djnh quy dlnh chi
tiêt V bienphap thi
hành mOt so diu cüa
NQ 119/2020/QHI4
v thi dim t ch&c mô
hinh chInh quyn do thj
(2) Tai Thing Lrang: các
BO, nganh Trung trclng
trinh Chinh phO ban
hành (thành ph phôi
hcip, don d6c)
(1) Tal dja phucing:
UBND thOnh phô cO
vOn bàn gi B TOi
chinh teng hqp
(2) Tii Trung ucing.
cac B, ngOnh Trung
uong trinh ChInh pun
ban hOnli (thOnli ph
ph61 hqp, dOn dc)

UBND TP trinh HDND
thOnh ph6 thông qua

1/2021

Ba hoàn thành.
Sâ Nôi vu dä tham muu UBND thành ph phi hçxp v&i Bô Ni vu trinh ChInh
phil ban hành Nghi dinh s 34/20211N1D-CP ngày 29/3/202 1 quy dnh chi tiêt Va
bin pháp thi hãnh Nghj quy& s 1 19/20201QH14 ngày 19/6/2020 cilIa quc hi v
thI diem to cure mô hInh chInh quyn do thi và mt so c die, chInh sáeh dc thñ
phát trin thành ph Dà Nng

Qu
111/2021

Qu
1/202 1
Qu
111/2021

Qu
IV/202 I

Chu'a hoàn thànli.
D có CV s 237 1/STC-QLNS ngày 28/6/202 1 tham mi.ru UBND thành ph6 k
gi:ri Bô Tài chInh d xut cac nôi dung sCra dii, b sung Nghj djnh so
144/20161ND-CP Da có CV s 237 1/STC-QLNS ngày 28/6/2021 tham miru
UBND thành ph k gai B Tài chInh d xut các nOi dung scra di, b sung Nghi
dinh s 144/2016iD-CP
Ba I,oàn thành
Dn nay, Tix vn tng dA hoàn thành dir thào quy hoch sa b (lAn 3), dtr kiAn báo
cáo UBND TP, Thành Uy và HIDND thành phO ti cuOc hçpngày 16/11/2021.
Can cil các chU tnrong cilIa ChInh phU, Thành Cy Thãnh phô và UBND thành ph
da thong nhAt gia han thai gian hoàn thành 1p quy hoach thành phô sang iiäm
2022 tai các van bàn: Nghj quyt s 119/NQ-CP ngày 29/7/2021 cUa ChInh phU
v các niuim vi và giái pháp dO nâng cao chat luçmg và dAy nhanh tiAn d 1p cac
quy hoach thri kS' 2021-2030; Thông báo s 202-TB/TU ngày 14/10/2021 cUa
Ban Thumg vit Thành Uy vA kêt 1un tai cuc hp ngày 08/10/2021, Cong van so
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7130/UBND-SKHDT ngày 21/10/2021ci1a UBND thành ph6 v vic diu chinh
tin cl 1p Quy hoach thành phô Dà Nang th&i kS' 202 1-2030, tam nhIn clén näm
2050.
(I) UBND TP baii haih
Kê hoach triên khai
Quy& dnh phe duyt
Diêu chinh quyhoach
chung thành phô
Nng dn nm 2030,
tm nhIn dn nãm 2045.

Xây dmg và thi,rc hin hiu qua
Kê hoach triên khai Quyêt diflh
s 359/QD-TTg ngày 15/3/202 1
cOa ThLi tirOng Chinh phü ye Sâ Xây
vic phé duyt Diu chinh Quy dwig
hoach chung thânh ph Dà
Nng dan näm 2030, tam nhin
dan näm 2045

(2) TrMn khai có hiêu
qu K hoach trMn
khai các bi.rôc sau khi
Diu chinh Quyhoch
chung thãnh phô Dà
Nng d
2030,
Mm nhin dn nm 2045
duqc Thu tuàng CP phê
duyt.

Qu
112021
(theo
thai
dim
rrg cp
phe
duyt).

Các
nãm
20212022

Dã hoiin thành.
UBND thành ph ban hành K hoach s6 95/KH-UBND ngày 17/5/2021 V V1C
Trin khai Quyt djnh s 359/QD-TTg côa Thñ tiiâng Chinh phñ phê duyt Diêu
chinli quy hoach chung thành phô Dà Nng den näm 2030, tm nhIn den nãm
2045.
Môt s ni dung trong tam S& Xây dirng clang don dc, thirc hin:
+ Trin khai diëu chinh các d an quy hoach phn khu: theo K hoach st 11 1/KHUBND, UBND thânh ph giao các Ban Quãn I dir an chuyên nganh thuc UBND
thânh ph& UBND huyn HOa Vang t chüc 1p diu chinh phãn khu (Thai gian
thi.rc hin các quy hoach phãn khu: Giai doan 2021 — 2025: 4 phan khu hoãn thành
nàm 2022, 5 phân khu hoàn thành nàm 2023, 3 phân khu hoàn thãnh nãm 2024, 1
phân khu hoàn thành näm 2025).
+ Trin khai diu chinh các do an quy hoach chuyen ngânh ha tang k9 thut: theo
Ká hoach s 11 1IKH-UBND, UBND thãnh ph giao 04 S và 03 Ban Quãn 1' dir
an chuyên ngành chO tn thirc hin tng cOng 09 d an quy hoach chuyên nganh ha
tang kj thut Bao gm: Do an Quy hoach chuyOn ngãnh giao thông dO th, d an
qiiy hoach chuyên ngãnh xr 1' chat thai ran do thj, DO an quy hoach chuyên ngành
cap din dO thj; D6 an quy hoach chu,,yOn ngành thông tin lien lac do thj, D an quy
hoach chuyên ngânh cap ntthc và chiêu sang do th; Do an quy hoach chuyên ngành
cao dO nan va thoát ntthc mat, thoát nuàc thai do tj; D an quy hoch chuyên
nganh nghia trang do thi. Thi gian thrc hin các d an quy hoach chuyén ngành:
Giai doan 202 1-2023).
+ Diu chinh Chuong trInh phát trin dO thj giai doan 2021-2030, Ip khu virc phát
trin dO thj sau khi Diu chinh quy hoach chung thành phô dan näm 2030, tAm nhIn
dn nãm 2045 duçic phO duyt: UBND TP giao Sâ XD thirc hin trong các nam
2021-2022. liOn nay, Sà Xây dirng dã hoàn thiOn d cirong d? toán trInh UBND
thành ph6 phO duyOt. Khu vrc phát triAn do thj s thro hiOn sau khi Chucmg trinh
phát triên do thi và Quy hoach phãn khu duqc duyt.
+ DiAu chinh Chucmg trinh phát trin nhà a giai do?n 2021-2030: UBND thành ph
dã phê duyt danh mic tai QuyAt djnh s 4972/QD-UBND ngày 18/12/2020 cOa
UBND thãnh ph v viOc ban bath Danh mic dO an, dtr an, nhiOm vi phát trin
kinh tA - xä hQi trOn dja bàn thOnh ph6 Dà Nang; So Xây dmg dã 1p trInh UBND
thành pli dà ban hành Quyt djnh s 173 6/QD-UBND ngày 20/5/2021 v viOc phO
duyOt D cucmg vâ dir bàn kinh phi Diu chinh Chucmg trInh phát trin nhà 0 thãnh
phô Dà Nang giai doan 2021-2030. liOn nay, SO Xây drng clang Iira chpn don vj ti.r
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Xây ding DA an dAy mnh phân
cAp, phãn quyAn, ñy quyên gn
vOi trách nhim cüa dla phwyng
tren các Iinh virc, nhAt là quân 19
dAt dai, dO thj, dAn Ur, tài chinh ngan sách... phü hcp vOi thI
diem mô hInh chinh quyAn dO
thj và quy dlnh hiên hành

6.

Rà soát, xây drng các chInh
sách thuôc thãm quyén cüa
thành phA, trInh I-I1DND thânh
phA xem xét, ban hành.

Xây drng mOt sA chInh sách d
dAn tu, phát triAn cac dr an ye
do thj (Bãi dA Xe, nhà 0 xã
hi.)

SO NOi

IJBND TP phé duyt d

v'i

an

Qu
111/202 1

SO liz
pháp

VAn bàn chi dao ciia
UBND thành ph

Qu
11/202 1

SO Xây

VAn bàn chi do càa
UBND thành phó

Qu
11112021

dirng

vn ti chtrc thtrc hin, di.r kin báo cáo phê duyt diu chinh Chrng trinh trong
nam 2022.
Ba hoàn thành
SO NOi vii dã có Th trmnh s 1508iTfr-SNV ngày 17/5/2021 báo cáo Ban Can sij
an hoân chinh sau khi tip thu gop 9 hi tháo, tiêp thu gop 9 IAn 3 và hc tap kinh
nghim da phuung.
Can cü kOt Iuãn hop BCS dáng ngày 24/5, SO N,i vi dã có T trinh 1638iTF-SNV
ngày 26/5/2021 trInh Chñ tjch UBND có CV so 3254/UBND-SNV ngây 29/5/2021
giao cac SO, ngành rà soát dA xuAt b sung nôi dung iiy quyn.
Ngay 22/7/2021, UBND thãnh ph Dà NAng t chOc Hi nghj chuyén dA dA tháo
Iun, thng ithAt thông qua D an "DA an phãn cAp, üy quyAn quãn 19 nha rnrOc theo
mô hInh chInh quyOn do thi trén dja bàn thãnh pho Dà Nang". Hi ngh tip thu tat ca
các ni dung Va phân cAp, üy quyên cia dti rc các sO, ngãnh gop 9, thông nhât giao SO
Nôi vii tng hop, hoàn thin dO báo cáo Ban ThLr?mg vi Thành üy xem xét, cho 9 kiAn
trtrOc khi triOn khai thirc hin. SO Ni vii cia tAng hgp 9 kiAn gop, Báo cáo Ban Can sir
Bang UBND thành phA CV sA 557-C V/BC S ngày 16/8 trInh Thãnh ily. Tai cuc hp
ngây 06/9/2021, ThirOng true Thành u9 cia co 9 kien.
Ngay 29/9/202 1, SO Ni vu cia có TO trinh so 28741ITr-SNV trinh Ban can sur dãng
TJBND thành phA lAy 9 klAn các dAng chI Thành ñy viên vA BA an phán cAp, iy quyên
quán 19.
Ba hoàn thành.
SO Ttr phap cia tham mini Chñ tch UBND thành phA ban hành CV sA
27121UBND-STP ngày 07/5/2021 ye viêc rà soát, xây durng chmnh sách trinh
HDND thành phA, trong do chi dao thO trithng các sO, ban, ngành chO dng rà soát
các van bàn quy pham pháp Iut thuc pham vi quán 19 quy dlnh các chInh sách
thuôc thAm quyên cüa HDND thành phO dé kip thOi de xuât xCr 19 dOi vOi nh[tng
ni dung mâu thuAn, chAng chOo, bAt cp hoc không cOn phü hop v&i thujc tiAn;
dông thOi, tiAp tic friên khai th?c hin hiu qua Chi thi sO 04/CT-ND ngày
11/6/2020 cia Chñ tjch TJBND thành phO vA tang ctremg cong tác tham mini xây
dirng và ban hành van bàn quy phm pháp 1ut cüa HDND, UBND các cAp trOn
cila ban thành phA Ba Nng.
Ba hoàn thành
- SO Xây dujng cia tham mum UBND thành phA ban hành KA ho?ch sA 7621/KHUBND ngày 19/11/2020 vA KA hoich phát triOn nhà 0 giai do?n 2021-2025; tham
mini ban hành Cong van sA 4372/UBND-DTDT ngày 15/07/2021
V/v bA sung KA hoch phát triAn nhà & thành phA giai do?n 2021 - 2025.
- Tham mum UBND thanh phA ban hành COng van sA 51 17/UBND-SXD ngây
10/8/202 1 v/v ti-iAn khai Chuong trmnh "5 không", "3 cO", "4 an" dAi vOl mic tiOu "Co
nhà 0" IrOn cija bàn thành phA dAn näm 2025.
- Tai Thông báo sA 70/TB-UBND ngày 15/6/2021, UBND thánh phA giao SO Xây
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dung nghiên cfru tang th vic quy hoch hin di bô, bãi d xe, quàng tru&ng t?i khu
virc nut giao thông dumg Phm Van Dông — VO Nguyen Giáp; S Xây dung da báo
cáo UBND thành ph ti Cong van s 6900/SXD-CPXD ngày 07/9/2021 V/v lien
quan dn phirnng an xãy dimg ham di bi khu virc nut giao dir?mg Phm Van Dng —
Vö Nguyen Giáp.
- S& Xây dujng da tng hcip, báo cáo UBND thành ph6 lien quan dn d xuAt cOa
UI3ND qun Hái Châu ye xây drng cong vién, bãi do xc ngãm kt hcp thLrcmg mai
djch vu ti khu dt A3 Nguyen Van Linh tai Cong van s 7022/SXD-QHKT&PTDT
ngày 13/9/2021; tham mru UBND thành ph các ni dung chi do lien quan tai Cong
van so 66291UBND-SXD ngày 01/10/202 1 v/v lien quan dn dO xut quy ho?ch khu
dt A3 Nguyn Van Linh vri hmnh thirc lira chn nhà du tr: Du giá thuO quyên sr
dung dt theo quy dinh pháp 1ut vO dAt dai.
- Ngoài ra, Sr Xây dijng cO nhiu van bàn tham gia kin di vài vic dAu ttr xay
dijng các dir an bäi d6 xe thông minh (10 L ThuOiig Kit, 172 Nguyn ChI Thanh...)
- Nhtr vy, Sà Xây dirng dä tham mini UBND thãnh phO các van bàn chi dao liOn
quan. S Xây dimg d xuât dánh giá hoàn thành nôi dung nay trong näin 2021.
II

2.

Xây dirng và tp trung triên
khai có hiu qua các k hoch
khôi phuc tang trtr&ng
Xây dirng kjch bàn phát trin
kinh tO - xã hi thành phO 20212025 cho tfrng giai do?n cii th
Tip tue thire hiên cái cách thu
tuc hành chinh và cal thiên chi
sO nàng lire canh tranh cap tinh
(PCI).

Xây dimg và trin khai cO hiu
qua KO hoich khôi phic hoat
dng du ljch thành phô Dà Nng
trong tinh hinh mói

S?i K
hoach và
Dâu ax

Viàn NC
phàt trin
KT-XH
thàth
phó

Sà Du

ljch

UBND thânh ph6 cho
kin chi dao trin ldiai
thirc hin Chuyên

1112021

Van bàn chi dao cUa
UBND thành ph

Quy
11/2021

(I)UBND thànhphó
ban hành K hoach khôi
phc hoat dng du ljch
thành pM DaNng;
chUc cáo chucmg trinh
sir kin chào nain mcii
2021.

Qu
1/2021

Ba dju chinh tin do theo K hoch s 121IKH-UBND ngày 23/6/202 1 v trin
khai chirong trInh hành dng sO 08-CT/TU cOa Thành üy, theo dO, diu chinh
sang Qu 112022.
Ba hoàn thành và báo cáo UBND TP tai tr trInh s 293/TTr-VKTXH ngày
07/07/2021 v/v thrc hin Báo cáo chi s6 näng lrc c?nh tranh cAp tinh (PCI) cáa
thành phO DN nãm 2020. UBND thành phô dä ban hành Cong van so
4586/UBND-VKTXI-I ngày 23/7/2021 v vic tip tiic cãi thin môi tru?Jng dAu
tir, kinh doanh, nâng cao chi s6 PCI.
Ba hoàn thành.
- UBND thành ph ban hành và frin khai K hoach s 65/KH-UBND ngày
13/4/2021 v khoi phiic hoat dng du ljch thành ph Ba Nang giai doan 20212022, tng hçip tinh hInli trin khai cña cáo dcm vj trong 06 tháng dAu nãm 2021
vá có báo cáo so 192/BC-SDL ngày 07/07/202 1 ye tinh hInh thit hai doanh
nghip du ljch và dê xuât giái pháp h trçx doanh nghip, khôi ph%Jc hoat dng du
lch.
- D dam bâo các nhim vi khOi ph%ic du ljch phü hqp vói tinh hInh thirc té, Si
Du ljch dä tin hành nghiOn cfru, du thão van bàn, lay kin cüa các sec, ngành
ch(ic näng và dcm vj liOn quan, nghiOn thu tip thu, hoán chinh va có Cong van s
1961/SDL-QLLH ngày 27/10/2021 báo cáo và d xuAt UBND thãnh phô phO
duyt K hoach KhOi phiic hoat dng du ljch thành phô Dà Nng trong tInh hInh
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(2) T chüc chuong
trinh kich cu du tjch,
sir kin kIch cu, san
phim mâj thu h(it
khách.

Qu
11/2021

bmnh thtthng mói. Ngay 28/10/202 1, Si Du 1ch dã t chlrc Chiicmg trInh trin khai
ké hoch khôi phiic hot dtng du lich Ba Nàng trong giai doan binh thir&ng m&i;
lông ghép triên khai phuang an don khách du ljch, htc1mg dn các ca sâ djch vu
dam bão diu kin hoat dng tth lai theo hi.ràng dn Nghj quy& 128/NQ-CP ngày
11/1 0/2021 cila Cliinh phO ban hành quy dinh tam thi "Thich 1mg an toãn, linh
hot, kiêm soát hiu qua dlch COVID-19" và cong bô ra mat 1mg diing VR360
"Met chm dn Dâ Nang".
- Hin nay dOi vài viêc triên khai thi dim don khách quc t can dr Cong vAn s
80441VPCP-KGVX ngày 2/11/2021 cña VAn phOng ChInh phO ye ' kiên cña PhO
ThC tixâng Thtr&ng trirc ChInh phil Pham BInh Minh dông chO truang ye lô trinh
thI diem dOn khãch du ljch quôc tê den Vit Nam, Hi.nng dan tam thai so
4122/liD-B VFfTFDL ngày 0 5/1 1/2021 cña Bt) VHFIDL ye tliI diem don khách
du ljch quôc tO dOn Viêt Nam, Sâ Du ljch dA phOi hcrp các s, nganh, dja phi.rang
lien quan dir thão và dO xuât UBND thành phô phO duyt cAc ni dung lien quan
dêsthn triOn khai cong tác dOn khách. BOng thi, trong các tháng cuôi nAm së
triOn khai nghiOn clru cac thj tnrYng quOc tO den Ba Nang; t chtc cAc hôi thAo
truc tuyên dOn các [hl trtrng quôc tO trQng diOm dé trao dôi, cp nht tInh hinh
dich COVID- 19 cOng nhix xu hu&ng hành vi cOa du khách sau Anh htrmg cUa d:ch
bnh.
- Ngay tr dAu nAm 2021, Sâ Du lich dA phOi hap v&i các dan vj liOn quan tO ch(rc
LO hi Ba NAng - Chào NArn mâi 2021 vâi các hoot dng hap dan thu hOt dông
dáo ngithi dAn vA du khách; to chlrc thAnh cong triOn lAm ãnh chO de "CAnh chirn
San TrA" và "KhoAnh khAc San Trà"; triOn khai xây dtmg KO hoach to chlrc Lê
hi "Tuyt vi Ba NAng 2021". NgAy 30/3/2021, S& Du ljch dA tO chlrc hop bAo
Giãi Danang FantastiCity Open 2021, diOn ra trong 3 ngày tr 30/4 — 2/5/2021.
Bong th&i, mt so sr kin nhu CuOc thi "Hoa khoi HOa Binh Vit Nam 2021",
CuOc Thi Hoa KhOi Du Llch BA NAng 2021... cOng dtrac khâi dng tai BA Nang
trong cac thang du nAm 2021.
Ba hoAn thAnh.
- S dA tharn mini UBND thAnh phO dông ' chO truang triên khai thI diem các
chInh sách ho trçt thu hilt doAn khách du 11th MICE den BA Nang nAm 2021 nhir
ho trçx ye hinh thlrc don tiêp, chAo mfrng, hO trq ye truyen thông, tng qua Itru
nim, ho trq thil tiic cAp phOp các hoat dng du ljch MICE tai BA NAng.... Tr 15/3
— 26/4/2021 dA ho trq thrqc 09 doàn khAch MICE vôi khoãng 3.120 khách den BA
NAng. Dng thai, Sâ dA tham gia gian hang quâng bá du ljch BA NAng trOn Hi
chi du lich quc t trirc tuyn Busan tfr ngAy 08-09/10/2021; Hi chç du ljch quOc
t trirc tuyen ITB Asia ttr ngày 25-2?/10/2021; ti-iOn khai khAo sat thj trir&ng du
lich ni dja; phôi hcirp viii dan v tuvAn Outbox Consulting tiOn hành khAo sAt các
thi tru&ng quôc tO trng dim và dO xuâtgiAi phAp xilc tiOn quAng bá du ljch BA
NAng giai doan 2022-2025 xay ding kê hoach tO ch(rc CuOc thi Anh den trim
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(3) Don doe các dir an
tan san pham duljeh
phat trien kinh te ban
dém tai Dà Nng; hm trq
hInh thânh san phim du
Ijch mài

Qu
IIU2O2 1

tuyn dn thj tnthng Han Qu6c (th 15/il — 15/12/2021) nh.m gcti nhãc hinh ãnh
clçp vô du ljch Dà Nng yà phát dng den thj trulng khách Han Quoc, dtrçic dánh
giá là thj trtx?ng trong diem cüa dja phuang.
- Sà cling dli ban hành Kê hoach so 421KH-SDL ngày 04/03/2021 v thu hut
khách du ljch khi tInh hInh djch bnh duqc kiêm soát. S& Du ljch dà chC trI, phôi
hcip cüng các dja phtrang lien ket (Quãng Binh — Thra Thiên Hue - Quãng Nam),
Hip hi Du ljch to chüc và giài thiu tai Dà Nang, Ha Ni, TP. Ho ChI Minh,
CAn Tha chucmg trinh thu hlit khách du ljch näm 2021 mang chC de "Mien di san
diu kS" (Amazing Central Heritage) vci nhiêu gói tnt dãi hap dan, các san phâm,
dich vii inài la, dam báo chat hrcrng dáp (mg theo xu huàng và nhu cau da dng
cia du khách di du khách 1ira chn trài nghim, tham quan du ljch mien Trung.
Trong vông chua den 1 tháng, chucmg trInh dà thu hit han 80.000 luçit khách
tham quan du ljch din Dà Nãng. Tuy nhiên vi vic bing phát djch tr cuôi thang 4,
dàu thang 5 khiôn chtrong trinh, các sir kin, hoat dng phâi tam dmg, không the
trim khai theo kê hoch, chtra thirc str dat dtrccc hiu qua nhu mong dci.
Ba lioàn thành.
- Dê chuân bj các san phâm du ljch mâi, Sà dã tO chüc buôi lam vic vii UBND
các qutn, huyén và cac dan vj lien quan bàn giâi pháp phát trim du ljch nông
nghip va nongthOn, du ljch cong dOng; tO chirc khâo sat tai I-IOa Bãc, các diem
du lich dcc tuyên sOng Cu Di, CT15 - HOn Stp, Bãi Nam — Bäi Ba, Phô du lch
An Tbuqng...; tiêp tVc phOi hçip triên khai cac Di an tio san phâm du lch tai ttmg
cija phuang dã duqc UBND thành phô phé duyt; phôi hcp gop ' hoàn thành hi
sa nhim vii 1p quy hoch Cong viên Nguyen Tat Thãnh, bãi tAm Nam 0, Ghinh
Nam 0, hoàn thành nhim vu quy hoch chi tiêt 1/5 00 khu virc phia Bong dung
Hoàng Sa, thuOc pham vi Di an phát trim du Ijch cong ding Th Quang — Man
TháL.; triM khai hIrih thành mt s' dim check-in t?i bãi biM M9 An, Cong vim
Bin Ding, bäi biM Man Thai... Si dã phi hap vii các dia phuang Thra Thiên
Hue — Quang Nam to chuc cupc hçp nghe dan v tu van Outbox Consulting thuyet
nunh vi d An du lch ving; phOi hap UBND huyn Hia Vang trInh UBND thành
phi báo cáo HDND thành phô cho kim ye Dián thrc hin thi diem phát trim
nông ngliip, lam nghip, nuoi trong thiy san kit hqp khai thác djch vii du ljch
trin dja bàn huyn Hia Vang tai kS' hop cuii nAm 2021.
- PhOi hqp vii các si, ban, nành tIch circ h trçl nhà dAu tu d hinh thành và dua
vào mt so dir an tao san phAm du ljch mu váo ban dim nh: Lang vAn hóa Ca
Tu Toom Sara; Vanessa Beach Club; Dana Beach Colour; Bar AU, khai tniong
khu to hap dii lch cao cap Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa và các
khách san 3-5 sao; Cong viên nuic trong nhà - Water Park 365 t?i Da Nang
Mikazuki Japanese Resorts & Spa; Trung tam thuccng mai VVmal1; Chq Ca Go Beach Coffee & Bar...
- Ben cnh do, dA hoàn thành giai doan I Dr an tuy&i phô di b Bach D.ng — câu

(4) Tng kt, báo cáo
tlnh hlnh thrc hin.

Qu
IV/202 I

Nguyn Van Tri — Trn Hung Dto, hin dang trinh UBND thãnh ph chü throng
dâu tu giai doan 2— Khu 'inc cAu Nguyn Van Tr; trin khai Khu phô du ljch An
Thucmg giai don 1; dâ du tir thit kê các ciim cãnh quan, dim trang tn, check-in
tai Cong viên Bin Bong, bäi bin M An d phiic vii ngir?ii dan và du khách;
dang then khai thi& k dir an trang fri chiu sang ngh thut các cay cu và 2 bi
sông,Hân vâi chô d "DOng song ánh sang".
Dã tong hcrp tinh hInh triên khai cOa các dan vj trong 06 tháng dâu nãm 2021 và
tip tic báo cáo trong tháng 12/2021.

Xây drng các D an tptrung
phát trién 4 nhóm san phâm du
ljch chü li,rc, däc thO, chat lirong
cao d tao sr khác bit và tInh
canh tranh, gm: Du lich bin,
nghi dung cao cap; du ljch mua
sam, vui chai giái trI, goIf hôi
nghj, hOi thâo; du Ijch vAn hóa,
ljch sir, tam linh, cong dng,
sinh thai và du lich do thi.

Ba hoàn thành. Trén co s F)t an Ca cu Iai ngành du Ijch Ba Nng den nãm
2025, dinh htr&ng dn näm 2030 (dirge ban hành tai Quyt djnh sO 3860/QDUBND ngày 13/10/2021), Sâ Du Ijch dä lng ghep váo Ké hoch phát tnién du
ljch Ba Nng giai doan 2021 - 2025 d trInh UBND thành ph ban hành (K
hoach s, 7513/KH-UBND ngày 16/11/2020). Hiên các ngành dang tich circ friên
khai các nhiém v drnc giao.

a)

Xây dijng 02 ChuyOn d "Hin
trgngphát trim giai dogn 20112020 và il/nh hitóiig, giái pháp
phdt trimn san phdin du lie/i, th/
trwd.zg du ljch than/i phô Dà
N&zg thai kj) 2021 - 2030, tdm
nhln den nám 2050" và "Hiên
trgngphat irimn giai dogn 20112020 và phztong an p/ian bO
khón gian, phát trimn k cau
hi tang phyc vy phát triên du
ic/i, các k/in, diem du lich thành
pM Dà N&zg t/?&i k> 20212030, t&n nhIn den nám 2050"
tIch hgp vao Quy hoach thành
ph Ba Nng th&i k 2021 2030, tAm nhin dn nAm 2050

SDu
.
LICh

UBND thành ph6 cho
kin chi dao triên khai
thirc hin 02 Chuyên d

Qu
111/2021

BA hoàn thAnli
- S& DL da hoàn thành 02 báo cáo so bô chuyên d& có CV s 1073/SDLQ1WDL ngày 01/07/2021 gi S K hooch váDu tu dg thão 1n 1 và dang
tái dir thâo 1n 2 trén trang web quy hoach thAnh phô dAng thii gian quy dnh.
- S da thu dng Co CV s 1233/SDL-Q1L ngIy 29/7/202 1 mi mt so
chuyên gia tir van nrrng dlnh htràng phát trin không gian và san phm du ljch
cOa thânh ph& dn nay dA tiêp thu, tong hgp cac kin vào dr thAo 02 chuyên dé.
Ngày 16/9/202 1, SO Du llch to chirc hQp báo cáo thy ' kiên cUa mt s6 s& ngành,
chuyên gia, Hip hi Du ljch v ni dung 02 chuyên d tIch hqp quy hoch cila
thành phO. Trên co sr do, S? tthp tuc hoàn thin d báo cáo LJBND thãnh ph& SO
K hoach va Du tu, tu van tng theo thOi gian quy dlnh.
- Ngày 28/10/2021, SO dA hoán thin và có Cong van s6 1986/SDL-QHPTTNDL
gOi lay kin các sO, ngAnh, dcm vi lien quan vA cAc chuyén gia du ljch v dir tháo
02 chuyén d giai doan 3. Dng thOi, dA M churc lam vic vói Tir van tOng vào
ngày 02/11/202 1 d thông nhit mOt so ni dung v tich hqp Quy hoach thAnh ph&
Fliên, SO Du lich dang hoàn chinh dir tháo 02 chuyên d theo gOp ' cOa các don vj
lien quan theo tthn dO chung cOa thành ph tai Cong vAn s 7130/UBND-SKHDT
ngày 2 1/10/2021.

b)

Xây dirng và trin khai EM an
quân .l' va phát trthn du ljch
ban dão Scm Trà

SO Du
Ijch

UBND thânh ph6 phê
duyt

- Xáy
di,mg:
Nãm

Ba dinyc gin han báo cáo iM an sang du Quy 11/2022
- SO Du lich dA nghiên c(ru tham miru UBNT) thánh pM phC duyt EM ding chi
tit va kinli phi xây dirng EM an quán l và phát trthn du ljch t0i ban dâo Son Trà
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2021
-Then
N
2021 2025

c)

Tháo g kho khãn vu&ng mc
d khai thác cO hiu qua tim
nãng phát trin du lich thrOng
thuy nOt dia, däc biOt Ia day
nhanh tin dO du an nao vet
sOng C CO.

Khôi phiic và phát frin hoat
dOng thucmg mai

Fh
c
an
QLDA
DTXD

các Ci
NN&PT
NT

Van bàn chi dao cUa
UBND thành pho

Quy
11112021

tai Quyt dinh si 2182/QD-UBND ngày 23/6/2021. Dng thxi, dn nay, Sâ Du
ljch dã clii do Ban Quán 1 ban dâo Son Trà và các bäi blén du ljch Dà Nang
hoàn thành cong tác dâu thâu lira ch9n don vj tu van Y ding Do an là Vin
NghiOn cüu Phát triOn Du ljch Vit Nam, k' kOt hçrp dong và tich circ triOn khai
thtrc hién theo quy dinh. Trong ngày 30/10 — 01/11/2021, Vin NghiOn ci'ru Phát
trjOn Du lich Vj& Nam dã dOn khâo sat tai bàn dào Scm Trà Va lam viêc vài các
sâ, dia phucmg, dcm v lien quan dO nãm thông tin xây dtrng DO an.
- Tuy nhiOn, hin nay các sà, ban, ngãnh, dcxn v liOn quan van dang tp trung thrc
hen KOt luOn 269/KL-TTCP ngày 16/9/2019 cOa Thanh tra Chinh phO vO các ni
dung: quy hoch 3 Ioi rfrng, quy djnh ye hânh lang bâov b biên, ye an ninh
quôc phOng, ye thO tVc du tu dôi vâi các dir an, ye cap giây ch(rng nhn quyOn si
dung dat... dOi vâi các dr an dau tu xây dirng trOn ban dâo Scm Trã, trong do cO
viCe xác dnh ranh gi1i cii the giita dat rfrng và dat quy hoach loãi lam nghip thc
hiii cac dr an. Ngoài ra, cac dçxt gian cách xä hi do dch COVID-19 kéo dâi ânh
hu&ng dOn vic thgc hin thO tic dâu thâu 1ra chQn dcm vj tu van; vic hn chê di
lal giiia các dja phucing cling gay kho khAn cho don vj tu van to ch(rc kháo sat
thuc tO, diêu tra xã hôi hoc môt cách clii tiêt, toàn din dO lam ccx sx xây dimg DO
an.
- DO dam b nôi dung tham miru dat cht Iircmg, phO hqp vci yOu cu thrc tO
phát triOn du 1ch va cac quy hoach, quy djnh tai ban an Son Trà theo thu truong
cOa Trung uung Va thành phô, nhn dircxc six thông nhãt cOa cong dông doanh
nghip du ljch, ngu&i dan và các don vj lien quan nhärn tao tInh khâ thi trong cong
tác triOn khai thrc hin, S Du ljch dã co COng van s6 165 1/SDL-QHPTFNDL
này 07/10/202 1 báo cáo UBND thãnh phô dO xuât gia han b cáo DO an sang
itlu Qu 1112022. Ngày 26/10/2021, UBND thành phô dã Co Cong van so
722 5/UBND-SDL báo cáo Ban can sir Dâng UBND thành phô và Ban can sir
dáng UBND thânh phO dA có Cong van sO 700-C V/BCSD báo cáo Thuimg trirc
Thành üy dO xuát cho phép gia han.
Ba lioàn thành.
D tháo g vu&ng mc khó khãn pháttrin du lch dtrxng thOy nOi dja, Sr d
tham muu UBND thành phô Báo cáo so 1351BC-UBND ngày 25/5/2021 báo cáo
Ban can sr Dáng UBND có van ban so 342/BC-BCSD ngày 25/5/2021 trmnh
Thuong true Thanh uy thông nhât tai Thông bao sO 137-TB/TU ngay 03/6/2021
ye nçi dung chuyen de phat trien du 1ch ducrng thuy nçi da 202 1-2025, de xuat
cac giãi pháp chi dao các ngành churc näng thñc dy phát triOn du ljch thrOng tliu'
nOi dIn trOn dja bàn thành phô, trong dO eO yOu cu khân truong dy nhanh tiOn
dO dr an nao vet song Co CO.
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Phát triên ha tang thircmg mai,
bao gOm: thuc hin cong tác
chuân bi day Pr dir An chcr Dâu
môi Hoa Phirccc, Trung tAm
Thirong mai chçi Con; ken goi
và hithng dAn nhà dâu hr lap cAc
thu We thành Ip cüa hang min
thuO trong phô, khu phi thus
quan, Trung tAm thirong mai
quOc tê

Cong
g

Thrc Iiien cong tác
chun bi dàu tir, kêu goi
dâu tu cãc dLr an ha tang
Ehuong mgi

Qu' iv,'
2021

BA hoàn thành
1.DránchciCon:
Th%rc hin kiên chi dto cüa UBND thãnh ph6 tai cuOc hçp ngày 13/5/2021, v vic
thông nhât chñ trircing giao Sà Cong Thixcing lLra chn don vi tiivân 1p Phucmg an
dâu tir, quãn I vâ khai thác Chci Con theo htr&ng duy fri chcir fruyén thông, vAn minh,
1iin dai (Cong van sO 1304/VP-KT ngAy 14/5/2021 cOa Van phOng UBND thành
ph), Si Cong Thuong dA xây dimg, tham mini UBND thành phô phé duyêt DA
cirong vA dir toán Ip Phircmg an dâu tir, quãn I và khai thác Chg Con (Quyêt dinh
so 3226/QD-UBND ngày 13/10/2021). Hin nay, Sâ Cong Thirang dang triên khai
thu ti1c lua chn don vi tir van xây diing Phirong an (dA dang tai ho so mOi thâu Len
FI thông mng dan thAu quôc gia).
2. Dir an Chor dâu môi HOa Phuâc:
IJBND thãnh phô dA có Cong van so 4098/UBND-SKHDT ngày 02/7/202 1 thông
nhAt cliii truong, cho phép Cong ty TNT-Ill MTV Proton dtrcic nghiên cfru quy hoach,
dAn hr Chçr DAn rnOi I-IOa Phithc. NgAy 02/11/2021, S Cong Thi.rong dA tham mtru
UBND thành pho cO buôi Lãmvic (trirc tuyên), nghe Cong ty TNHH MTV Proton
báo cáo dê xuât các hrrng trién khai dir an Chqdâu môi Hôa Phirâc.
Ben canh do, cAn dr kiên ciia IJBND thành phO ye vic thông nhât chO trirongdâu
hr Dir an ha tang k9 thuAt Cho Dau môi Hoa Phuoc (bao gOm gial phong mAt bAng
san nn, ha tang y thut lien quan) tü nguon vOn dan Pr cong (tai Thông báo sO
417/lB-VP ngAy 09/8/2021 ciia Van phOng UBND thành phô) vA các van bàn lien
quan dn viêc chuyn mvc dIch thding dt frng Iia d thire hiên di,r an trên dja bàn
thành ph Dà Nng (Cong van sO 13391T1'g-NN ngAy 14/10/2021 ciia ThO ttróng
ChInh phi; Cong vAn sO 7110/UBND-DTDT ngày 20/10/2021 cia UBND thành
pho), Sâ Cong Thirong dA clii fri, phôi hqp vói cac sen, ngành lien quan bAo cáo, dé
xut UBND thành phO các thi We can triên khai dê chuân bi dAu Pr Dij an h tAng k5
thuat Chçr dan môi HOa Phuâc (Cong vAn so 2755/SCT-KJ-ITCTl-I ngày
28/10/2021).
Hin nay, S& Cong Throng dang khn trirong phOi hçrp Ban QLDA DTXD cAc cong
trinh dan di,ing và cOng nghip trién khai 1p BAo cáo dê xuât chi throng clau hr H?ng
mic giAi phong mat bang và ha tang k5' thuat thiêt yeu Di,r An Chq Dan môi HOa
PhirOc, d gui s& Ké hoach và DAu Pr thâm djnh, tham mini UBND thânh phO frmnh
HDND thành ph phé duyt cliii tnrcrng dAu hr (di,r kién vao k' hop cuôi näm 2021).
Sau khi thrqc HDNT) thành ph phé duyt chi tnrong dan Pr, nguôn vOn và kha näng
can dM vOn dOi vài hang rniic giAi phong mat bang và ha tang k5 thut thiêt yen
thuOc Dr an Chq Dâu mOi HOa PhirOc, Sr Cong Thuong si phOi hçnp Ban QLDA
DTXD các cong frmnli dAn di,ing và cong nghip, UBND huyn HOa Yang vâ các s&
ngành lien quan trin khai các thO titc tip theo (diOu chinh quy hoch chi tiét 1/500
Dij an; giAi tOa dn bi; 1p dr An du hr dôi vâi hang mic Ha tang k' thut Chq dâu
inOi HOa Phtrâc, tO chüc thi cOng; trinh phê duyt danli mvc qu dAt dâu giá quyên

11
sCr dung dat, xây drng Phticmg an du giá; xác djnh giá khOi dim và t chirc du giá
lua chQn nhà dâu tu...).
3. Khu phi thuê quan:
- Tlitic hin clii do cüa Lanh dao UBND thânh phO sau các buôi lam vic trirc tuyên
vài Cong ty TNHH XNK Lien Thai Binh Duang (Cong ty IPPG), dc bit là Thông
báo sO 20 1/TB-VP ngày 14/5/2021 và Cong van so 1945/VP-KT ngáy 07/7/2021 cüa
Van phOng UBND thành phO, Sâ Cong Thtwng dä phôi hçip vài Vin Nghién c(iu
phát trien kinh tO - xa hi Dà Nãng, Cong ty IPPG và don vj tir van (Vin NghiOn
ciru Phát triOn Ben vttng Wing — 1RSD) tham miru UBND thành phO van bàn dO xuât
Thu Wang Chinh phil cho phép xây dirng Dê an thành 1p Khu phi timO quan thành
phO Dà Nang (Cong van so 1118/SCT-QLXNK ngày 3 1/5/2021, COng van sO
1774/SCT-QLXNK ngày 30/7/2021).
-Thirc hiên Thông báo sO 573-TB/BCSD ngày 28/8/2021 cOa Ban can sij dàng
UBND thilnh phô ye kOt lun cuc hQp Ban can sir dãng UBNI) thành phO ngày
23/8/2021, Sà Cong Thirong dA hoàn thành du.r tháo van bàn cila UBND thânh phO
gu'ri Ban can si,r dãng UBND thành phô dO báo cáo xin kiên Thithng lrurc Thanhüy
ye dO xuât ThO tlr&ng Chmnh phO cho phOp thành phô E)à Nang nghiOn can, xây durng
DO an thành 1p Khu phi thuO quan thành phO Dà Näng (Cong van sO 2194/SCTQLXNK ngày 07/09/2021). Theo Thông báo sO 192-TB/TV ngày 28/9/202 1,
Thi.thng trijc Thành ily dà kOt Iun: "Vic hinh thành Khu phi thuO quan là phü hqp
vài quy hoach chung tai QuyOt dnh sO 359/QD-Tfg ngày 15/3/2021 cüa Thu tuOng
ChInh phC va chil tnrnng, djnh huang phát iriOn cila thành phô. DO nghj Ban can si
dãng UBND thánh phO chi dan sOrn có van bàn glri Thu tuxàng ChInh phü, dOng thOi,
clii dao các ccr quan ch(rc nàng chü dtng phOi hcrp vài các B, ngành Trung u.rcing
xây dumg DO an".
- UBND thành phO tip ti,ic giao Sâ Cong Thuong chC In, phi hcip vài các sa ngành
liOn quan sam hoàn chinh dir thão van bàn dO IJBND thành phô trinh ThO tur&ng
Chinh pliü xin ch tnrong xay dirng DO an thành 1p Khu phi thuê quan thành phô
Dà NAng (Cong van sO 6814/UBND-KT ngày 08/10/2021). Sau khi gui lay kiên
các s&, ban, ngành liOn quan, Sâ Cong Thuung dA tong hçxp, hoàn chinh duj thâo van
bàn càa UBND thành phO trinh ThO tuOng Chinh phO dO xuât chil tnrong cho phOp
xây dmg DO an thành 1p Khu phi thuê quan thânh phO Dà Nãng (Cong van sO
2680/SCT-QLXNK ngày 22/10/2021). DOn nay, IJBND thãnh phO dã có Van bàn so
74661UBND-SCT ngày 05/11/2021 gui ThO tirOng ChInh phñ ye vic dO xuât xây
dirng DO an thãnh 1p Khu phi thuO quan thành phô Dà Nng.
4. Cua hang mien thuO:
Thurc hin nhim vi,i UBND thành ph giao, tir thãng 5/20192 Sa Cong Thurong da
chü trI, phôi hqp vài các s&, ban, ngãnh liOn quan huàng dan, ho mci Nhà dan tur
(Cong ty TNHH Kinh doanh mien thuê Lotte Phü Khánh - dôi tác cila Cong ty
TNHH XNK LiOn Thai Binh Dtrang) thijc hin các thu tic hành chInh 40 1p co s&
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ban lé - cüa hang min thus frong ph& Tuy nhién, Nba 4u hr và các di tác lien
quan chua cung cp dO các h si pháp 1, dc bit là h sa pháp 1' lien quan dn dja
dim dat clra hang min thug (ti TOa nhà s 8 VO Nguyen Giáp) d thrcrc xem xét
cp phép theo dOng quy dinh pháp lut.
Den tháng 02/2020, &rcc sir chi dao cOa UBND thành ph và sir h trçr cOa S& COng
Thtrong cOng nhir các Ca quan, dcm vi quãn I' chuyén ngành (ti trung hong, dla
phtrang), các tài lieu pháp 1' lien quan dOn da dim 1p ca sà bàn 10 (gm: GCN
DKDT diu chinh, GN DKKD diu chinh cOa Cong ty Silver Shores - di tác cho
thuO mt bAng dt cra hang min thud; các tài 1iu v dánh giá tác dng môi trung,
PCCC, h scr thit k ccr s&, thO tic nghiêm thu, hoàn cong. cho phép dira Khu
tlurcing mai - dch vii (noi dt ccr s& bàn 10) trong TOa nhà s 8 VO Nguyen Giáp vào
khai thác sIr ding...) da ccr bàn hoãn tt. Cong ty TNFIH Kinh doanh min thuO Lotte
PhO Khánh vã cac dôi tàc tin hânh rà scat, cp nht, bO sung 'a h sa (Bàn giãi trinh
dA ngh cp phép, Bàn giâi trInh tiOu chi ENT, Hcrp Mng thuO dia dim. .). Tuy
nhiOn, do ành htrIrng kOo dài cOa dai djch COVJD-19 và mt sé van d nOi ti giia
Nba dAu tu và các dôi tác, nen cho dn nay, Nhà dAu Pr vn chira gIn ho scr hoân
chinh v Sr COng Throng d dtrçic tip tic xem xOt, cAp phép thành lap, dim Dr an
clra hang min t1ni trong phô di vào hoat dng.

b)

H trq, thee dAy doanh nghiep
1mg ding các giài pháp thirong
mai din tIn trong ho?t dng san
xuAt, kinh doanh, mIr rông thi
tnrIrng tiêu thi hang boa cOa
thành phA Ba NAng trong va
ngoài nir&c.

c)

HA trq, tto diu kin cho cac
DN dAy manh san xuãt, mIr rng
thi tni&ng; tang cuIng quáng
bá, giIri thiëu các san phAm dc
tnmg, chIn lire clia thành phA Ba
NAng

SIr Cong
Throng

SIr Cong
Throng

Trin khai có hiu qua
k ho?ch phát triên
throng m,ai dicfl tU
thành phô Dà Nng
nAm 2021

Trin khai cO hiu a
chtro'ng tninh xiic tiên
thirong mai thành phA

DàNang

Qu iv/
2021

Qu' ivi
2021

Ba hoàn thãnh.
- Thông báo chirong trInh h trçr tham gia các San TMDT trong và ngoài ntrâc
(Alibaba, Amazon, Tiki, shopee, Lazada, Sendo. ..) theo chucmg trInh clia Bi
COng Throng. TA ch(rc kháo sat tInh hInh 1mg di,ing TMDT t?i cac doanh nghip.
- Triên khai hA trq 11 don v tham gia Chtrcmg trinh "Ho trq doanh nghip, h
kinh doanh xOc tin bàn hang trtrc tuyn bAng cac giâi pháp tip thi da kênh"
thuc Chirong trmnh phát triOn thirong mai din tIn quOc gia nàm 2021.
- PhAi hop vfni TAng Cong ty giâi pháp Viettel xây drng quy trinh triAn khai san
Thirong mai din tIn (cho tiAu thuong) và triAn lam ão hO trcl doanh nghip thành
phA quâng bá, giâi thiéu, triên lOm san phAm trirc tuyn.
- HA trçl hr vAn, to 1p gian hang giài thiu va tiêu th san phAm trOn san giao
djch thuong nîai dién tIn Shopee cho 05 doanh nghip, co sIr san xuAt kinh doanh
các san phâm nông ngIiip, san phAm OCOP, san phâm tharn gia OCOP trên da
bàn thành phô.
Ba hoàn thành
- Ba tham mtru, trInh UBND ban hành chi.rong trInh XTFM giai do?n 202 1-2025; SIr
da ban hành và frin khai K hoach tA chIne Chirong trinh "Gil hnh phCc — Happy
hours" thuôc Chirong trinh Ba Nng v dêm — Danang By Night tai thành phô Dà
NAng näm 2021; xây drng các k hoach tA chlrc hi nghj kOt nôi cung cãu, chuxng
trInh kt nAi hang Viêt. Tuy nhiên, do tinh hInh dich Covid-19 nên the chirong trinh
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btainhon.
- Két nôi các trung thin TMST, cãc chçi trên dja bàn ho trci tiéu th mt hang nông san
cüa nông dan lien dja bàn huyn Hôa Vang (san phãin ót Bô Bàn, bI dao, rau xanh);
tht'iy hâi san tn dcng tal Càng cá ThQ Quang và tai qun San Trà. Cung cap danh
sãch các dâu môi cung trng hang thCy san tai Cãng cá ThQ Quang cho các TTTM, ST,
BQL cáo chc quân huyn và Cong ty QP và PT chçi dê kêt nOi, tiêu thii; san phãm vài
thiCu, than các tinh, thành (Bäc Giang, Hãi Ducing, Hung Yen...).
- Trong bôi cánh dch bnh COVID-19 diên biên phuic tp ti các nuâc cüng nhi.r &
Viêt Nam, cac hoat dông xuc tiên thuong mai tai thi tnwng rnioc ngoal, hoat dong hôi
chi triên lam, këtnôi doanh nghip dêu không thô to chrc theo dñng ké hoach hoc bj
hu bô, không the thirc hin, Phông dä tich cxc hO trg cung cap thông tin ye các hoat
dng kêt noi giao thisorng trirc tuyên dé doanh nghip biêt, tham gia Tong hçip thông
tin ye thu câu giao thi.rong v&i thj lrtrJng Lao và mOt so thj trtrO'ng trçng tam dê phuc
vi hot dng kêt noi doanh nghiép theo dé nghj cüa co quan ngoai giao và cong tác
XTTM nói chung. Van bàn g1ri S& Ngoai vi ye vic thCc day xuât khâu thirc phâm
sang thi truOng ilalal; Tham gia cuc hQp true tuyén v&i F1ip hi doanh nhãn Viêt
Nam - Pháp (ABVietFrance) Va trao dOi mt sO ni dung lien quan den XNK (do Sà
Ngo?i vii chñ ti-i). Phôi hçp tO ch(rc Hi thão trirc tuyên "Thüc day xuât khâu cho
doanh nghip Dà Nàng qua thLxcmg mii diên tfr v&i Amazon"; Thông tin den doanh
nghip thành phô Dà Nãng hi thâo "SheTrades và UPS: Ho trq doanh nghiêp lfng
thing lieu qua Hip djnh EVFTA trong bôi oath COVID-19"; Hi nghj giao thucmg
tnrc tuyOn Vit Nam - Lien Bang Nga; flOi tháo trirc tuyên "Châu Phi — Diem den hira
hen cho hot dông Xuic tiên thucmg mai cüa Via Nam"; m&i giri tham gia tnmg bay
san phâm tgi TriOn lam The giài EXPO 2020 Dubai, UAE; Hi nghj trc tuyên két
nOi tiêu thii nông, thOy san khu vijc Mien Nam và Tây Nguyen. Cung cap Ciic TMDT
và Kinh te so Danh sách Doanh nghip xuât nhp khâu dja phuong dO xuât mOi tham
gia các nOn tang ho trçl.
- Tham gia kiOn vá dO xuât các ni dung hqp tác vài các nu&c: K hoach xiIc tin
hcp tác Dà Nang v&i các dôi the Nht Bàn giai don 2021 — 2025; hccp the vài Hip
hôi Doanh nhãn Vit Nam & nu&c ngoài (BAOOV) to chüc hoat dng kOt nôi giao
thuong; thiOt 1p quan h hqp the vài thãnh phô Mar del Plata (Argentina); dO xuât ni
dung hçip tác giCa Dà N5ng và Tangier (Maroc).
- TriOn khai thông báo, huàng dan doanh nghip 1p hO so xét chon Doanh nghip
xuät khãu uy tin näm 2020; dã tiOp nhân ho so cOa 13 doanh nghip trên dja bàn thành
phô, gin lay kien các co quan, don vj có lien quan vic tuân thO các quy djnh eCu
pháp lust ye hái quan, thu& môi tniOng cOa doanh nghip và tong hçrp, báo cáo, trmnh
Bô COng Thucxng thâm djnh (KOt qua có 12 doanh nghip eCu thãnh phô ducic cong
nhn Doanh nghip xuât khâu uy tin näm 2020 theo QuyOt djnh s 1947/QD-BCT
ngày 18/8/2021 cOa B COng Thucing).
- Phôi hçip vâi các s&, ban, ngãnh thani mini UBND thãnh phô thành 1p Ban chi dao
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T?o thuêin Icn thrnTmg mai do Du an TFP cila USAID tài trçr, trinh Tnrâng ban BCE)
ITLTM thành phô ban hãnh Quy chO hoat dng cila Ban Chi do. Tng hcp dO xut
kO hoach hot dng cOa Ban Chi do To thun lçii thwng inai TP. FJà Nng, tham
mini Cong thu trinh TnrOng ban Chi do dO gfri Dir an USAID TFP duyt tài trcr.
- Thithng xuyOn cp nht, nam tInh hInh hoat dung san xut — kinh doanh XNK cOa
doanh nghip; thông báo kjp th&i các thông tin tfr B, ngãnh lien quan v ca ch diêu
hành XNK hang hoa, các biên pháp k thuOt cOa các ntrOc, khu vijc di vOi hang hOa
xuát nhp khâu; ho trci, hi van, hirOng dan doanh nghip ye TIHC, các quy djnh pháp
lut lien quan dOn hot dng xuât nhp khâu.
- Thtrc hin các báo cáo: Bao cáo B Cong Throng v kt qua thi,rc hién Quyt dlnh
so 9421QD-TTg va dO xuât xây dirng ChiOn krcrc phát triên thi trir?mg xut khâu go
cOa Viêt Nam; tInh hmnh san xuât, xuât khâu trái cay trong nãm 2021; tham mini
UBND thãnh phô Báo cáo dánh giá kOt qua thrc hin ChiOn krqc xuât khãu hang hóa
th&i kS' 2011-2020, dinh hirOng den näm 2030 (gOi BO COng ThurcrngL
- Tong h9p thông tin phu.rong tin tham gia van chuyn hang hóa xut nhp k1iu theo
dê nghi cOa doanh nghiêp (ngoài Kim cOng nghip, khu cong ngh cao) phiic viu vic
cãpThO nh0n din trong th&i gian thành phO thirc hin bin pháp each ly xA hôi.
- VO Churong trinh xOt chçn San phâm thircmg mai mang tInh dc tnmg cOa thñnh phô
Dâ Nang nàin 2020: Triên khai thông báo, htrmgdan doanh nghip 1p h so; tiép
nhn, thâm dinh ho so cua các DN. Den nay, dä tiOp nhn ho so cOa 3 doanh nghip
vOi 13 san phám, cia lay y' kiOn bang van bàn các thành viOn Hi dOng xOt cong nhn
SPTMDT; báo cáo ket qua châm diem ye UBND TP; hin SO dang thrc hin các thO
ti,ic cOn lai dO tham mini UBND thành phô xOt cOng nhn san phâm d0t tiOu chI.
- T cht'rc Chirong trinh kOt nôi, hoat dng giói thiu, quãng bá nhãm ho tro phát triOn
san phãm OCOP, san phArn thuong mai dc thing cüa thành phô Dà Näng vào ngày
22/10/2021 tgi Hi truông Trung tam Hi chg triên lam Dà Näng vOi hon 100 gian
tnmg bay san phâm cüa thành phO Da Nang, ngoài ra doanh nghip tham gia dugc kOt
nOi trrc tiOp vOl các nhà phân phoi tgi Dà Nang, PhO Yen và Kon Tum;
- To chirc chircmg trInh "Tuân 10 khuyán mi kIch câu mua sam" tr ngày 04/1110/11/2021 vOi sir tham gia tIch circ cOa 15 Trung tfim thirong mai, siOu thi iOn vOi
hon 5.000 mt hang khuyn mai các i°ai. Trong khuon khO chirong trInh cOn có hoat
dng "Gi&i thiu, quáng bá san phin thành phO Dà Nang" ti tiOn sãnh Trung tam
MM Mega Market tr ngày 04-07/11/2021 vói quy mô gàn 30 gian hang truing bay,
giOi thiu, ban san phâm OCOP, san phâm thurong mai dc tnmg, Cong nghip nông
thôn tiêu biêu, san phâm xuât khau uy tin cOa các doanh nghip, hçrp tác xã, co sO san
xutt trOn dja bàn thãnh ph Dà Nng; Thuc hin in tIp gi&i thiu thôn tin khuyOn
mai cüa cOa các doanh nghip tham gia chirong trInh thông tin rng rãi den ngirri tiOu
dOng.
- Dr kin to chirc cac phiOn chq hang Viêt ye nông thou tai các xA HOa Vang: xãHOa
Tin tr ngày 03-05/12/2021, xã HOa Ninh tr ngày 19-21/11/2021 và xâ BOa Bàc tr
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ngày 12-14/11/2021;
- Dir kiên to chc chirong trmnh quãng bá hang Vit trong tháng 12 näm 2021.
6

a)

b)

Dy m?nh khOi phiic san xuât
congnghip

Trin khai Ngh quyt 01NQ/TU ngày 30/10/2020 cua
Ban Thumg vii Thành ily v
phát trin cong nghip hO trci
trOn dia bàn thành phô Dà N.ng
dn näm 2030, tm nhIn dn
nãm 2045) chInh sách khuyn
cong. phát triên san xut san
phâm hru nim phiic vii du 1ch
trOn dja bàn thành ph

Trin khai hiu qua chinh sách
khUyefl công, phát triên san xuât
san phâm hru nim phiic vu du
ljch trOn dja bàn thành ph&

(1)Trin khai thirc hin
Nghj quyt 01-NQ/TU

(2) UBND thành ph6
Sâ Cong
Thinmg

Sâ Cong
Thirang

trinh HDND thành ph
thông qua Nghj quyet
quy djnh chInh sách
phát trin cong nghip
h trci tiên dla bàn

H trcl các t chüc, cá
nhân du tic san xut
kinh doanh can san
phin CN-TrCN, san
phm liru nim phi,ic v
du ljch; giáp can don vj
ma rng thay di cong
ngh may móc thi& bi,
gOp phn nãng cao nàng
suât, chat Itrng san
phm; hiu qua str dvng
flgUyêfl Iiu, flhiêfl Iiu,
vt1iu, giàm thiu Ô
nhim môi trtrcng hoc
to ra sari phâin mài.

Qu' jvi
2021

Qu' iv,'
2021

Pa hoàn thành
- Dã tham miru UBND thánh ph ban hành K hoch s 85221KH-UBND ngày
23/12/2020 trin khai thrc hin Nghj quyt s 01-NQ/TU ngãy 30/10/2020 cOa
BTV Thành Oy "v phát trin cong nghip h trq trén dia bàn thành ph Dà Nng
dn nãm 2030, thm nhIn dn näm 2045" và Nghj quyt s 1 15fNQ-CP ngày
06/8/2020 v giai pháp thüc dy phát trin CNHT.
- Dã ban hành KO hoch cOa Si Cong Thungtrin khai thirc hin các nhim vu
phát trin cong nghip, CNHT dn näm 2030, tam nhln dOn nãm 2045 theo QuyOt
dlnh s 2117/QD-UBND ngày 14/5/2019 và K hoch s 8522/K.H-UBND ngày
23/12/2020 cOa UBND thành ph&
- Dã tharn mini UBND thành ph trinh BTV Thành ñy Báo cáo "vi các cache,
chInh sách thOc dy phát triOn cong nghip h tro trOn dja bàn thành phô Pa
Nng" (Cong van sO 141 1/SCT-QLCN ngày 25/6/2021). Ban Can sr Pang UBND
thành ph dã thông qua và trinh BTV Thành Oy (Cong van s 527-CVIBCSD
ngay 04/8/2021) thng nht giao UBND thành phô nghiOn cIru tham mini cap
thâm quyn ban hành chInh sách phát frin CNNT trOn dia bàn thânh ph (Thông
báo so 167-TB/TU ngày 05/8/2021).
- Hoàn thành tham mini xây dirng Nghj quyt cOa I-IDND thành ph6 quy djnh
chinh sách phát trin Cong nghi h trcl trên dja bàn thành ph6 Pa Nng (dir kin
trinh tti k5' hop HDND thành phô vào dâu tháng 12/2021).
Ba lioàn thành
- Tham mini UBND thành ph v vic chi dao dAy manh các hoat dng khuyn
cOng theo Chi thi s 04/CT-BCT cOa Bô Cong Thucmg (COng vAn so
1672/UBND-SCT ngày 25/3/202 1).
- Tham miru xây dvng và trinh UBND TP phO duyt Chuang trinh khuyn cOng
và phát trin san xuât san phAm 1uu nim phic vi du ljch thành phO Pa Nng giai
doan 202 1-2025 . TrOn c s& do, UBND TP da ban hành Quyt dlnh S6 1419/QDUBND ngày 27/4/202 1 phO duyêt Chircing trinh khuyOn cOng và phát triên san
xuAt san phâm luu nim phic v du Ijch thành phO DàNng giai don 2021-2025.
- Tham miru UBND thành phô ban hành Quy6t djnh bAi bO Quy6t djnh sO
30/2014/QD-UBND ngày 10 tháng 9 nAm 2014 v quy djnh mt s6 chinh sAch h
trci phát trin san xuAt các san phAm liru nim va QuyOt djnh s6 33/2016/QDUBND ngày 31 tháng 10 nAm 2016 cUa UBND thành phô Pa N.ng ban hành Quy
djnh chInh sách khuyOn cong cüa UBND thành phô (Quy6t djnh so 14/QD-UBND
ngày2l/6/2021).
- Xuât bàn, phát hành Ti gAp tuyOn truyn Chinh sách khuyn cOng và phát triAn

16

c)

Dy nhanh tin do du tu và
kéu goi
du ti.r cac ci1m cong
nghip trén cia bàn thành phO
Dà Nang

so cong

Thtrong

(I) Chuyn di phinrng
thüc quOn 1, kbai thác,
vn hânhcxm cong
nghip Cam Lé
(2) Lua chn các nhà
du tu cho cãc ciim
cong nghip HOa
Nhan, HOa Hip Bc,
HOa hahN

IV/202

san xut san phm ILru niêm phie vu du ljch trén dIa bàn TP ban hành kern theo
Nghj quyt so 324/20201NQ-HDND ngày 09/12/2020 dn các Hip hôi doanh
nghip, VCCI Dà Nng, UBND cac quân, huyn, các ca si san xut cong nghiép
nông thOn, san xut san phm hxu niêm phic vi du ljch, các ca s san xuAt kinh
doanh trong cim cOng nghip trOn dja bàn thành ph&
- Trin khai thrc hin cong tác khuyn cong dja phtrang nãm 2021, S Cong
Th.rang dã tp trung thrc hin cac d an khuyn cOng dQt 1/2021 vâi tng kinh
phi 1.565 triu dng (Cii th: H trçY 10 doanh nghip, dan vi Ong dicing may mac
thit bj vOi tong kinh phi 1.209 triu dng gm; dánh giá, (mg dung san xut sch
han cho 03 doanh nghip vâi tng kinh phi 150 triêu dng; trin khai d an H trcm
xây drng dang k' nhãn hiu cho 03 ca sO, doanh nghip). Trén ca sO ngun Kinh
phI chrçcc giao bô sung theo Cong van s 4307/UBND-STC ngày 12/7/2021 cia
UBND thành ph Dà Nng, SO COng Thuang hin dang thrn dlnh 03 d an b
sung dat 2/202 1 vOi tng kinh phi h trçi dij kin 529 friu dng...
- Tharn miru mOi doanh nghip tham gia h trg khóa dào tao chuyên gia tir vn cái
tin san xut trong Iinh virc cong nghip h trçc và cOng nghiép chO bin, ch t?o
do Ciic Cong nghip t chOc.
Ba hoàn thành
a) CCN Cm Lê
- Dtr an du ti xay thrng ha tng k5' thut CCN Cm Lê tO ngun vn ngân sách
thành ph& do UBND qun Cm Lê lam chO dAu tix hin dang trin khai cong tác
giãi phóng mt bang và thi cOng ha thng k thut giai doan 1 hoàn thânh khoáng
90% khi hrqng côngvic. Dã khOi cOng giai doan 2 ngày 30/3/202 1, hin nay thi
cOng khoáng 30% khOi Iucmg cong viéc.
SO Cong Thuang cia xây dirng, phe duyt d cuang và kinh phi 1p "Phuang an
chuyn di quán 1',dIu tir Cim cong nghip Cm L" vã trn khai thirc hin xây
dung Phuong an, dOng thOi tham mtru cho UBND thành ph ban hành COng van
so 4334/EJBND-SCT ngày 13/7/2021 v vic xin
kiên t1c hin dâu tir cOng ha
tng k5 thut cim cOng nghip Cm L, g(ri dn Bô Tur pháp, B Tài chinh, B kO
hoach va Dâu tur và Bô Tài nguyen và MOi tnrOng. Dn nay, cia có ' kin phàn hi
tO các B và các Ca quan chuyOn mon cula thành ph.
- Ngày 30/10/2021, SO Cong Thusang cia co Báo cáo s 2775/BC-SCT V tInh
hInh trin khai du tic ha tang k5 thut cim cOng nghiOp Cm L, các ton t3i,
vi.rO-ng mc và d xuAt phtrang an x(r 1', báo cáo UI3ND thành pho.
- Ngày 10/11/2021, SO Cong Thuang cia cO Cong van s6 2868/SCT-QLCN báo
cáo và tham muru UBND thành phô các van bàn dê UBND thank phô báo cáo, xin
2 kin ThuOng trrc Thank uly và Thul tuthng Chinh phul d tháo gO, xfr l các
virOng mac, cui th gm:
+ Dur thâo vAn bàn báo cáo Ban can sr dâng UBND thành ph v xin ' kin
Thtr&ng trurc Thành ày v tInh hinh trin khai du tic ha tng 19 thuât cirn cong
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nghiêp Cm Lé, các tn t?i, vtrOng mc và d xuât phirong an xu 19.
+ Dtr thão van bàn báo cáo ThO tuàng Chinh phil ye xin 9 kiên nhäm tháo gc các
vuàng mac vô dâu tu cOng, quàn 19, vn hành và khai thác cim cong nghip Cam
L, thành phO Dà Nãng.
b) Cum cong nghip HOa Nhon
Ho giái tOa CCN HOa Nhon dugc bO fri tái d!nh CI! vào cac Khu tái dinh Cu gôrn:
KIiu TDC phitc vi giãi tOa CCN HOa Nhon, Khu TDC L Son 1 - xã Hôa Tiên,
Khu TDC so 1 DT 605 - GD2 - xã HOa Châu), së dam bão qu dat dé bô tn giái
tôa CCN I-lôa Nhon. Hin nay dã giãi phon thrqc khoâng 80% rnt bang và dang
tiêp tiic thrc hin cong tác giâi phóng mt bang dOi vâi cim cong nghip nay.
c) Ciiin cOng ngliip HOa Hip Bàc và Cim cong nghip HOa Khánh Nam
UBND thành phO dä phO duyt chü trucing dâu ttr, nguôn von và khà nãng can dôi
von dir an den bil giái tOa thuc cim cong nghip HOa Hip Bàc và 1-lOa Khánh
Nam bang nguôn vOn dâu tu cong. Hin nay dang thkrc hin cOng tác giái phóng
mt bang dôi vói 02 dir an nay.
Tuy nhiOn, dOi vi Cim cong nghip HOa Hip Bãc, IJBND thành phô da thông
nhât chil tnrcing hüy chü trucing dâu tin theo dO xuãt cUa qun Lien ChiOu (diOm d
khoãn 10 Thông báo sO 317/TB-VP ngày 30/6/2021). Thic hin Thông báo sO
566/TB-VP ngày 11/10/2021 cila Van phOng UBND thành phô Dà Nãng ye
Thông báo KOt 1un ccia Phó ChO tjch UBND thãnh phô Trân Phithc Son tai cuc
hp ye triOn khai dâu tin h tang k5 thut các cm cong nghip và phuong an quãn
19 hoat dng cap phép các tàu kinh doanh xãng dâu, Sà Cong Thucmg dã Co van
ban dO nghi Sâ KO hoach và Du tin htrrng dn ciii th v trInh tir, thO wc d hüy
chO tnrcrng dau tin cm cOng nghip HOa Hip Bäc theo dOng quy djnh (Cong van
so 2611/SCT-QLCN ngày 15/10/2021).
Ngày 25/10/202 1, Si Kê hoch và Dâu tin cO COng van sO 3279/SKHDT-KTN ye
vic lien quan thu tuc trInh hOy chü tnrcmg dâu tin d? an Cum cong nghip HOa
Hip Bac, gui Sâ Cong Thuong.
Ngay 25/10/202 1, SO Cong Thucmg có Cong van s 2695/SCT-QLCN v vic 1p
thu tue trInh lily chO tniong dâu tin CCN Hôa Hip Bãc, gCni UBND qun LiOn
ChiOu phi hcp thijc hin các yOu câu t?i tai Khoán 2 Mic I Thông báo sO
566/TB-VP ngày 11/10/2021.
Hin nay SO Cong Thucrng dang phôi hçnp vOl UBND qun LiOn Chiu báo cáo
UBND thành phô vO vic hüy chü truclng dâu tin CCN HOa Hip Bãc theo quy
djnh.
d) v lien quan den 1ra chçn chñ dâu tin xay drng ha thng k5 thut các cm cOng
ng1iip
SO Cong Thucmg dã tham mini cho UBND thành ph6 ban hãnh Quyt djnh s
2706/QD-UBND ngày 06/8/2021 ye vic Thành 1p Hi dông dánh giá, 1ra chn
chü dau tin xây dirng h tang k5 thut các cim cong nghip và QuyOt djnh so
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3549/QD-UBND ngày 05/11/202 1 v vic thay di Chü tjch Hi dng dánh giá
Iira chçn chü dAu tix xây djng ha tng k5 thut các cum cong nghip.
Th?yi gian dn Hi dng Se tiên hành các bithc tiptheo d thông qua Quy ch lam
vic cña Hi dng và B tiëu chI lira chçn nhà clâu ti.r ha thng k9 thut các ciim
cOng nghip lam cc s d flôi dng hoat dng và trin khai nhiém vi thrqc giao
theo quy djnh.
7.

a)

(i)

Duy tn tc do phát frin CNTT
Huy dông ngu6n lrc d phát
triên ha tAng s& h tAng các khu
cong ngh thông tin nhAm phic
vu phát triAn cong nghip cong
ngh thông tin, gop phAn khOi
phiic tang trtrâng và dAy manh
phát trien kinh tA theo htthng
ben vthig

Khai thác hiu qua
CNIT cong viên phAn mAm dã
duc dAn tir va di.ra vAo 4n
hành bao gAm khu CVPM sAi,
khu FPT Complex, thu hit dAu
P1 vào khu CNTT tap trung
NAng

Sâ
Thông
tin và
Tmyn
thông

Thông
tin vii
Truyên
thông

Vn bàn clii do cOa
U1ND thành ph

NSrn
2021

Hoãn thành.
- Khu CVPM s6 1: duy frI t 1 lAp dAy 100%. TAng doanh thu djch vi lily kA tràc
dat 45 t' dAng, dat 94% kA hoach, nôp ngân sách tràc dat 16,7 t' dAng (tInh dAn
3 1/12).
- Khu phirc hcp san xuAt phAn mAm FPT Complex dang triAn khai giai doan 3 vài
tong diên tIch 30.000m2 (tong cong 3 giai doan gAn 90.000m2).
S& hoân thành n1iim vii htr6ng dAn COng ty TNHI-1 PhAn mAm FPT MiAn Trung
xây dtmg hA sa dé nghi cOng nhn khu CNTF tp trung Khu phrc hap FPT
Complex.
Sâ dii tAng hap các kiAn gOp ' cUa các sâ, ngành, dan vj, có Cong vAn sA
306/STTTT-KHTC ngày 08/02/2021 và Cong vAn so 453/S FITF-KHTC ngAy
03/03/2021 dA nghj COng ty TNFIH PhAn mAm FPT MiAn Trung hoAn thin ho sa
xin cong nhân khu CNTT tp trung Khu phurc hap FPT Complex. Trong do, có 02
ni dung chInh:
+ Ve bô sung ni dung dánh giá tác dng dAn môi tnr&ng theo quy djnh tai Ngh
djnh sA I54/2013/ND-CP ngày 08/11/2013 cOa ChInh phO: den nay, S Tài
nguyen và MOi trtr&ng dii ban hinh GiAy xác nhn sA 09/GXN-STNMT ngày
05/7/202 1 vA giAy xác nhn dang k kA hoach biio v môi truYng cüa Dir An "TOa
nhà FPT Complex Dà NAng";
+ VA giây chrng nhn dAn P1 cho Khu Ph(rc hap vim phông FPT (ViAt tAt FPT
Complex): S?r K hoach va DAn tu dii ban hAnh GiAy chAng nhn dang k dAu tir
ma so 4763502208, chmg nhn lAn dAn ngày 20/10/202 1.
Ngày 03/11/202 1, S& Fill nhân duqc Cong vim sA 121/2021/FDN-SSCDN cOa
COng ty TNHH phAn mAm FPT MiAn Trung vA viêc phiin hAi kién cOa ca quan
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(ii)

Hoàn thin cac thO tiic pháp 1
dO huy dng nguOn 1rc cüa các
DN CNTT, viOn thông de dâu
hr Dr an Không gian dôi mOi
sang tao tai HOa Xuân

so
Thông
tin và
Truyên
thong

.
'

nba nu&c có thm quyn v H so xin cOng nhn khu CNTT tp trung. Sà hoàn
thành kiêm tra hO so trong thang 11/2021.
- Thu hCit dâu tu vào khu CNU tp trung Dà Nàng: Khu CNn' tp trung Dà
Nng giai don 1 dã khánh thành dir an nghiên c(m, san xuât và lap rap thiêt bi
diên tfr cong nghé cao SMT vâ dang x(ic tiên dáu tir 02 dr an Meritronics.
Sc TTTT hoàn thành các cong vic thuc cht'rc nãng nhim vii cOa S&. Cu the:
Sâ da ban hành các van bàn:
- Cong van sO 3512/ST ITI-KHTC ngày 3 1/12/2020 cO ' kiOn ye Phtrong an dâu
giá quyên sir ding dat dir an gi Trung tam Phát trién qu dat và Cong van sO
57/STT1T-KI-ITC ngày 12/01/2021 ye vic ' kiên thâm djnh dôi vi ho so dO nghj
chp thun chO truong dâu tu d%r an Không gian sang tao tai phthng HOa Xuân glri
S KO hoach và Du tu tong hcp.
- Cong van so 105/S FITI -KI{TC ngày 18/01/2021 ye vic xác dinh loai dat sir
diing dôi vâi phãn khu thuc hin ch(rc nãng, nhim viii cila Khu cong ngh thông tin
tap trung gcri Bô TT&TT; hin nay, Vi Cong ngh thông tin dang xir l' van bàn
nay.
- Cong van so 497/ST1T1'-KHTC ngày 8/3/2021 ye thành phân si diing dat tai do
an diOu chinh quy hoach chi tit dir an Khong gian sang tao gcri SO Xãy dijng.
- Cong van sO 717/S 11 11 -KI-ITC ngày 30/3/2021 ye chInh sách iru dãi cho ChO
dâu tLr xây drng dr an Không gian sang tao t?i phirng HOa Xuân gtri SO KHDT
tOng hp báo cáo UBND TP (ChO dâu tu xây drng Khu CNTT tp trung dtrc
huOng cac ho trcl, tru dãi quy dinh tai Chtrcmg 5 cüa ND 154/20131ND-CP sau khi
IV/2021 Thu tuóng ChInh phñ phO duyt thành 1p Khu CN'IT tp trung).
- UBND thành ph dä ban hành Cong van sO 3668/UBND-SXD ngày 15/6/202 1 ye
vic lien quan dOn qu dat 20% dê xây dimg nhà 0 xa hi tai dir an Khong gian
sang tao t?i phuOng HOa Xuân; theo do, giao Trung tam Phát tnOn qu dat t chOc
diOu chinh quy hoach chi tiOt du an Không gian sang tao dêbO sung qu5 dat xây
dirng nhà 0 xã hi theo dOng quy djnh, trInh SO Xây dirng thâm djnh, tr'mh UBND
xem xét quyêt djnh.
Ngày 29/7/202 1, SO Xây dijng dã ban hânh COng van so 5828/SXD-Q}TKT-PTDT
ye vic lien quan dn phixong an thOu chinh quy hoach ciic b dij an Không gian
sang tao tai phuOng HOa Xuán, qun Cam L (tham mtru dO xuât 02 phucmg an)
gOi UBND thânh ph xem xét, phO duyt.
- Ngày 3 1/7/2021, IJBND thânh phô ban hành Thông báo sO 397/TB-VP ye Thông
báo kOt 1un cOa Phó ChO tjch thuOng trijc UBND TP Ho K' Minh ti buôi hçp TO
cong tác lien ngành dO tháo gO các khó khän, virOng mac cOa dv an dâu tir xây
dimg. Trong dO:
+ V quy hoach: Giao SO Xây dirng chi dao, don d& Trung tarn Phát triên Qu dat
va các don v liOn quan khan truong Ip phuong an thOu chinh quy hoach dir an
KGST, trinh UBND TP xem xet, phO duyt theo quy dnh trong tháng 07/202 1. SO
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Ban hành chInh sách thu hOt, h
try doanh nghiOp, nhà dâu ti.r
cho các khu CNTT tp trung,
CVPM, khu dOi mcci sang tao
trén dia bàn thãnh phô Dà
Nang.

Sr
Thông
tin và
Truyn
thông

(iv)

Ban hành D an van hãnh, khai
thác khu Cong vién phân mém
so 2 nhäm bão dam khOng giai
phát triOn cho doanh nghip
CNTT;

Thông
tin và
Truyn
thông

(v)

Triên khai thI diem ha tang 5G

s

Quy& dnh cOa UBND
thànhpho

s&

Van ban chi dao cta
IJBND thânh ph6

Van ban chi dao cña

Xâydijng dã trInhtai Cong van 5828/SXD-QHJT PTDT ngày 29/7/2021.
+ ye phircmg an dâu giá dat: Giao S& Tài nguyen và MOi tntOuig chi dao Trung tam
Phát trin qu9 dat thành phô khân tnwng hoàn chinh các thO tpc lien quan dOn vic
du giá dat Dir an không gian sang t?o trInh các cap có thâm quyOn phO duyt theo
dOng quy dnh.
- Ngày19/10/2021, UBND thành ph ban hành Cong van so 708 1/UBND-SXD vO
vic kiên nghj dãu ttr mt so dr an tren dja bàn thành phO Da Nang gui B Xây
dirng; trong do có dr an KhOng gian sang tao t?i phtrOng Hôa Xuan cósi sai khác
so vài dlnh hir&ng Quy hoach chung 2021; UBND thành phO xét thây can phãi
nghiOn cüu diOu chinh cuic b quy hoach chung dê tiOp tuc thirc hién các thO tl)c dâu
hr dir an theo quy hoach chi tit &rçrc duyêt, san khi bô sung qu5 dat nha r xã hi.
TJBND thành phô kInh dO nghi B Xây drng cho phép nghiOn cru triOn khai các
thO tic dO th,rc hin d? an song song vâi vic rà soát diOu chinh cic bô quy hoach
phOn khu, tang hqp h so diu chinh cc bô quy hoach chung theo dOng trInh tir,
thO tuc quy djnh.
Cinra hoàn thành (dã xin UBN]) thành ph diu chinh sang Qu 112022)
Sc dã xay dirng dir tháo Nghi quyOt chInh sách thu hOt, ho trçY doanh nghip, nhà
dâu ttr cho các khu cOng ngh thông tin tp trung, cong viOn phân mOm, khu
khong gian sang t?o phtthng Hoà Xuân, quân Cam L, thành ph Dà Nng; gi:ri
các co quan, don v gop (Cong van so 3165/S 1T1i DTFITS ngày 26/10/2021).
Qtt
Theo quy djnh tai Luât ban hành van bàn quy pham pháp 1uit nãm 2015 diroc sCra
IV/202 I
di, b sung näm 2020, viêc xãy dirng, ban hành Nghj quyOt cila HDND cap tinh
can rat nhiOu hO so, tài lieu; ben canh do, chinh sách nay chira dirc UBND thành
phô Ip dO nghj xây dimg Ngh quyêt dO trinh Thung trirc I-IDND thành phO
quyt djnh vic xay dirng Ngh quyt trinh k' hop HDND thành phô. Sâ dä có
COng van sO 3247/S iT! l-DTHTS ngày 03/11/2021 trinh UBND thành phô diOu
chinh th?ri gian hoàn thành nhiêm vu den Qu' 112022.
Hoàn thành.
- D hoàn thành dr thão D an vn hành, khai thác khu Cong viOn phân mOm sO 2
(giai doan 1).
- Ngày 1/7/2021, Sr TT&1T dã có COng vOn so 1833/S FITI-DTIITS gri các s&,
ban, ngành, UBND quân Hâi Châu gop ' DO an quân l, vn hành khai thác Khu
Qu
Cong viOn phân mOm so 2 (giai doan 1), kern theo dr thâo Dê an. DO tOng hqp và
11/2021 có Cong van so 2138/S
FF11 -DTHTS ngày 29/07/2021 gfri Trung tam Phát triOn
ha tang CNTT hiu chinh, hoOn thin DO an. Ngày 17/09/2021, Trung tam Phát
trin hg tang CNTT dO hiu chinh DO On tai Ta trInh sO 218/TTPTHT-KIIKD.
- To churc 04 cuc hop trin khai, gop Be an quãn Is', vn hành khai thác Khu
Cong viOn phân mêm sO 2 (giai don 1).
- Hién dang hoàn thien, trInh UBND thành phO trong tháng 11/202 1.
Qu
Hoàn thành.
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b)

tai cac khu cong ngh thông tin
tâi trung, khu cOng viên phân
mm;

Thông
tin và
Truyn
thông

Phát trin doanh nghiêp và san
phm cong nghe s Ba Nng dê
gOp phn phát trin kinh t s&
thOc dAy phát trin cac nganh,
lTnh we khác

so

UBND thânh phó

IV/2021

- Hoàn thành t chuic cuc hop vâi cac doanh nghip. Co Cong van so 605/Sri 11BCVT ngày 17/3/202 1 gui Ciic Viôn thông và tham mixu UBND thành phO ban
hành Cong van s 2857/UBND-KT ngày 14/5/202 1 d nghi Bô TT&TJ' thông nht
thu tnrcfng và huOng dn trin khai ngrng djch vi mang 2G, h trq triên khai mng
SG trên da bàn thành ph Dà Nng.
- H trci Viettel t6 chCrc khai truang 5G và các dim trài nghim 5G.
- Ph6i hçip vOi SO Xây drng va cac nhà mng vin thông kiêm tra phO duyt các vj
tn 1p dt tram BTS nguy trang dcc du&ng biên và các khu du ljch, và duçc sO Xây
dirng thông nht cho 22 vi tn tai Cong van s 1339/SXD-HTKT ngày 02/3/2021.
Be nghi SO GTVT h trcc cp phép thi cong di vOi các vi fri BTS ng1iy trang t?i
Cong van s 606/S FITI -BCVT ngày 17/3/2021. D hoàn thành thp dat 17 tram
thay th ct chiu sang.
- Tharn muu UBND thành ph v vic Khai tnrang thO nghim SG t?i COng van sO
638/S I II 1-BCVT ngày 19/3/2021.
- 1-10 trcY Viettel t chOc khai trtrcYng 5G và các dim trâi nghim 5G.
- Trin khai cp phép 04 tram BTS khOng cng knh, xác nhân 215 vj fri tr?m BTS
có ct ang-ten không cng knh.
- Can cO Biên bàn ghi nhO hçip tác giia UBND thành ph6 và Tp doàn Cong
nghiêp - Vin thông Quân dci, Viettel Ba Nng sê thI diem 5G vào cu6i tháng
11/2021

Thông
tin vâ
Tmyn
thông
Quy
112021

Hoàn thành
- Co CV s 238/SIT! 1-CNTT ngày 01/02/2021 gcri các DN d nghj cung cap
thông tin nn tang, san phAm h trcr DN chuyn di sO.
- Co CV s 985/S 1111 -CNTT ngày 26/4/2021 d nghj cung cap thông tin các mO
hinh, giâi pháp h tnq DN vra, nhO, siêu nhO chuyn di s&

thh ph6

Qu
1112021

Hoãn thành
Nhu cAu san phAm cOng ngh s cüa cac ca quan, dn vj dã duqc thu thp, tng
hqp dua vao DO an Chuyn dOi s&
- To chirc khão sat tnire tuyn các hip hi, doanh nghip trOn dja bàn thành phi
(website
ye hin trng, nhu câu Va san phAm chuyOn di s
https://dx.danang.gov.vn)

.
To chOc Hi nghj/hi
tháo

Qu' ifiIV/2021

Hoàn thành.
Ba t churc HOi nghj tap huAn chuyn &i s6 ngày 22/10/2021
Trong dO cO 01 buOi dành cho chuyOn d Gi&i thiêu mt sO nOn tang, (rag dung d

so
(i)

Thu thp san phAm Cong ngh
s cOa doanh nghip Ba Nng
và truyn thông quãng bá

Thông
tin
Truyén
thông
so

(ii)

Thu thp nhu cAu san phAm
cong ngh so cOa ca quan,
doanh nghip dê cung cap
doanh nghip cong ngh s6 Dà
N.ng

Thông
tin và
Truyn
thông

(iii)

Hi nghVhoi tháo ye san phâm
cong ngh so Ba N.ng
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Thông
tin và

Báo cáo cOa UBND

ththih ph

Báo cáo cila UBND

22
Tmyn
thông

phát trin chInh phü s, kinh t s& xA hOi sO

(iv)

Hop tác vài VINASA t chüc
02 hi nghj kt ni doanh
nghip cong ngh s Dà Nng Nht Bàn, FM Nng - Han Que

s
Thông
tin va
Truyn
thông

Biên ban hp tác gifla
thãnh ph6 và VENASA

(v)

Hop tác vri Tp doàn Viettel,
FPT, VNPT,... nang cao nãng
lire chi nhánh cOa các Tp doàn
ti Dà Nng và phát trien CC
san phm cOng ngh s tai Ba
Nng

s&
Thông
tin và
Tmyën
thông

Bién ban hçp tác gi(a
thành ph và Tp doân
Viettel, FPT, VNPT,...

8.

a)

b)

PhIln dâu hoàn thành nhiêm vu
thu ngãn sách nhã ntrOc nãm
2021
Thrc hin dng bô các giài
pháp v quán l thus nh&m gop
phan khAc phzc ãnh hiràng cña Cuc
dai dch Covid-19, sam khOi Thud
phic dà tang tn10ng kinh t - xA
hi cOa thành phO
CO giãi pháp nuôi dtr0ng, phát
trin nguOn thu thu xuât nhp Cuc Hài
khIlu trên dja bàn, gn vói chOng quan
thIlt thu, thu dOng, thu dO và kip

Bäo cáo tinh hjnh thtrc
hin

(1)6 thang dàu näm
2021 dir kin S6 thu at
1.550 t' d8n
(2) 6 thang cu6i nxn
2021 dr kién So thu dat

Qu' 1V1202 1

111/2021

Náin
2021

1112021
Qu'
IV/2021

bàn thành.
- CO CV s6 527/S IT!! -CN'fl' ngày 09/3/202 1 giri VINASA v tham gia các hoot
dng thành ph thông minh va chuyOn di s cña V1NASA nàm 2021.
- Co CV so 697/STT1T-CNTT ngày 26/3/2021 d xut Lãnh dao UBND thãnh
phO tham gia các hoot dOng cOa V1NASA nàm 2021.
Do tinh hInh dich bênh COVJD-19 nén VINASA dã hoãn t chire các Hi nghj
kt ni xüc tin du tir Dà Nng - Nht Bàn, Dà N.ng - Han Quc
bàn thành
- FM t chi:rc bui lam vic gifla UBND thành ph và Tp doàn Viettel ngày
11/01/202 1 v tng kt kt qua hop tác giai doin 20 16-2020 và d xut nñ dung
hçp tác giai doan 2021-2025. FM trinh UBND thành ph (Th trinh s 374r1TrSITu ngày 3 1/3/2021 va 539/Trr-Sii 11 ngày 11/5/2021) trInh UBND thành
ph v vic d nghi phO duyt và k kt l3iên bàn ghi nh& v&i Ttp doàn Viettel ye
hop tác chuyn dôi sO, xay drng thành phô thông minh giai doan 2021-2025. Dã
to chirc k' kt ngày 26/10/2021.
- Sâ d to chrc lam viêc vOi Tp doàn FPT ngày 12/01/2021; báo cáo tong kOt kt
qua hop tác; khào sat hiên trng cac g ding CNTT cOa thành phô vâ d thào
BiOn bàn ghi nh& hop tác giai don 2021-2025. Dã có COng van s 737/SITITCNTT ngày 31/3/2021 lIly ' kin the co quan dLr tháo Biên bàn ghi nhO. FM trInh
UBND thành phO t?i T&trInh s6 1093/TTr-SITFI ngày 13/9/2021.
- Ba có Cong van s 739/Si ITI-CNTT ngày 31/3/2021 và COng van s
906/S ITI! -CNTT ngày 16/4/2021 gri Tp doàn VNPT râ soát, báo cáo kt qua
hop tác giai doan 2018-2020 và d xuIlt nôi dung hop tác giai doan tip theo. Ba
trInh UBND thành ph t?i Th Inh s 1210TTTr-ST1TF ngày 08/10/2021.

Không hoàn thành
Thu nôi dia närn 2021 irâc dat 15.573 t dng, dat 85,6% dir toán (thu nOi dja
khOng k tin sü drng dIlt, x s kiôn thi& uàc dat 13.717 t dông, dt 93,1% dir
toán).

Thu thu xuIlt nhp khIlu dat 2.542 t dng, bng 71,6% dir toán.
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2.000 t' dOng

th?ii vao ngân sách

c)

Ban hành Quy djnh phân cap
ngun thu, nhim vu chi giira
cac cAp ngân sách dja phuang;
dinh m(rc phân b chi thithng
xuyOn ngân sách dja phrcmg chinh
thri k' n dnh ngân sách m&i,
gAn v&i viéc thrc hin mO hinh
chInh quyên do thj

UBND thãnh ph trinh
HDND thãnh phô ban
hành Quy djnh phn
cp ngu&t thu, nhim
vii chi gina các cp

ngn sách dja phiiong;
dinh mire phn bô chi
thng xuyên ngân
sách dja phucrng thin k
6n dinh ngn sách mii,
gan vii vic thtrc hn
ma hInh chinh quyen do
thi

Nãm
2021

Di1 kiên së hoàn thành tháng 12/2021.
Sà Tâi chunh dã xay dmg dir tháo Nghj quy& gCri các ca quan, dan vj, dja phtrcxng
d nghi phi hcrptham gia. Sau khi hoàn chinh dir thâo, Sâ Tài chinh dã báo cáo
UBND thành phô trinh Ththng trtrc HDND thành phô có kin thong nht xây
di,rng Nghj quyOt tai Cong van so 52/HDND-KTNS ngày 20/8/2021.
TIc hin trmnh t?, thñ ti,ic quy dnh cüa Lust ban hành van bàn quy pham pháp
luOt, di.r tháo ho sa Nghi quyt dicçrc S Tài chmnh giri lAy ' kiên cña 31 co quan,
dan vi, dia phi.rcmg tham gia; ding thai dã dang tái trên COng Thông tin dién th
thãnh phO theo quy dinh.
H so dr thâo Nghj quyt sau khi hoàn chinh dã dtrçrc gt'ri cho Sc Tir pháp có
kin thAm dinh tai Cong van s6 3085/STP-XDKTVB ngày 26/10/202 1. Theo chi
dao cila Länh dao UBND thành phO tai cuc h9p ngày 02/11/202 1, Si Tài chInh
tiêp tic phôi hcrp các don vj lien quan d rà soát hoãn chinh báo cáo UBNI) thành
phô.

DAy manh trin khai các hoit

dng hát triên kinh té
X(ic tiên, kOu gi dAu tti diii vài
dir an dAu hr trong niràc Va
nu&c ngoài

a)

Xtic tiAn, kOu gi dAu hr di
di.r an dAu ti.r trong
ngoài (Quyt djnh chO tnrong SO K
dâu tir, giAy ching nhn dang k' hoch và
dAu tu; dâu thAu dir an sO diing Dâu hr
dAt, gop vAn, mua phAn
gOp...)

b)

Xây dirng DA an "DAy manh thu
hOt dAu hr giai don 202 1-2025,
tAm nhIn 2030".

c)

TA chOc "Din dan dAu hi
2021"

B9n Xüc
tiên Va
H
dAu hi
Ban XUc
tiên Va
H trçY
dautu

Phn du tóng v6n du
a' dang k
12.000 t dng.

UBND thành ph ban
hành Dà an "Dày m?nh
thu hUt du a' giai don
2021-2025, tm nhln

Qu
IV/2021

Qu
11112021

2030".
NAm
2021
T chic "Djn dan dâu
hr 2021"

(tin d
cii th
së thrcic

báocáo
khi cO

CIRY s lien cuôi nãm — dir kin dat
Trong 10 tháng dAu nãm: (1) thânh ph dã cAp Quyt dnh chO tnrang dAu tir,
GiAy chüng nhn dang k dãu tir cho 18 dr an dâu tu trongnwfc vâi tOng vn
2.413,842 t dOng, trong dO: cO 03 dir an ngoài KCN, tng vOn dAu hr 1.827,442
t dng và 15 dr an trong cac KCN, khu CNC, khu CNTT tOng vn dAu hr 5 86,4
t dng; (2) Cap miii 31 dii an FDI vâi t6ng vAn dAu hr däng k,2 149,417 triêu
USD, có 17 luçrt dir an FDI tang vAn vci tong vAn tang them 10,21 triu USD, 46
hrt nhà dAu hr ntrrc ngoâi dang k' gOp von, mua cA phAn, phAn vAn gop trong
các tA chOc kinh tê vOi giá trj 3,626 triu USD;
TAng vAn thu hOt cã trong và ngoài rnràc khoáng 6.130 t' dAng.
Ba hoàn thành.
Tham man UBNT) thành phA ban hành QuyAt djnh sA 3395/QD — UBND ngãy
26/10/2021 vA vic Ban hành "DA an dAy mnh thu hOt dAu hr vào thành phA giai
doan 202 1-2025, tAm nhIn dAn nãm 2030.
Nhiin viii dan dwçc dOi sang nám 2022
Ngày 06/4/202 1 Ban dä có CV SA 175/XTDT-XT báo cáo UBND dir tháo KA
hoach tA chOc Din dan dAu tu 2021 trinh IJBND thành phô xem xét, phê duyt.
Tuy nhiên vi tInh hinh djch bnh Covid-19 din ra phOc tp nên ngày 01/5/2021
Ban dã có cv so 246/XTDT-XT xin kien UBND thành phO thay dAi th&i gian to
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chCi
truong
hiêii)

d)

BnXuc

To ch(rc các hôi nghi XOc tiOn
dâu tir true tuyOn vri cac thi
truYng trong diem nuâc ngoâi

H ti
du

T chCrc Hi ngh

TiOp cOn, myi g9i các nhâ dâU
tin trong ntric Va nuic ngoãi
tiOm nang den kháo sat co hi
du tin tai Dà Nng

Ban XUc
tiën Va
H tr
dâu tu

Tim kim nhà du
tim nAng, h trq nhà
dãu Urtiêp cn nghin
ciru dir an

021

ca

nãrn

2021

chirc Din dan du tu 2021 vào cuôi SQY 11112021. UBND dã có CV s
3 872IUBND-KT ngày 23/6/2021 ye vic dông ' d?ñ thi gian t ch(rc Din dan.
Hiên do diOn biên phIrc tap eOa dich COVJD-19, viêc t ch0c diên dan dã dtwc
thông nhât di sang näm 2022
Ba hoàn thành
- Tham mu'u UBND thành phô ban hành Kê hoach s 27/KH-UBND ngày
09/02/2021 ye To chtrc Hi nghj XIic tiOn dâu tu trtrc tuyOn cOa FM Nang nãm
2021;
- Phi hap vâi EUROCHAM, KPMG t ch(rc Hii thão Tác dng cOa Hip dinh
EVFTA trong hot dng dáu ttr, thuong mii vào ngày 09/4/2021;
- Phôi hap vài Viên Nang 1irc cnh tranh châu A, Lien doán doanh nghip
Singapore (SBF) t chirc Hi thâo xOc tin du ttr trVc tuyn "Hap tác kinh të
Viêt Nam — Singapore: Tim nang phát trin cOa Dà Nng" vào ngày 12/5/2021;
- Phôi hap vii Cuc XOc tién thtrcmg mi - Bô Cong thucmg to chic Hi tháo giao
thucing frirc tuyOn "Két noi dâu tu Via Nam - Nht Ban" dir kiên to chic vao
ngày 22/9/2021;
- Phôi hap vii Vit Hap tác quôc té - B Thông tin và Truyên thông và các don vi
có lien quan vO vic to chic hi nghj xOc tiên, két noi dâu tu linh vi,rc ICT dânh
cho thi trLrcmg Han Quôc;
- Chü tn, phôi hçp vii cãc SO' ban ngãnh lien quan to chic Hôi nghj "Dôi thoai
doanh nghip", vào ngày 24/ 9/2021
Ba hoàn thành.
- ChO trI, phOi hap các Si ban ngành to chic doàn cong tác xIic tiên dâu tir cOa
UBND thành ph6 tai thành ph6 Ho Chi Minh va tinh Dông Nai vao ngày 2526/02/2021;
- T chirc doàn cong tác xuic tin du tir tham dir TQa dam "Djnh huing phát tniên
yang kinh té cong ngh cao" va lam vic vii nhà dâu Pr tai Long An ti ngày 18/4
—21/4/2021;
- Ph6i hap vii các don vj cO liOn quan tham gia Hi thão tni,rc tuyn kt nôi dâu Pr
xây drng Cong viOn Duqc phAm tai Via Nam (ngây 27/7/2021); Hi thão "Gp
g Viët Nam: Du tin cong ngh và KhO'i nghip" (ngay 18/8/2021) do Dal sir
quán Viêt Narn tai An Do t chic; HOi thâo tnrc tuyn "Thng ci.thng hap tác du
tin Viêt Nam - Trung Dông: TiOin näng, co hti và each tiOp cn mu" do BO Ngoai
giao và B K hoch Du tin dA phôi hap tO chine (26/8/202 1); XOc tiOn dâu tin
doanli nghip NhOt Bàn t0i HOi nghj tri,rc tuyOn do cOng ty Long Hu tO chic
(26/8/202 1);
- H trçn hon 60 luot nhà du tin quan tam, tim hiOu mOi trixOng dâu tin FM Nãng;
- BiOn soan, cp nht, phát hành các tài 1iu quâng bá mOi tnrmg dâu tin FM Nang.
- ThirO'ng xuyen trao di, phi hap cung cap thong, tin vii các tO chic quôc tO, các
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hip hi doanh nghip, nhà du tir...
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a)

b)

Day manh thu hut phát triên
cong nghiep cong ngh cao
Hoàn thành thit yu h tAng k
thut Khu COng ngh cao giai
don 3 và thirc hin có hiu qua
Co chA, chinh sách iru dãi theo
Nghi dinh 04/20181ND-CP cOa
Chinh phü

Trin khai thñ tuc thành lap
Khu cong nghip h6 trcY Khu
cOng ngh cao Ba Nng

BQL

KIiu
CNC vã
các KCN

BQL

Khu
CNC
KCN

(1) Xây dijng k hoach,
tiên d triên khai các d
ha tAng k9 thut tai
Kim CNC näm 2021
(2) DAy nhanh tiAn ds
Va hoãn thành thiAt
ha tAng k' thut KCNC
giai doan 3

Thành Ip Khu cong
nghip h6 trçi KhU cong
ngh cao Dà Nng

Qu
11112021

Ba hoàn thành.
Dr an KCNC hin dang trin khai xây drng h tAng k thut tai giai doan 3 (dat
trën 95% khi luorng). Dir kiën dn cui näm 2021 s hoàn thành, hin dang bô
sung các hang mac gia cô mái taluy, ông cAp nuàc tuài cay và trOng Co CáC tuyên
du&ng.

Qu
IV/202 I

Dir kin hoàn thành trong tháng 12/2021
Trin khai Thông báo s 236/TB-VP ngày 28/5/2021 v Kt 1un cOa Phó Chü
tich UBND thành ph H KS' Minh tai buôi lam vic vfti Ban Quân 19 Khu CNC
và các KCN Dà Näng, trong dO chia tách Khu pha trçl phac vii di,r an Khu cong
nghé cao Ba Nng thành (1) Du an Khu cong nghip ho trq Khu cOng ngh cao
Dà Nang Va (2) PhAn cOn Iai dv an Khu phi trq phac vidr an Khu Cong ngh cao
Ba Nng. Ban Quân 19 dä khân tnwng cO Cong van so 1448/BQL-QLXTHTDT
ngày 01/6/2021 d nghj Ban Quán 19 các dLr an phát trin h tAng khu cOng nghip
và cOng ngh cao Ba Nng phôi hp vci các don vj có lien quan d trin khai th?c
hin.
- Ti Thông báo si 628/TB-VP ngày 28/10/2021 cüa Van phOng UBND thành
ph v Kt juan cuc h9p giao ban ChO tjch va cac Phó Chñ tjch UBND thành
ph ngày 18 tháng 10 näm 2021, Chü tjch UBND thành ph6 d cO 9 kin thông
nhAt nôi dung Báo cáo thAm djnh nghiOn cru tin khá thi di an Khu cong nghip
ho trçi Khu cOng ngh cao Dà Nng, và thông báo Kt qua thAin djnh tai Báo cáo
s 15 5/BC-HDTD ngây 22/10/2021.
- D dAy dO ht so trInh ThO tu6ng quyEt djnh chil truong dAu tir cAn lAy 9 kiAn cOa
HBND thAnh phô tai k5' hQp HDND thành phO gAn nhAt v dr an theo khoãn 1
Diu 23 Lut DAu tir cOng 2019, hin Ban Quãn 19 cácd an phát trin h tAng
khu cOng nghip vA cong ngh cao dã có Th trinh sO 893/fl'r-BQLDA ngAy
26/10/2021 báo cáo TJBND thành ph xem xét trinh HDND thành ph cO 9 kin.
Dng tlthi h so cOng sO thrçic co quan chO tn thAm djnli (dr kin là BO K hoach
và Dâu tu) chuyn den các B, ngành có lien quan lay 9 kiên truàc khi trinh ThO
tung xem xét, quy& djnh.
Ban Quân 19 phân dAu hoãn thAnh nhim va theo k hoach dO d ra uong nOm
2021. Tuy nhiOn, ti&i d trin khai thc hin cOn pha thuc vào nhiêu Co quan cO
thAm quyên c1a phuong và Trung trong. VI vy, trong tnthng hqp vic trin khai
thirc hen chLra dam bão theo tiOn d do 19 do khách quan, Ban QuAn 19 kInh d
xuAt UBND thành ph dng 9 cho phép chuyAn nhim vi "Quyt djnh thãnh 1p
Khu cOng nghiep ho trq Khu cong ngh cao Ba NAng" sang nám 2022 dê dam bão
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tin dO trin khai thrc hin dOng theo quy djnh và dt hiêu qua.

c)

d)

Tap trung hoàn thiên cOng tác
chuân bj Mu tin cac Khu cOng
nghip, ciim cong nghip mâi.
Hoàn thành thO tue ha chon
nhà Mu tin h tng 01 khu cOng
nghip mIni

Nghiên elm M xut phi.rong an
dâu tin cong môt khu cong
nghip mIni, gn vIni K hoach
dâu tin cong thing han giai don
2021-2025

BQL
I<iiu

CNC và

Lya chn nha du tin ha
tang 01 khucông
nghip mói

Qu
111/2021

ChLra hoàn thành
a) Tp trung hoàn thin cong tác chuAn bj Mu tu cac Khu cOng nghip, ciim
cong nghip mài
- Ban Quàn I dã tham mini và trInh h so phê duyt Chü tnrcYng Mu tir 03 KCN
mci. Ngày 29/9/2021, B KHDT Co van bàn so 6602/BKHDT-QLKKT gIn
UBND thânh ph M nghj giái trInh, bô sung h so dir an Mu tu cac KCN m&i.
- Ngây 29/10/202 1, Ban Quân 1 da cO Cong van sO 3 182/BQL-QLXTHTDT v
vic giài trInh, b sung ho so chap thuân chñ trirong Mu tix (kern dn thào Th
trInh, COng van giái trInh, h so d xut din an Mu tu); trInh UBND thành ph'
xem xét, k duy& ban hành các h so b sung, hoân thiên h so theo kin cña
Bô KHDT.
- Trên co sIn kin cOa cac sIn, qun, huyn, Ban Quãn l dã hoàn thin ho so,
tharn mtru UBND thành ph ban hành các COng van sO: 747 l/UBND-KT và
7472/IJBND-KT ngày 05/11/2021 và các TIn trInh s 162/TTr-UBND, 163/TTrUBND ngày 05/11/202 1 giái trInh, hoàn thin và trInh BO KHDT thâm dinh ho
so chap thuân chü trucmg Mu tin dOi vIni 02 KCN: HOa Ninh và HOa Cm — Giai
doan 2 (thn 3)
- Hin nay, B K hoach và Du tin thing xem xét, thAm djnh, trinh Thu tiro'ng
ChInh phO chap thun theo quy djnh.
b) Hoàn thành thO tiic ltra chn nhâ Mu tin ha tang 01 khu cOng nghiép mIni
Hiên nay dang chIn thO ttrInng phê duyt thành lap KCN h trn KCNC, china hoàn
thành Thu tue ha chQn nhà dâu tin.

Qu
111/2021

Chira hoàn thành.
D6i vIni nhim vi Mu tin KCN mIni, cii th là Khu cong nghip h trq Khu cOng
ngh cao, Ban Quãn l dã ban hành K hoach s 19061KH-BQL v chuyn dôi
Khu phi trq dr an Khu cong nghê cao Dà Nng thành Khu cOng nghip ho trq
Khu cong ngh cao Dâ Nng (dâu tin cOng). Trén co sIn phO duyt diu chinh, b
sung quy hoch phát trin cac khu cong nghip trên dja bàn thành ph6 Dâ Nng
Mn nãm 2020, dlnh hir&ng Mn nàm 2025 tai Cong van s6 1581T1'g-CN ngày
04/02/2021 cOa ThO ttrInng ChInh phü, Ban Quân l dã trin khai các nhim vi
diu chinh, b6 sung qui hoach vá 1y kin ye báo cáo chO throng Mu tin Kim
cong nghip h trçn Khu cOng ngh cao Dà Nng. Sau khi tng hcnp ' ki&n cüa
cac SIn, Ban, Ngành; Ban Quãn l' dã tham mini SIn K hoach Dâu tin trInh báo
cáo nghiOn clru tin khá thi dij an len UBND phê duyt. Tai Thông báo sO
628/TB-VP ngây 28/10/2021 cüa Van phOng UBND thãnh ph6 ye Kt 1un cuc
hQp giao ban Chil tjch va cac Phó Chñ tjch UBND thãnh phô ngày 18 tháng10

các KCN

BQL
I'c.irn

CNC và
các KCN

D xut phinong an dau
tin cong mt khU cong
nghip mài

27
nãrn 2021, Chñ tjch UBND thành ph6 dä có ' kin th6ng nht ni dung Báo cáo
thm dinh nghiên ciru tiên khâ thi dir an Khu cong nghip ho trq Kim cOng ngh
cao Da Nang, và thông báo Két qua thâm djnh ti Báo cáo sO 155/BC-FIDTD
ngày 22/10/2021. Ngay 09 thang 11 nam 2021, Ban can sir dàng UBND thành
phô có van ban báo cáo Thithng trirc Thành Oy, Ban Thtr&ng vu Thành ñy xem
xét, cho ' kiên chi dao lam co sâ trién khai dix an. Dë day dü ho so trInh ThO
tithng quyêt djnh chO tnrong dâu tir can lay ' kiên cüa HDND thành phô tai k'
hçp HDND thành phô gân nht ye dir an theo khoãn I Diêu 23 Luât Dâu tu cOng
2019 (hin Ban Quãn 1 các dir an phát triên h3 tang khu cong nghip và cong
nghé cao dã cO T?r trinh so 893/TTr-BQLDA ngày 26/10/2021 báo cáo UBND
thành phô xem xét trInh I-IDND thành pho có ' kiên). Dông thai ho so cüng së
duçrc co quan chO trI thâm djnh (dir kién là Bô Ke hoch và Dâu tir) chuyen den
các BO, ngành có lien quan lay ' kien tru&c khi trinh Thu tu&ng xem xét, quyêt
djnh phê duyt chü frucrng.

d)

3.

a'
'

b)

Xüc tiên, thu hñt tOng von dang
k' dâu tir dij an vâo Khu cOng
nghip, Khu cong ngh cao Dà
Nang

BQL

Kim
CNC và

các KCN

Tong vOn d5ng k dãu
tu vao Khu cong
h

Quy
IV/2021

triu USD

Dã hoàn thành.
Cong tác xOc tiên dau tu dã thrqc triôn khai dông bO va dat dirc nhUng két qua
quan trong. TInh den ngày 25/10/2021, Khu CNC, Khu CNTI' tp trung Va các
KCN d thu hOt ducrc 21 dtr an, trong do cO 04 dir an dâu tirtrtrc tiêp mràc ngoài
(FDI) và 16 dir an dâu tu trong nu&c vi tong von dàng k Ian lirot là 145,33
triu USD và 663,4 t' dông, vuVt chi tiêu däng k.

Nâng cao hiu qua sü dtng qu5'
dat, xác djnh nghia vi tãi chInh
dat dai giOp nhà dâu tir hoàn
thiên các thO tic dâu tu, xây
dmg dê tái khài dng dir an dâ
dang va triên khai các d an mài
CôngbO cong khai COng thông
tin dat dai thành phO; chia so
thông tin và khai thác cO hiu
qua "Dir an tong the xây dirng
ho so dia chInh va co sO dt lieu
quán 1 dAt dai thành ph6 giai
doan 2013-2018, djnh huOng
den 2020" theo quy dinh.

so Tài
nguyOn
và Môi
tnrmg

T6 chCrc Hi nghj
cOng ho); tham irnru các
hInh thurc chia sO thông
tin và khai thãc COng
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Xây drng và triên khai thirc SO Tài
hin DO an Khai thác, sO ding nguyen

UBND thành phO phO
duyt DO an "Khai thác,

Qu
1112021

Dir kin hoàn thành tháng 12/2021
Dã tham mini UBND thành phO ban hành QD so 11/QD-UBND ngày 05/06/202 1
ye ban hành Ban hành Quy chO thu thp, quàn l' khai thác chia sé và sü d'ing
thông tin, dü lieu tâi nguyen và môi truOng; khai thác và sCr ding Co sO d& lieu tài
nguyen và mOi trithng tren dja bàn TP Dà Nng.
SO Tài nguyen và Môi tnrông dä tin hành Cp tài khoãn truy cp và khai thác
thông tin, diE lieu dAt dai (duqc phép chia sO) thông qua Cng Thông tin dat dai
khi có yOu CU cOa cac don vj tnrOc khi cOng b chinh thirc Cong thông tin dat dai
SO dä hoàn thành rà soát toàn ho dü lieu ye kiOm k vàdiTr lieu bang giá dat, sO có
Thông cáo báo chI cong bô cong khai Cong thông tin dat dai trong tháng 11/2021.
Dir kin hoàn thInh trong tháng 12/2021
Ngày 03/2/2021, SO TN&MT dA có Ta trmnh sO 7 1/TTr-STNMT trInh UBND
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mat bang dt có th&i han các
khu dt do Trung tam Phát trin
qu dat dang quAn 1Y

c)

Tham misu phé duyt Da an lap
danh mvc qu dat kêu gçi dau
trén dia bàn thành phô Dà Nang
giai don 202 1-2025 và 1p kê
hoch dau giá quyan sIr dUng
dat nAm 2021 dO tao nguan thu
cho ngân sách, dAp 1mg nhu Call
phát trian kinh tO - xA hOi cua
thành phO

và Môi

trtthng

So Tài

nguyen
vA Môi

rg

sü ding mt btng dt
CO thôi han các khu dat
do Trung tam Phát trin
qu dt quãn Iv" theo
Tc trinh s 71/1TrSTNMT ngay
03/02/2021 cUa So Tài
nguyen và Môi tnthng

UBND TP ban hành
Quy& djnh phê duyt
D,e an 1p daih mvc qu
dat kêu gi dáu ttr tren
dla bàn thành ph Dà
Nnggiai don 20212025 vA k hoach du
giáquyn sOdiingdAt
nãm 2021 d tao ngun
thu cho ngan sách, dáp
irng nhu cu phát trin
kirth th - h01 cua
thành phô

Qu
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Thành ph phé duyêt. Sau khi hçp cac ben lien quan, theo chi dao cCa UBND
thAnh ph& S& hin dang diu chinh ni dung Da an "QuAn l và khai thác qu dt
cong do Trung tam Phát trin qu dat dang quán lv". Dn nay Sà dA giao Trung
tAm Phát trin qu dat tham mini Ira ch9n dan vj ttr vn vit da An vA hoàn thién
d an theo tiên do Báo cáo s 485/BC-STNMT ngày 23/6/2021 cCa S Tài nguyen
va Môi tnrOng.
NgAy 23/9/2021, UBND thành ph6 có Cong van s 6374/UBND-DTDT v vic
lien quan dn De an "Quàn l' và khai thác qu dat cong do Trung tam Phát trién
qu dat quân l trên dja bàn thành pM Dà Nang". Theo do, giao SO Tài nguyen và
Môi tnr&ng tiêp thu ' kian ti cuc hcp ngày 16/9/2021 cAa UBND thành ph6 Dà
Nang, hoàn chinh d an và to chirc lay ' kiên các SO Va UBND qunIhuyn, tang
hçcp trinh UI3ND thành pM xem xét trong tháng 11/2021.
BA hoàn thành (trüng ni dung h)
- SO TN&MT da có 208/TTr-STNMT - 13/04/202 1 trinh UBND thành pM va
vic ba sung danh mic qu dat dau giá quyan sO di,ing dat näm 2021 và ke hoach
khai thác qu dat trung han giai doan 2022-2025.
- Dan ngày 08/06/2021, LTBND thành pM dA có Thông baa sa 264/TB-VP Thông
báo kat lun cuc hp giao ban ChO tch và các PCI UBND thành pM ngày
25/5/202 1, giao SO Kê hoch và Dau tu chA tn, SO TN&MT phai hcip phai hcp
can daj khA nAng van, khã nAng thuc hin dau ti.r cAc dii an theo tOng nAm trong
giai doan 2020 — 2025 da da xuat lai danh mc cho tOng nAm phü hcp, báo cáo
UBND thành pM xem xOt.
Ngày 25/10/202 1, SO Ka hoach vã Dau tir dA có vAn bàn sa 3292/SKIIDT-TH v
NguOn tian sO diing dat dáp 1mg nhu cau chi dau tu cOng trung han gial doan
2021-2025
Theo do, SO Tài nguyen và Môi tnl&ng dA cO Báo cáo sa 800IBC-STNMT ngày
30/10/202 1 liOn quan dan dii kian nguOn thu tO dat giai doan 202 1-2025, báo cáo
thành phô va SO KO hoach và Dau tu da dan vi tong h, bAo cáo UBND
thành phô tlnrc hin can da von hang nAm theo ôhi dao t?i Thông báo 264/TB-

vp.
- Dai v&i K hoach dau giá quyan sIr ding dat nAm 2021, SO TN&MT dA tham
miiu UBND thành pha ban hành Quyat djnh sa 2460/QD-TJBND ngày 19/07/2021
phO duyt danh mic qu dAt dAu giá quyan sO ding dAt dç't 1 nAm 202, gam 16
khu dat.
Trian khai Ka hoach, SO TN&MT tia tU]c cO Th trinh sa 433/T1'r-STNMT ngày
10/7/2021 trInh UBND thành pha ye vic ba sung danh mIc qu dat dAu giá
quyan sIr dUng dAt 2021 gam 02 khu dAt lOn (trong dO 01 khu dAt iOn có mie dIch
khac, 01 khu dAt kOu gi dAu tir lam bAi da xe); 200 10 dat & chia lô. Ngày
09/8/2021, Ban Can sr Dáng TJBND thành phô có CV sa 540-C V/BCSD báo cáo
Thurng trUrc Thánh Cy, ThuOng tnrc I-IDND thành phO va vic ba sung danh muc
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d)

Xay drng the chInh sách pháp s Tài
luât lien quan linh vrc dAt dai, nguyen
hoàn thién co ch chia sé dii lieu Va Môi
trtthng
dAt dai trén dla bàn thành ph

(1) UBN1) TP ban hành
Quyt dinh (vAn bAn
hAn quan) v cAc chinh
sAch phAp 1ut hAn quan
VIIC dAt dal;
(2)Thammtni UBND
TP ban hAnh quy chA
quAn 1, vn hAnh, khai
thAn và chia sA c s& d
1iu dat dai trAn da bàn
thAnh ph6 Dà Nàng.

d)

Bt sung Quyt djnh quy djnh
quy trinh xác djnh giá khâi
diem d phic vi dAu giá, dAu
thAu quyn sfr dirng dAt (QD s
3610/QD-UBND
ngày
28/9/2020 cOa UBND TP)

Quyt djih cUa UBND
thAnh phô b6 sung can
quy djnh liAn quan

s Thi
nguyen
vã MOi
trrnmg

Qu
IV/2021

Qu
1112021

du giáquyn s dung dt näm 2021. Dn ngày 15/10/202 1, UBND thành ph dã
có Quyàt djnh so 3255/QD-IJBND phê duyêt Danh miic qu5' dat dãu giá quyén sfr
ding dat (dçt 2) nãm 2021 trên dja bàn thânh phô
Pa hoàn thành
1. Các chinh sách dà dirçc tham miru, trin khai thrc hin - Dã có Báo cáo s
357/BC-STNMT ngày 10/5/2021 báo cáo, d xu.t UBND thành ph6 thirc hin
phân cp, phân quyên, ày quyên di v&i 06 nOi dung. UBND thành phô dã chi dio
các don vj lien quan có ' kiên gop ', hiên Sâ dang tip tiic tng hcp d hoãn
thin, trmnh UBND thành ph& UBND thành ph dä có Thông báo s6 359/TB-VP
ngày 19/7/2021 thông nhât chO throng b sung các ni dung phân cAp, phân quyn
ye chInh sách, thu tic dn bà giài tOa trén dja bàn thành phô vào Dé an phân cap,
phân quyn quãn 1 nhà rnràc theo mô hinh chInh quyn do thj tren dja bàn thành
ph Dà Nang d xem xét chung.
- Dä tham mini UBND thành ph ban hành QD 05/2021/QD-UJ3ND ngày
15/03/2021 Quy dinh v bi thtr&ng, ho trçi và tái djnh ci.r khi Nhà nmfrc thu hOi
dAt trén dja bàn thành ph6 Dà Nng ban hành kern theo QuyAt dinh thay th Quy&
dinh s 38/2017/QD-UBND ngày 30/11/2017 và Quyet djnh s 23/20191QDUBND ngày 02/5/20 19 cña UBND thành ph Pa Nng.
2. Pa tham muu UBND thành ph ban hành QD s6 1 1/QD-UBND ngày
05/06/2021 v ban hành Ban hành Quy ch thu tl1p, quân 1' khai thác chia sé và
sir dung thông tin, dii 1iu tài nguyen và môi tnthng; khai thác và su dirng Co s&
dii lieu tài nguyen và môi tru6ng trên dja bàn TP Pa Nng.
3. Ba tham mi.ru UBND thành ph ban hành QD s 34/2021/QD-UBND ngày
03/11/202 1 cüa UBND thành phô Ban hành Quy djnh ci the vic rà soát, cong bô
COng khai danh muc các thiia dAt nhô hçp do Nhà nucc trirc tiép quán l, vic lAy
' kiên ngiri dan và cong khai vic giao dAt, cho thuê dAt d6i vâi các thra dat nhO
hçp tai dja phirong d sr diing vào miic dIch cOng cong hoc giao, cho thuê cho
ngithi si'r ding dAt 1in k trén dja bàn thành ph Pa Nng.
4. V thu tiic hành chInh: Pa tham miru UBND thành phô ban hành Quyét djnh so
2447/QD-UBND ngày 15/7/2021 v vic sua di, bO sung thu tic hành chInh
trong linh vrc dAt dai thutc thAm quyn giãi quyt cüa S Tài nguyen và Môi
trtr?Yng.
Ba hoàn thành
Ngày 28/9/2020, Sà Tài nguyen va MOi trtràng dä tham m.ru UBND thãnh ph
ban hành Quyt djnh s 3610/QD-UBND quy djnh v h so và trinh tr thu tic xác
dinh, thAin dnb, phe duyt giá dAt ci th& h s diu chinh giá dAt trén dja bàn
thành ph Pa Nng; theo do, diAu 9 dä quy djnh cii th v h so và trinh tij thu ti1c
xác dinh giá khäi diem d dâu giá quyên sfr dung dAt.
2. Lien quan den viêc xac dnh giá khii dim dA phic vi dAu thAu quyn sfr dwig
dvng dat, pháp lut dAt dai chua có quy dnh v vic thrc hin xác djnh giá khOi
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dim khi dtu thu; qua trInh trin khai thrc hin các ni dung lien quan dn th&i
dim hién nay vn chua có phát sinh vtthng mac, han ché.

e)

Sam ban hành Quy& djnh quán
i, sü dtng dt réo

g)

Xây dirng và ban hành D an x&
I dt nông nghip iiiOng san
xut dirgc

h)

Xây dung K hoach du gia
quyên sir dung dt giai doan
2021-2025; dé xut danh muc
và to chirc dâu giá quyen Sir
diing dt hng näm

Sâ Tài
nguyen
và Môi

Quyt djnh cila UBND
thành ph

Qu9
111/2021

Quyt dinh cüa UBND
thành ph

111/2021

Scy Tài

nguyen
và Môi

Qu9

trtrôtig

S Tái
nguyen
và Môi
trirông

Van bàn chi dao cüa

Qu9

UI3ND thành phô

111/2021

Ba hoàn thành
Dã tham mixu UBND thánh ph ban hành QD s 34/2021/QD-UBND ngày
03/11/202 1 cCa UBND thành ph Ban hãnh Quy djnh cii the vic rà soát, cong bô
cong khai danh miic các thira dt nhO hp do Nhà nuac lr?c tiêp quán l', vic lay
kiën ngu&i dan và cong khai vic giao dt, cho thué dt di vói các thira dt nhO
hçp tai da phucmg d sr dung vào miic dIch cong cong hotc giao, cho thuê cho
ngui sr diing dt Iin k trên dja bàn thành ph Dà Nng.
Dir kiên hoãn thành trong tháng 12/2021
- Dt nông nghiêp khOng san xuât dirge nAm ngoài ranh giâi quy hoach (58,67ha):
dã hoàn thãnh vic xây dung d an.
- Dt nông nghip không san xut dirge nm trong ranh giói quy hoach (276 ha):
UBND thành phô dã phé duyêt D cuong Va dij toán xây dirng D an. S& dã giao
Trung tarn Phát trin qu5 dat tip tic phOi hqp vri UBND cac qun, huyn; các
Ban QLDA và Vin Nghiên thu phát trin kinh t - xã hi Dà Nng d xây dimg
hoàn thành dir thào d an và gi'ri các don vi có lien quan ly ' kin phán bién v
ni dung cña D an dã báo cáo UI3ND thành ph.
Thirc hin Thông báo s 199-TB/TU ngày 04/10/2021 ca Thành us', UBND
thành ph dang lay kin cCa Dãng doàn HDND thãnh ph d hoàn chinh, báo
cáo Thi.r?rng true Thành u trong tháng 12/2021.
Ba hoàn thành
- Sâ TN&MT dä cO 208iTTr-STNMT - 13/04/2021 trInh UBND thành ph v
vic b sung danh rnic qu dt du giá quyn si'r dicing dt iiàm 2021 và k hoach
khai thác qu5 dt trung hn giai doan 2022-2025.
- Dn ngày 08/06/202 1, UBND thành ph dã có Thông báo s 264/TB-VP Thông
báo kt luân cuôc hop giao ban ChC tch và các PCT UBND thánh phô ngày
25/5/202 1, giao S Ké hoach và Du tu chC trI, Sc TN&MT phôi hçrp phM hgp
can di khà näng vin, khâ nãng thrc hin du tu các dr an theo tirng näm trong
giai dean 2020 — 2025 c1 d xut iai danh mvc cho tüng näm phit hgp, báo cáo
UBND thành ph6 xem xét.
Ngày 25/10/202 1, sa K hoach và Du tir d cO van ban s 3292/SKI-IDT-TH v
Ngun tin sr dang dt dáp mg nhu cu chi du tir cong trung han giai don
2021-2025
Theo do, sa Tài nguyen và Môi tri.rmg dã có Báo cáo s 800/BC-STNMT ngày
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30/10/202 1 lion quan dn dr kin ngun thu tcrdt giai doan 202 1-2025, báo cáo
U]3ND thành phô và S KO hoach va Dãu hr dO dan vj tong hap, bão cáo UBND
thành phô thrc hin can di von hang nm theo chi do t?i Thông báo 264/TBVP- Di vài K hoach du giá quyn sr dung dt nãm 2021, S& TN&MT da tham
mtru UBND thành ph6 ban hành Quyt djnh s 2460/QD-UBND ngày 19/07/2021
phO duyt danh miic qu dt du giá quyn sO drng dt dqt 1 näm 202, gm 16
khu dat.
Trin khai K hoach, SO TN&MT tip tUe có TO trInh s 433/TTr-STNMT ngày
10/7/2021 trinh UBND thành ph vO vic b sung danh mic qu dt du giá
quyOn sO ditng dt 2021 gm 02 khu dt IOn (trong do 01 khu dt IOn có mic dich
khác, 01 khu dt kOu gi du tu lam bäi d xe); 200 lô dt & chia lô. Ngày
09/8/2021, Ban Can sr Dãng UBND thành phS cO cv so 540-C V/BCSD báo cáo
Thi.r&ng trUic Thànli Oy, This&ng trrc HDND thành ph v vic b sung danh rntc
du giá quyn sO dung dt nàm 2021. DOn ngây 15/10/2021, UBND thành phô dâ
Co QuyOt djnh s6 3255/QD-UBND phO duyt Danh mic qu? dt du giá quyên sO
dUing dat (dgt 2) näm 2021 trOn dja bàn thành ph&
4.

H trçr doanh nghip, ngi.rOi dan
nhanh thông khôi phUic hoat
dng san xuât, kinh doanh, dy
mgtih phát triOn kinh t - xã hOi,
dam bâo dôi sang an sinh xã hi

a)

Tip tic t?o diu kiin cho nba
du tir, doanh nghip trOn dia
bàn thành ph; tao Ip môi
truOng kinh doanh du Pr thông
thoáng, minh bach

b)

c)

Rà soát, dánh giá hiu qua các
chInh sách h trçr doanh nghip
trOn dja bàn thãnh phô Ba
Nang.
Khão sat tInh hInh hoat dng
cOa cáo DN trong KCNC Va CC
KCN trOn dia bàn thành ph Ba
Nng, dc bit là các DN dang
gp khO khän trong giai don

S KO
hoach
DAu tu

SO K
hach Va
Dâu t-ti

T ohCro tuyOn truyn cáo chinh

Qu
IV/2021

Van bàn chi d?o c0a
UBND thânh phO

Qu
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BQL
Khu
CNC và
các KCN

TP b h
bàn cáo k& qua 1d
sat tlnh hlnh hot dng
cUa các DN trong
KCNC và CC KCN
dla bàn TP. DN

Qu9 Ill
2021

BQL

T chüc HOi nghi, hi

Qu III!

di djch Covid 19
d)

Phn dàu trong näin
2021, däng k 5M00
doanh nghip vàdcm vi
trrc thu thánh
mOi vài tong von diu
1dang k dat 25.000 tdông

Cho s lieu cui nàm
Dn 15/10/2021, cp m&i giy chrng nhn däng k' doanh nghiôp cho 2.891 doanh
nghiêp, chi nhánh và van phOng dai dién, Mng v6n diu 1 dang k' dt 13.596 t'
dong

Ba hoán thành . Da có báo cáo UBND thânh ph tai CV sO 1623/SKHDT-DN
ngày 09/6/2021 v viec rà soát dánh giá cac chinh sách h trcc doanh nghip trOn
dia bàn thãnh ph
Ba Iaoàn thành.
Do ãnh huang cOa dai djch COVID-19, Ban Quân 1 dä $p trung ngun lirc d
triên khai cong tác phOng, chOng djch tai KCNC và cac KCN Ba Nang, dã chung
tay cOng vOi thành ph6 d dy lOi djch, bnh. Hin nay, song song vOi cong tao
phOng, ch6ng dich Ban dä trin khai va hoàn thành Kháo sat tInh hInh hoat dông
cüa các doanh nghiêp.
Ba hoàn thành.
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sách pháp lut v doanh nghiêp,
thucmg mai — hi nhp quoc tê,
lao dOng, an toàn ye sinh thuc
phm, bão him xã hôi bt buôc
và báo him ti.r nguyen cho
ngtrth lao dng, ngtii sCr dicing
lao dng trong các DN trong
Khu cong ngh cao và các khu
Cong nghip Da Nng.

5.

a)

b)

c)

6.

Khu
CNC và
các KCN

T chirc gp mat, d6i thoai
doanh nghip trong khu cong
ngh cao va các khu cong BQL
nghip Dà Nng d nm bit, Khu
tháo g nhu'ng khó khAn, vithng CNC và
mac cho doanh nghip (th ch& các KCN
pháp lut, thO tic hOnh chInh...)
trong qua trInh hoat dng
Dy mnh du tu ha thng
logistics theo quy hoch cIA
di.rqc duyt
Don d6c khôi Cong xây drng Cong ,
trung tam Logistics HOa Vang CO phn
trong nãm 2021 (thuôc xa HOa Cáng DA
Nng
Nhon vA xA HOa Scm).
Don dOc, phi hap khâi cong Cáng
cong trinh Nhà ga hAng hóa - hang
khOflg
Cãng hAng không quc t DA
quOc tê
Nng trong nãm 2021
Da Nng

XOc tin du tu khu logicstics
san bay (10 ha) t?i KCN HOa

Phôi hçip hoAn thãnh, bàn giao

Ban XLlc
tin du
tu

thão

2021

TO chc Hi nghi, hoi
tháo

Qu9
V
Qti'
1W2O2I

BA hoAn thành.
Ngày 24/9/2021, Ban Quãn 132 phM hçp vài Ban XT&HTDT t chrc Hi nghj
"doi thoai doanh nghip" do UBND TP tO chc trc tip và trc tuyn. Dng thi
d t chOc gp mat dOi thoai, h tro doanh nghip dithi nhiu hInh thrc d kip thi
tháo gi khó khAn, vrncng mac cho doanh nghip.

Khâi cong xây drng
trung tam Logistics HOa
Vang trong narn 2021
(thuôc x5 HOa Nhun Va
xã HOa San).

Qti IV!
2021

Chira lioAn thành

Khâi cong cong trinh
Nhà ga hang hôa - Cãng
hang không quôc t Ba
Ng trong näni 2021

Qu'
IV/202 I

C1a hoAn tliAnh

XLlc tin dâu tu khu
logicstics sãii bay (10
ha) t?i KCN HOa COrn

Báo cáo Quy hoach

Qu
111/2021

Do ânh hràng ctia di djch COVID-19, Ban Quãn 132 dã tp trung ngun lirc d
trin ktiai cong tác phOng, chng dich tai KCNC và các KCN Dà Nng, cia chung
tay cOng v&i thành phô d dy 101 djch, bénh. Do ánh hu&ng eLla djch bênh nén
Hôi nghi không thirc hin &rçYc nhirng cia tó chrc tuyen truyên bang nhiëu hInh
thirc (ti-tic tuyn).

Chira hoàn thAnh
Thrc hin clii dao cOa UBND thành ph tti Thông báo s 201/TB-VP ngày
14/5/2021 cOa VAn phOng UBND thành ph ye t 1un cüa PhO ChO tjch Thu&ng
tnrc UBND thành phô H KS' Mmli t?i bu6i lam vic vói IPPG; CV so
121/UBND-DTDT ngày 22/5/2021 eLla UBND thành phô v vic xCr 132 CV sO
456-C VITU ngAy 06/4/2021 eLla Thành tly, cong táe xLlc tiOn dir an nay hién dang
dmg Iai & giai doan ehun bj du tir (gi&i thiu và khào sat da dim), den nay,
dan vj quan tam den dr an (Cong ty TNHH XNK Lien Thai Binh Ducing) chua có
ciO xuOt du tir chInh thIrc gLli cci quan có lien quan.
BA hoàn thànli
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8.

9.

a)

san phm Quy hoch diu chinh
Câng hang không quOc tO Dà
Nng th& kS' 202 1-2030, tArn
nhin dn 2050

So Giao
thông

Hoàn thành cOng tác chuAn bj
dAu tir nâng cAp nhà ga hành
khách Ti — Cáng hang không
qu6c t Dà Nng

Cáng
hang
khng ,
quôc tê

Nao vet lung hang hâi

V?.fl tai

diu chinh Cãng hang
khôngquôc té DàNang
thOi k' 2021-2030, t.m
2050

Ba Ng

Hoân thãnh cong tác
chun bi du tu nang
cp itha ga hành khách
TI — Cãng hang khOng
quc tê Ba Nng

Cãng vi
hang hãi

Nao vet Iung hang ICi

Tháng
12/2021

Quy
11112021

IV/202 I

Qua cáo drt báo cáo vOi các SO ngành và 2 lAn báo cáo UBND thành ph& don vj
vAn dã tiAp thu dAy dO ni dung gop và dn nay cuban hoàn chink do an quy
hoach. Theo dO nghi cOa Cue hang không Vit Narn, SO Giao thông 4n tãi dã lay
kin bng van bàn cüa Ciic hang không Vit Nam, các don vj quãn dci, Tng
cong ty Quân 1 bay, Tng Cong ty cáng hang không Vit Narn và cáo sO ngành
liOn quan cOa thành phO. Hin nay, Ttr van dang tip tzc tang hcp, tip thu các '
kin gop ' cOa Sir doàn khOng quân 372, Nhà may A32, Tng cong ty Câng hang
không Vit Nam và cp nhp, hoàn chinh ni dung theo d an Quy hoach tOng the
h thông cáng hang không, san bay Vit Narn dang duçrc B GTVT trInh ThO
tli&ng ChInk phO phO duyt; Dng thOi SO dä chO dng tham miru UBND thành
phô Cong van s 7084/UBND-SGTVT ngày 19/10/202 1 gcri B Qu6c phOng lAy
kiAn.
Sau khi 1i so Quy hoach ttng thA cáng hang không giai do?n 2021-2030, tam
nhIn 2050 dtrcrc ThO tirOng ChInh phO phO duyt (dr kiOn dAu tháng 11/2021), Tu
van së cp nht, hoàn chinh trInh, báo cáo UBND thãnh ph6 thông qua dO lam
vic vOl B QuOc phOng, B GTVT. Tip tiic thi gian den SO s phôi hqp Van
phông UBND thành phô báo cáo li UBND thành ph6, Hi dng quy hoch kiên
trOc va d xuAt có van bàn gl'ri Bô GTVT d nghj chü tn nghe Dr van báo cáo kt
qua phuong an quy hoach; dir kin tnirOc ngày 25/11/202 1.
Chua hoàn thành
Nhà ga hành khách T1-Câng Hang không quc t Dà Nng: hin BO GTVT dang
xern xét, b sung d an vào danh mic dAu tu giai doan 202 1-2025 d lam co sO
trin khai thijc hin. Tng cong ty cãng hang không Vit Nam (ACV) dã chñ
dng tnin khai xay drng nhim viii 1p Báo nghiOn cfru tin khá thi dO 1p K
hoach hra chçn nhàthâu lap báo cáo nghiOn cOu tin khá thi ngay sau khi Bô giao
thông vn tài quyOt djnh b sung dv an; dij kik khOi cong dir an vâo qu'
1V/2022.
Tir

Don vi không có báo cáo

Day manh phát trin nông
nghip frng dung cong ngh
cao, nOng nghip htru ocr, sinh
thai gãn vOi phát trin san phAm
OCOP trOn dia bàn thãnhyh6
Xây dirng K hoach triOn khai
th%rc chInh sách h trq phãt trin
nOng nghitp, nông thôn theo
Nghj
quyOt
329/2020/NQHDND cOa Hi dng nhãn dan
thank ph nhm tao diu kiên

Sr Nong
nghip
và Phát
nông
thôn

UBNI) TI' ban hOnh
K hoch tt-in khai
thirc chlnh sách h trcl
phát trin nOng nghip,
nông thôn theo Nghj
quy& 329120201NQHDND

Qu
1/2021

Ba lioàn thành.
- Da tham mini UBND thành ph ban hành K hoach s 161KH-UBND ngày
2 1/01/2021 v. k hoach triAn khai thc hin chink sách h frcc nông nghip,nOng
thôn theo Nghj quyt 3291NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa HDND thành phô.
- Da tharn mini UBND thành phô ban hãnh Quy& dnh s 23/2021/QD-UBND
ngày 31/8/2021 ban hank djnh mOe ho trçt di vOl tOng hang mc cong trinh theo
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nguii dan, doanh nghiep tip
cn chinh sách dâu tu phát trin
san xut nông nghip

b)

Thuc hiên thu tic kêu gçi du
tir 03 vu'lng san xuât nông
nghip 1mg dung cong ngh cao
(HOa Khucmg - HOa Phong,
HOa Phti, HOa Khirang)

c)

Tip trung dAy manh san xuAt
IOa ltu co, san xuAt nông
nghip 1mg ding cOng nghe
cao, chlrng nhn hOn co,
VietGAP

d)

'J'p trung trin khai Churang
trInh MOi xO mit san phAm
(OCOP) nhAm h tra cac chui
th kinh t (doanh nghiep vlra
và nhO, HTX, TilT, h san
xuAt) phát trién san xuât Va
nang cao chAt lurcmng san phAm

chinh sách h trcl du tu vào nông nghip, nông thôn trên da bàn thành ph Dà
Nang.

UBND
huyn
Hoa
Vang

Thu hñt it nht t
doanh nghip vào vOng
san xuât nông nghip
1mg dung cong ngh
cao

So Nong
nghiêp
và Phat

PhAn dau din tich san
xut lila hOu cs dn
cu6i nãni khoãng 400
ha. CO it nht 02 Safl
ph dtr?c chOng nhn
VietGAP, h0u cc trong
nm.

Qu
IV/202 I

Phan Au có it nIt 10
SãO phãiti OCOP ducic
cong nhn dat tO 3 sao
trO len. Hinh thành 01
dim tieu thi san phm
OCOP và to chirc can
hoat dng xOc tin
thirng mai cho sOn
ph OCOP

Quy
IV/2021

nong
thôn

SO Nông
nghip
và Phat
frin
nong
thôn

IV/2021

Chua hoàn thành
UBND huyén phi hçxp, trInh UI3ND thãnh phê phê duyt quy ho?ch chi tit IL
1/500 03 vüng nông nghip (mg dicing cong ngh cao tai: xã HOa Phñ (quy mO
20,9ha), HOa Khming (quy mô 28,8ha), HOa Phong vâ Hôa Khirung (quy mO
16,2ha). UBND huyén HOa yang dã trién khai 1.p khái toán kinh phi thuc hiên dis
an cho 3 vông (kinh phi dn bñ, du ttr din, nisâc,...), Ip Tm trInh dé ngh phé
duyêt danh muc dir an du ti.r có sIr diing dat di v&i 03 vüng quy hoach san xuât
nông nghiep 1mg ding cOng ngh cao (Th trinh s 63TITr-UBND ngãy
03/3/2021). Ngày 10/5/2021, UBND huyn dã cO Tm trInh s 137/TT'r-UBND xin
chü trtrong b trI Ngân sách thành phO dé thirc hin cOng tác giãi phOng mt bang
và dAu tir Cu sà h tang thit yu den chãn hang rào tai 03 Wing Nôngnghip 1mg
dung cong ngh cao dä dLrac phé duyt quy hoach (Giao thong, h thông din, h
thông cAp nithc, thoát nu(mc...).
Chua hoàn thành
Dà tham nru trin khai Chucmng trInh phát triAn san xuAt ilia hIru Ca, theo huàng
hIru co nãm 2021 v6i dién tIch 60 ha; tham miru xay dirng tài lieu hu1mg dan san
xuât lüa theo huàng hitu Ca, bão v h sinh thai dông rung; h frq chlrng nhân
rau hu co tai I-fl'X rau Thy Loan tay diên tich 01 ha, chlmng nhn VietGAP 01 Ca
st san xuât narn SO Hap tác xa nAm HOa Qu) din tIch 250m2; xây dung quy trInh
san xuAt rau On qua hitu ca.
DO h tra cho 03 san phAm chlmng nhn tiêu chuAn HACCP.
DO hoãn thanh
- DO tham mm UBND thành ph ban hành K hoach s 43/KH-UBND ngày
15/3/2021 v thirc hin Chucrng trInh OCOP nOm 2021 trCn lila bàn thành phô và
Quyt djnh Quyét djnh sO 205 1/QD-UBND ngàyl 1 tháng 6 nOm 2021 v cuing c
I-lôi dng dánh giá, phân hang san phAm OCOP cap thành ph&
- Ngày 03/11/2021, UBND thành ph dO ban hành QuyAt dlnh so 3500/QDUBND v viéc cong nhân kt qua dánh giá, phân hang san phàm thuc Chuang
trInh mi xO mt san pham thành phô FM Nang (dct 1 nãm 2021), cong nhiãn 08
san phAm vi 04 san phAm dat 3 sao và 04 san phAm dat 4 sao. Dij kin dn cui
nOm 2021, së tham mimu cho UBND thãnh phO cong nhan dçrt 2 vOi 14 san phAm,
mang tng s san phAm OCOP cuia thành phO Ba Nng là 40 san phAm.
- Trong nOm 2021, dO dAu tim, dma vào hot dng Diem giOi thiu, trtmng bay san
phArn OCOP, din 1?c, dc thing t?i HTX Nông nghip 1 HOa Phong, dangtriAn
khai h trci 02 dim tiOu th san phAm OCOP cho Cong ty TN}[H Bc Dâu Va
HTX Nông nghip HOa Phi. Dng thai dAy manh thirc hin ho trçr xuic tin
thirang mai, chlmg nhn chAt lucing và dma san Am OCOP len san thirang mai
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din tü, dã có 17/18 san phm OCOP dtrcic cong nhân näm 2020 tham gia san
tliuung mai din ti Voso.vn cüa Tong Cong ty cô phãn Biru chInh Viettel (VTP).

d)

10.

K kt hcp tác vâi các tinh
trong vic:
- Xãy drng phát triên chuOi
cung ung thtrc pham an toan;
- San xuât và cung rng san
phâm nông lam san, thñy san
chat ltrcing, an toàn.
Xây dimg DO an ye dy nhanh
tiOn trInh tái ca câu kinh tê gãn
vâi dôi nii mô hInh tang
trtr&ng, nâng cao nàng suât LD,
src canh tranh cOa nOn kinh tO

11.

Xây dijng DO an hInh thành
trung tam tài chInh quôc tO khu
vIrc ti thành phO Dà Nang

12.

Hoàn thin và trinh phO duyt
dO an Trung tam ho trçr khn
nghip dOi mài sang tao thành

Ban
Quàn i'
An toan
thiic
phâm

SK
hoach và
D tii

S' T'

Van ban Ky ket vài 01 02 ti

thh ph

-

tJBND TP phe duyct

UBND TP trinh B K
hoach vàDu tir, Chinh
phu

Quy
IV/2021

Quy

IV/2021

Dã hoàn thành
- BiOn bàn ghi nhó hap tác v&i tinh Gia Lai giai doan 202 1-2025, tam nhIn 2030
(ngay 16/3/202 1)
- BiOn bàn ghi nhà hap tác vâi tinh Tiên Giang giai doan 2021-2025, tam nhin
2030 (ngày 09/7/202 1)

Dä diu chinh tiOn d theo K hoach so 12 1IKH-UBND ngày 23/6/2021 ye triOn
khai chi.rang trinh hành dng so 08-CTITU cOa Thành Oy , theo dO, diOu chinh
sang Qu 112022.
Dir kiên hoàn thành trong nàm 2021.
- Dã phôi hqp vài S& KO hoch và Dâu tu tham mru UBND thành phO lam vic
vi cac b, ngành trung hang d xuât ThO turng ChInh phü thông nhât chü truang
cho phOp thành phô 1p DO an (Cong van so 1840/VPCP-KTTI-I ngày 19/3/2021
cüa Van phOng ChInh phO).
- Dã tham mi.ru UBND thành phô k biOn bàn thOa thun vài nhà tài trq 1p DO an
(Cong van sO 933/STC-QLNS ngày 24/3/2021 cOa S Tài chinh).
- Dã phôi hcp vài Sâ Ni vv trmnh UBND thành phô thành 1p TO cOng tác 1p DO
an theo QuyOt djnh so 965/QD-UBND ngày 25/3/2021 cña UBND thành phO.
- TrOn ca s di thào DO an do nhà tài trq là COng ty TNFIH Xuât nhp khâu LiOn
Thai BInh Dirang (Cong ty IPPG) cung cap và ' kiOn cüa các thành viên TO cong
tác và các chuyên gia tixvãn, t?i Thông báo so 454/TB-VP ngày 30/8/2021 cüa
Van phOng UBND TP ye kOt lun cCta Phó Chü tjch UBND thânh phO Ho K'
Minh t?i cuc hp ngày 30/8/202 1 nghe cãc don vj báo cáo ye 1p Dê an Tning
tam Tài chInh dA giao Vin NghiOn cru Phát triOn KT-XH xây dirng chuyOn dê dê
1p DO an. Vira qua, Cong ty IPPG dã tiep thu ' kiên gop cOa các chuyOn gia,
các Sà ngành và các don v tir yân (ti Cong van so 5633/UBND-VKTXH ngày
01/9/2021 cOa UBND thành phô) dê hoàn thin dir thão DO an và gri lai UBND
thành phô vào ngày 06/10/202 1 (lan thir 3). Vin NghiOn cfru dã có Cong van so
499/VKTXH-NCKT ngây 05/11/2021 trmnh dir thào Th trInh gii ChInh phé và DO
an cho UBND thánh phô.
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a)

b)

13.

ph Dâ Nng
Phôi hp v&i Bô Khoa hoe Va
Cong ngh trong vic xây thrng
Trung tam khii nghip dOi mii
sang tao quc gia ti thank ph
FM Nng theo Nghj quy& s6 52NQ/TW ciM B ChInh tr (khóa
XII).
Xây dirng D an thãnh lap
Trung tam H trq khii nghip
sang tao và Thông tin khoa h9c
cOng ngh Dà Nng (trên Ca SU
tái to chic Trung tam Thông tin
Khoa h9c và Cong nghe Dà
Nng).
Phát triOn KHCN và dôi mOi
sang tao d tang nãng suAt, cht
hrqng san phâm và sIre canh
tranh cho tO chirc, doanh nghiép
trên dia bàn thành ph

SâKhoa
h9c Va
Cong
ngh

S Khoa
hçc và
COng
ngh

(1)UBND thành ph6
ban hânh van bàn ri
B Khoa h9c và Cong
ngh

(2) UBND thành ph
phê duyêt Dè an

Qu
IV/202 I

Ba hoàn thành. S Khoa hpc và Cong ngh dã có Th trInh s 23/TTr-SKHCN
ngày 30/3/2021 v vic d xut ap ditng các cci ch, chinh sách ciia Nghi dinh s6
94/2020/ND-CP ngày 21 thang 8 nãm 2020 t?i thành ph FM Nng kern theo di.r
thâo van bàn cOa TJBND thành ph d nghi Bô Khoa hçc và Cong ngh phM hçp
vii Bô K hoach va DAu tu trinh Chinh phC xem xét, quyt djnh cho các Trung
tam ho trG kh&i nghip di mu sang tao tai thành phô FM Nng thrcrc áp diing các
co ch& chinh sách cOa Ngh djnh s 94/20201ND-CP.

Qu
Iv/202

Ba hoàn thành.
Si dã tham muu UBND thành phO to chic lai Trung tarn Thông tin KH&CN Dà
Nng thành Trung tam H trçc KNDMST Dà Nng. UBND thành ph Dà Nng dã
ban hành Quyt djnh s 1760/QD-UBND ngày 21/5/2021 v vic thành 1p Trung
tam H trç KNDMST Dà Nng.

Si Khoa
hc và
Cong
ngh

a)

H trq ti thiu 10 doanh nghip
di mó'i cOng ngh, khii ngFiip
di mu sang tao theo cac chInh
sách h trcr ye KH&CN cOa
thank ph&

Si Khoa
h9c và
COng
ngh

Qit
IV/2021

b)

Ho trq các vim tram trin khai
hoat dng tram tao dir ánldoanh
nghip khii nghiêp di mii
sang tao va mt so hoat dng
k& ni h sinh thai khii nghip
ot mm sang tao trong va ngoài
thành ph.

S( Khoa
hoc và
Cong
ngh

Qu
IV/2021

Ba lioàn thành.
Hoân thânh vuot so vii k hoach, dã h trcr duoc 21 doanh nghiêp vii tng kinh
phI dã h tr doanh nghip là 3.3 18 t'dng (trong do h trq 13 doanh nghip dM
mii cong nghê theo Quyt dinh sO 36/2016/QDUBND và 8 doanh nghip
KNDMST theo Nghi quyêt 328/2020/NQHDND). Hin dang tip tVc nhn ho so
h trq doanh ng1iip
Ba hoàn thành.
T chic 03 khóa dao tao nâng cao näng ltrc cho di ngii dir an uom t?o doanh
nghiëp cong nghe cao; t chic Chmrng trInh i.mm t?i F1NC và h6 tr Trung tarn
Ifani tao khii nghip Song Han t chic Chuang trInh tang tc khii nghip du
ljch VTS 2021.
Hi Lien hip Phi nü thành ph dä khâo sat, h trçr và hin thirc hOa 58 tiring
kh&i sir kinh doanh, kh&i nghip khá thi trOn dja bàn thành phô Ba Nng, nâng
tang s h tra ' tiring tr nãm 2017 dn nay ià 686 tiring.
Si Du ljch dã phi hcip vii Vim ixam doanh nghip Ba Nang th chic 02 lip tp
hun cao kin
Ba h trcl Vtrmn tram doanh nghip Ba Nng và Trung tam KN Song Han triOn
khai Nng trin khai Chuong trInh tram tao, Chirong frmnh Tang toe vii tng kinh
phI 480 triêu dng. DOn nay dã trin khai 02 Chirang trinh va tram tao dtrcrc 12 dl/
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c)

H trq thành 1p và phát triên
doanh nghip K}1&CN theo
Ngh djnh 13/2019/ND-CP ngày
01/02/2019 ciia ChInh phO

SKhoa
hoc và
Cong
ngh

Qu
IV/2021

an KNDMST
Ba lrnàn thành.
Tir du nam den nay dã h tr và phát trin 3 doanh nghip KH&CN (COng ty
ThEIR Cong Ngh VOOC; COng Ty Ct Phn Cans; Cong ty TNI-IH Em And Ai).
TInh dn nay thãnh phô có 15 doanh nghip KH&CN
Ba hoàn thành.
Sc KH&CN dang tin hành h trçi 5 IITX dang k xác Ip quyn SHTT cho 5 san
phm (Ga di HOa bc, Ga Ké Son HOaPhOng, Nm HOa Phong, Chui Thanh
Tiêu HOa Phui, TOm say khO HOa Lien). TO chcrc 01 lap tp huãn co bàn ye
SFITT dành cho các dla phtrang, hp tác xã, lang ngh,... trën din bàn. COn 01
I&p không t chüc do tinh hInh Covid, dã thrac UBND thành phO Dà Nng thng
nhât tai Quyt dnh s 3343/QD-UBND ngày 22/10/20 H trçl phát triên nhân
hiu tOp the Ni.ràc mm Nam 0 cüa Lang ngh Ntthc mm Nam 0 trén dia bàn
qun LiOn Chiu: + NAm 2021, triOn khai các nhim vi thu?xng xuyOn theo chic
nãng d xây drng bO nhn din thucmg hiu, hoàn thin quy ch quân l, tuyên
truyên quâng bá san phAm, h trq thucrng mai hOa và tO chirc Hôi thâo khoa h9c
bàn giài pháp phát triên nhän hiu tp the nuac m&m Nam O vài kinh phi da bô fri
là 450 triêu dong. + T chirc triOn khai 02 d tài thành ph6, gm: D tài: "NghiOn
thu xây drng chui cung trng nuâc mAm an toàn cho nithc mäm Nam O" do Vin
Khoa hqc xa hi vOng Trung BO chO tn và PGS. TS. Vii Tun Hung lam chO
nhiêm d tài, di duac phO duyt co quan chi tn, thuyt minh và dir toán kinh phi,
kern du toán kinh phi 896.500.000 dng; D tái "Nghien ciru mOt si giái pháp
nâng cao chit ltrcnng và da dng hOa san phm rnrâc mm Nam O" do Trung tam
COng ngh sinh hçc Dà Nng chii tn và TS. Pham Châu Hurnh lam chO nhiêm d
tài Sin dang thm djnh kinh phi thirc hin. ~ Sin chO trI, phôi hcip vini UBND qun
LiOn Chiu d xut và ducnc B Khoa hQc và Cong ngh phO duyt 01 nhim vi
cp quc gia thuOc Chucing trinh phát triOn tài san trI tu "Xây dirng, quân l và
phát trin chi dn dja l' cho san phm rnrinc mm Nam O, thành ph Dà Nng"
t1e hin tin nirn 2022. T chirc Hi thâo khoa hçc "Cong bO quyn sin h&u tn
tuC cho cac nhin hiu tp th& phát trin TSTT cho cac t6 chine kinh th tp th"
nhiin COng b QuyOt dnh và trao Giy chimg nh.n nhin hiu tp the cho 05 san
phzn duçic Sin khoa hQc va Cong nghé Dà Nng ho trq xác 1pquyn gm: "Kiu
huong HOa Nhon", "Bánh tráng Thy Loan", "Chè dày HOa Bic", "Bath khO me
Quang Châu", "Buini HOa Ninh" ciia 05 don vi: "Hi nông dan xi 1-IOa Nhon",
"Hi nông dan xi HOa Phong", "Hi nOng dan xi Hôa Bic", "Hi nông dan xi
HOa Châu", "Hcip tác xi Rau ba Cii Qua HOa Vang"
-

-

-

-

H trq xac 1p va pliát trin
san sâ hu trI tue cho It nht 05 Sà Khoa
san phm trOn dja bàn thành ph6 h9c vi
Dà Nng và t chine 02 lap dao Cong
tOo v sâ hOn tn tue cho doanh ngh
nghip
•

Quy
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-

-

d)

Dánh giá cOng ngh, sir dicing sa Joa
fling krcmg d6i vini cci sin san hc va
xuât ngành vat lieu xây chrng tai COng

IVI2O21

-

-

Dir kiên hoàn thành nim 2021
Do tmnh hInh dich bnh din bin phirc tOp, ành hu&ng dn tin dO thc hin nhim
vu, Sin KH&CN di báo cáo UBND thành phO xin gia hn thirc hiOn nhiOm vi',
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thành phO Dà Nng

ngh

e)

Htrâng dn vá trin khai h trq
các tO chCrc, cá nhân va DN
tham gia nghiên c&u, thig dung
các thành tiru KH&CN vào san
xut và di sng (dr kin trin
khai 04 nhiém vu)

s Klioa
hoc va
Cong
ngh

14.

Xây dirng va hoàn thin mt s Sc Khoa
chInh sách trong linh vijc hoc và
COng
KH&CN
nghe

a)

Xây dijng Chrrcmg trInh phát
triên tài san trI tue trên dia bàn
thành ph Dà Nng dn näm
2030 và h trq các DN, t chrc
kinh t tp th phát trjn tài san
trI tu trOn dja bàn thành phô

b)

Xây dijng K

S, Khoa
hc và
Cong
ngh

hoch "Hi trçy Sâ Khoa

QU

IV/202 I

Qu'
1v/202

Qu

UBND thành ph dä có Cong van s 3864/UBNDSKHCN ngày 23/6/2021 thng
nhât gia hn thrc hin nhim vu dn thang 11/2021. Den nay, Si KH&CN dã
hoàn thành nhim vt &çlc giao, nôi dung trin khai ct th nhis sau:
1. S?i KH&CN dä tOng hçp danh sách cac doanh nghip hoat dng trong san xut
4t 1iu xây drng tal Dà Nng. Dánh giá cong nghê cOa các doanh nghip nay
theo tirng nhóm. Dánh giá mrc do tiéu thu näng Iircmg cho các nhóm san xuât vt
lieu xây dung tai thành ph Dà Nng gm 30 doanh nghip: Be tong: 04 doanh
nghip, Chit kt dInh: 01 doanh nghip, Dá: 05, Be tong nh?a: 02; Gch flung: 03;
Tam Iqp, trang trI kInh: 03, Thép: 12 doanh nghip. 2. Lp form nhp d[r Iiu vâ
hoàn thânh nhap dfr lieu trên các doanh nghip. 3. Xây dirng báo cáo dánh giá
cong ngh cña các doanh nghip ngânh vt lieu xây dirng ti Dà Nng; Báo cáo
dinh ithc tiêu thii näng lirang. 4. Tin hành tOng két cña nhim vii, to chcrc hop
ly kin gop ' cOa các chuyên gia v báo cáo tng kt nhim vi và chuAn hi báo
cáo UBND thành ph v kt qua thirc hiên nhim vu
Dã hoàn thành.
Doanh nghiép dtrqc khuyn khIch du tis thrc hin các nhim vii khoa hc và
cOng nghe. Trong nãm 2021 có 03 nhim vii do doanh nghip chü tn thijc hin.
Dng th&i, trong danh muc trInh UBND thành ph xem xét phO duyt nhim viii
KH&CN cp thành ph nãm 2021 (dçt 3) có 01 nhim vii do doanh nghip dê
xut.

Du kiên hoàn thành näm 2021
Si KH&CN dang trinh UBND thành ph6 phO duyt Churcmg trInh phãt trin tái
san trI tu thành ph6 Dà Nng dn näm 2030, trong do s có ni dungh trq dang
k' xac 1p quyn sâ hiru cOng nghip (nhãn hiêu, nhãn hiCu tp the, nhn hiêu
ch(rng nhn, chi dn dia l',...), giông cay trng; khai thác, nâng cao hiu qua hot
dng quán l va phát trin tài san trI tue; thung mai hóa san phm (t chfrc tiling
bay, gi&i thiu, triOn lam..),.. cho san phm tham gia Chircmg trmnh Mi xâ mt
A
san phâm - OCOP; san phãm thi.rong mai mang tInh dc tnrng; san pham cong
nghiêp nOng thôn tiêu biêu; san phâm cOa các hqp tác xä, lang ngh trén dja bàn
huyn HOa yang. Dng thai, thuc hin Thông tir s 75/2021/TF-BTC ngày 09
tháng 9 näm 2021 cOa B Tài chInh v vic quy dnh v quãn l' tài ehinh th?c
liin Chucmg trInh phát tniên tâi san tn tu dn nàm 2030, S& KH&CN dang tham
mi.ru cho UBND thành ph trinh HDND thành ph chip thu.n d nghj trInh xây
dirng Nghj quyt cña HDND thành phO quy djnh murc hO tr dang k bâo h tài
sàntrI tu den näm 2030 trén dja bàn thành phO Dà Näng.
Dir kin hoàn thành nám 2021
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doanh nghip tren dja bàn thành hQc và
ph Dà Nang nâng cao náng Cong
sut và chit hrcing san phm, ngh
hang hóa giai don 2021-2030"
nh&m trin khai Quyt dinh s6
1322/QD-TTg ngày 3 1/08/2020
cOa ThO tu&ng ChInh phO phO
duyt Chtrong trInh quôc gia h
trci doanh nghip nâng cao náng
suât va chat hrong san phrn,
hang hóa giai doan 2021 - 2030

15.

Tip ti'c t4 ch(rc lam
nhà du tir d tháo gr khó khän
vi.rrng mac cOa các dr an, dàc
blOt là các d an chm
khai liOn quan dn quy hoach,
dt dai, dánh giá tác dng môi
trirOng, xt.r 1' vu&ng mAc kt
lun thanh tra, hoàn thành nghia
va tài chInh di vi ngân sách
nhà rnrcrc; tiAp tue tham miru xir
l, tháo g& cáo khO khãn, vithng
mac trong khAc phc nhirng
pham trong cOng tao quàn l' dAt
dai tai các Kt luân cOa Thanh
tra Chinh phil

Sn Tài
nguyen
Môi

tnrOng,
Sà Xây
drng

IV/2021

BáocáocOaUBND
thành phO gtxi các BO,
Ngành lien quan

Qu'
IV/2021

Si KH&CN báo cáo UBND thành phi t?i COng van s 1195/SKHCNTDC ngáy
10/9/2021 v vic gia htn thM gian thiic hin nhim vii dirqc giao thuOc Chi.rcng
trinh cOng tác näm 2021 cCia UBND thành ph&
UBND thành ph dã có Cong van s 2827NP-KGVX ngày 16/9/202 1 th6ng nht
cho phép gia han nhiem vi' cho dn khi có y dO can dr pháp 1' trin khai (Ngh
quyt quy dnh m(rc chi h frçc thirc hiên các nhim vu cOa Chircng trInh 1322 cOa
I-[DND thành ph6 và Thông tir quy djnh quán I Chucmg trInh quc gia h trcr
doanh nghip nâng cao näng suât cht hrcvng san phm hang hóa giai doan 202 12030 cOa B KH&CN duqc ban hành). Hin nay, Sc dang hoàn thin dtj thão "Kê
hoch h trg doanh nghip trén dja bàn thành ph Dà Nng nâng cao näng suât Va
chit lugng san phm, hang hOa giai don 202 1-2030" theo ' kin gop cOa các s&
ban ngành lien quan d trmnh UBND thành ph6 xern xét phO duyt. DOng th&i, S&
dang phi hçrp Sâ Tài chInh trinh HDND thành ph dr thâo Nghj quyt quy djnh
rnrc chi h tror thirc hin cac nhim vu cOa Chtrong trInh 1322. Ngày 05/11/2021,
S Tài chInh dã CO T?i trInh s l0Otflr-STC báo cáo UTBND thành ph dO trInh
HDND thânh ph xem xét ban hành. Sau khi có dO can cCr pháp 1, Sä KH&CN sO
trInh UBND thãnh ph K hoch h trçI doanh nghip trOn dja bàn thành ph Dà
Nng nâng cao nOng suit và chit lLrcrng san phm, hang hOa giai don 202 1-2030
Ba Hoàn thành
- Tham muu UBND thành ph6 Kin toàn Ti cOng tác liOn ngành tháo gcr các
vuóng mac, kho khãn v dt dai, quy hoach, tài chInh và các vn d có liOn quan
khác di vài cac dir an, khu dt trOn da bàn thành ph t?i QD 602/QD-UBND
ngày 23/02/2021 và tham muu ban hành QD 17/QD-TCTLN ngày 19/3/2021 v
Quy ch lam viêc cOa To côngtác liOn ngành, QuyOt djnh so 25/QD-TCTLN ngày
25/3/202 1 v vic thành 1p To giOp vic cOa TO cong tác liOn ngành 602. To 602
dä tip nhOn và d xut xü l dOi vài hcm 10 d an có liOn quan.
- Sà Tài nguyOn và MOi tru6ng dã có Cong van s 784/STNIMT-CCQLDD ngày
05/3/2021 ye viOc thuc hiOn ket lun cOa ChU tjch UBND thành phô tai buôi hp
liOn quan dOn cong tác quán l du tir - do thj trOn dja bàn thãnh ph& Ngày
31/3/2021, Van phOng UBND thành ph6 có Cong van s 863/VP-DTDT lAy '
kin cáo dan vi liOn quan dn quy trinh chAp thun chO trtxang du tir, cAp phép
xây dung, cAp giây chfrng nhn quyn sr dung dat dôi vâi dir an có von dâu tix
niràc ngoài ngân sách (von tir nhan).
- Xây thing cáo chi tiêu trong pinrung pháp thng di.r, thu nhp lam can Cu XC
djnh giá dat cii th trOn dja bàn TP Ba Nang (Dã có cOng van s 677/STNMTCCQLDD ngày 25/02/2021 lay kin các dan vj có liOn quan; hin nay dang tong
hcip d báo cáo UBND Tp).
- Sà Tài nguyen và Môi tnr&ng dä trinh Báo cáo s 2601BC-STNMT ngày
07/4/2021 ye vic giái quyt h so lien quan dn khu dAt k' hiu A2-1 Khu Tái
djnh ctr dAn tuyên San Trà - Din Ngcc, phtthng Th Quang, qun Scm Trà (liOn
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quan dn Kt Lun Thanh ira 2852) d xuAt tháo g wang mc d6i vói thüa dt s6
3, Lo A2-1 Khu Tái djnh ctx dau tuyen Scm Trà - Din Ng9c, phumg ThQ Quang,
qun Son Trà.
* Kêt lun so 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012: Ngay 02/7/202 1 UBND thành
phô cOng dã có Báo cáo so 4671BC-UBND (van bàn Mat) báo cáo v tmnh hInh
kinh tê - xa hi thành phô Da Nang va cac dê xuat, kiên ngh vâi ThO tuàng Chmnh
phO. Ngay 20/9/2021, UBND thành phô CO Cong van so 6135/UBND-DTDT v
vic xin ' kien B Tãi nguyen va MOi trtr&ng lien quan den mt so vLr&tg mac
khó khän ye dat dai và các van dO có lien quan.
* Kêt 1tin so 34/KL-TTCP ngày
08/01/2019: Ngay 23/7/202 1, UBND
thành phô có COng van s 2181UBND-STNMT báo cáo Thanh ira ChInh phO v
vic báo cáo kêt qua triên khai thrc
hin Kêt lun so 341KL-TTCP ngày 08/01/2019 cOa Thanh tra Chunh phO.
* Ngáy 06/4/2021, To Cong tác 602 dã to chirc hgp lan 4; theo do tai cuc h9p
PCT UBND thãnh phO LO Quang Nam cO kiOn chi dao:
- DO nghj các SO ngành theo phan cong nhim vu sOm có van bàn gOi SO Nông
nghip và Phát triên nông thôn tOng hçip, báo cáo UBND thành phô dé xin ' kiên
B NOng nghiep vá Phát triên nOng thôn.
- Vic giài quyOt cac vrOng mac lien quan dOn dt dai sO thrc hin sau khi cO '
kiOn cOa Bô NOng nghip vâ Phát triOn nông thôn ye quy hoach diOu chinh 3 loai
rfrng; B quOc phOng ye yeu tO an ninhquOc phOng.
-Toân bO ni dung thsc hin KL TTCP 269 den thyi diem ngày 15/9/2021 dA
tônghgp dê báo cáo Ban Ni chInh báo cáo Ban ThtrOng vi
* Kêt lun so 1202/KL-TTCP ngày 28/7/2020 cOa Tong Thanh ira ChInh phO:
Ngày 06/10/2021, SO Tài nguyen và MOi trtr?mg có COng van so 4061/STNMTCCQLDD ye vic báo cáo kt qua tic hin các Két lun cOa Thanh ira ChInh
phil
SO Xây dmg
- Ngày 23/02/2021, UBND thành phô dà ban hành QuyOt djnh so 602/QD-UBND
v viéc kién toàn TO cong tác liOn ngành tháo g các vithng mac, khó khän ye dat
dai, quy hoach, tài chinh va các van dO có liOn quan khác dOi v&i các dr an, khu
dat trOn dja bàn thành phô Dà Nang (gQi tat là To cong tác liOn ngãnh 602); theo
do, SO Tài nguyen và Môi trisOng là co quan thtr?mg trirc, Lãnh dao SO Xây dmg
là thành viOn cüa TO;
- Ngày 28/4/2021, Thung trirc Thành uS' có chixong trInh lam vic vOi To cong
tác lien ngành 602 d nghe báo cáo kOt qua vâ kê hoach hoat dng cOa TO trong
thai gian dOn;
*
- Tgi Thông báo so 108-TB/TU ngày 29/4/2021 ye Kêt lun eCa Thirng trrc
Thành uS' ye buôi lam vic, Thung trirc Thành u5' có S' kiOn ghi nhn uhung buOc

41

16

Thuo'ng xuyén theo dOi,
,
nht tInh hinh tri&n khai cOa cac
dir an chm tin d trong Khu
cong ngh cao và các khu cong
nghip lien quan dn dt dai d
dOn dOc, nhäc nh& các dir an
trin khai, dng tho'i kjp th&i h
trg các DN tháo go' khó khan
vtràng mac trong qua trinh thujc
hin dr an

Ban

Quãn i
I<•

Cong
ngh cao
va cãc
ichu cOng
nghip

Bão cáo cUa UBND TP
vcâp nht tmnh hInh
trin khai cUa các dii an
chm lien d han quan
dn d& dai

du dã dit dtiçc cCia T cong tác lien ngành 602 trong thai gian qua, dã có each
tip cn dñng htrng trong vic tham muu UBND thánh phô tháo go'. giãi quyêt
mt sO virOng mc, khO khan trong qua trinh t chCrc thrc hin các kêt lun cüa
Thanh tra ChInh phU và trong vic triên khai các dir an trên dja bàn thành phO;
- Dng thii, d nghi Ban can sur dáng UBND thành ph chi dao Tt cong tác lien
ngành 602 và các do'n vl lien quan trin khai cong tác phân loai các vir&ng mac
can tháo do', giãi quyt; phân chia cac biên pháp giái quy& di vâi các khO khãn,
virO'ng mc; tham miru ni dung báo cáo lien quan phiic vv Ban Thirng vi Thành
u lam viêc vâi ThC tirâng ChInh phO và các bô, ngành Trung i.rong.
- Nhu vây, dày là nhim vi kéo dâi mang tinh thuo'ng xuyên lien quan dn nhiu
sâ, ban, ngành; trong do, So' Xây dLrng là dcm vj thãnh viên các To cOng tác cOa
UBND thành ph. So' Xãy dmg dã xuât dánh giá hoàn thành ni dung nay trong
nãm 2021.
Ba hoàn thành
1. Các du an dã cp Giy chfrng nhãn däng k dãu ta
TInh dn nay, Ban Quân I dã thu hOt và cap Giy chüng nhn däng k' du ti.r
(GCNDKDT) cho 24 dr an, trong do cO 12 dir an trong ntrâc vo'i tong von du tu
là 6.29 1 t dng và 12 dir an có vn du tu nirâc ngoài (FDI) vâi thng vOn dâu tu
545,1 trieu USD.
Hin nay, dä có 11 dir an dã hoàn thành vic xay dirng và di vào hot dng san
xuât kinh doanh, 02 dir an dang xây drng ha tng ni bO, nhà xuo'ng và van phOng
plc vu dir an, 09 dir an dang tin hãnh các thO tiic sau cp GCNBKDT (k qu9,
thu tuc thuO dat, phé duyt ho scr thit k, dánh giá tác dOng môi tnthng, phOng
cháy clitia cháy,...) và 02 dir an chm tin d thuc dOi tucrng dang xem xét thu
hi dr an
DOi vâi 02 dr an dang xem xét thu hi là dr an du fir FDI nên dê tránh các tranh
Quy'
chip, khiu nai, khiên kin lien quan dn du fir, Ban Quàn l dã tin hành lay
IV/2021
kin Cc Du fir mro'c ngoài và Vi Pháp ch cüa Bi K hoch vá Du fir theo quy
dinh, truâc khi tic hin các buo'c tip theo d thu hi dr an (02 COng van so:
1623/BQL-QLXTHTDT ngày 29/7/2019 và 24971BQL-QLXTHTDT ngày
05/11/2021). Do tinh hInh ánh huO'ng cOa djch bnh COVID-19 nOn các CG quan
thuc B KO hoch và Du fir can nhäc, churn có ' kin phãn hi.
2. Các di an dã có cO chü trurong nghiên cüu thijc hin dy an du tir
Hin nay, tai KCNC cO 02 dir an dä thrçrc UBND thành ph cO van bàn dong '
chul throng cho phdp nghiOn ciru thurc hin dur an du fir, dtrçrc Ban Quart 1' có
Cong van giäi thiu dja dim d nghiOn co'u dir an: Dij an Nhà may san xut may
in 3D, djch vi phn mm, giái pháp thit k& san xut 4t lieu và san phm
composite sçri carbon in 3D cOa COng ty Arevo Inc (Hoa Ks'), tng vn dâu tu:
135 triu USD, din tIch: 10,68ha; Dir an Nha may san xut bang mach in và vi ccr
din to' (MEMS) cOa Cong ty Vector Fabrication (Hoa Ks'), tng vn du tur: 60
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triêu USD, diên tIch: 4,Oha.
3. V kt qua quiy hoch và sir dung dAt

17.

18.

a)

b)

Tip tVc rà scat, htiâng dn cac
chü dir an trong Khu cong nghê
cao và các kim cong nghiép
tlnrc hién các thu tue ye mOi
tnr&ng theo quy djnh

DOn dc, dAy nhanh tin d thirc
hin, giâi ngân Kê hoach von
dâu Pr cong näm 2021
Tp trung tháo git cac khO khAn,
vrn5ng mAc ye thU tue dâu Pr dê
sóm hoàn thành thU tuic dâu Pr,
triên khai thtrc hiên dtr an
Diu chinh giâm vn các cong

Ban
Quán l
Khu
Cong
nghé cao
và các
khu cOng
nghip

Cáe chU
dau Pr,
BQL dr
an
Sl Ké
hoach và

Báo cáo cüa UBND TP
ye rà soCt, htróng dan
các chU dir an thtrc hiên
cac thil tiic ye môi
tnthng theo quy dnh

T' l lap day cUa KCN HOa Khánh, KCN Dà Nang và KCN Djch vii thUy san Dà
Nang là 100%; KCN HOa Cam (Giai don 1) là 98,23%; KCN HOa Khánh mt
rtng là 93,18%; KCN Lien ChiOu là 52,60%. TOng diên tIch cOn 1i có the cung
cap cho các nhà dau ttr là 106,8lOha. Tong t' l lap day các khu cong nghip hin
hUu trën da bàn thành phô Dà Nng dt 86,35%.
4. V các trir iig hqp châm triên khai, chm dira dAt vào sir dyng
lit nhUng kOt qua cUa viêc kiém tra, xir l' cac dr an châm triên khai, khOng trién
khai dOn nay, nhiOu dir an dà thirc hiên thU tue cAp phép dãu Pr, xây dirng và di
vao hot dcng san xuât có hiu qua. Ban Quãn lb" da frin kliai giâi quyOt co bàn
dcrt diem 12 dir an có hành vi vi phm ye quân 1' dat dai; dO nghj c quan có thâm
quyOn xfr phat hành chInh dOi vâi 02 dir an.
Dii báo cáo t?i Cong vim so 3292/BC-BQL ngày 9/1 1/202 1 cUa Ban Quãn l' Khu
cOng ngh cao Dà Nang.
Dã hoàn thinh
- Trong niim 2021, Ban Quán l tiOp tiic lông ghép các ni dung tuyên truyên,
hur&ng dan thrc hiên cac quy djnh vA bâo ye môi tnr&ng (bao gOm nii dung phan
ba1 chat thai nm sinh heat t?i nguon) vào cac KO hoach hu&ng 1mg Tháng hành
ding vi mOi trithng (Kê ho?ch so 1508/KH-BQL ngày 03 tháng 6 niim 2021),
ChiOn djch Lam cho the gi&i sach hon (Kê hoach sO 293 1/KH-BQL ngày 08 tháng
10 nim 2021) v6i nhiOu hInh tithe nhu treo bang rOn, biOu ngU, xây d%rng t ri, so
Qu
tay huóng dan.
IV/202 I - Ngay 04/1
1/2021, Ban Quán l' phoi hqp vri Chi cic bâo v môi triritngTO ch(rc
Chucnig trinh Nãng cao ning lirc quãn 1 Chat thai nm và cOng tác hu kiUm trong
linh vrc mOi trLritng cho cac doanh nghip hoat dung, kinh doanh, djch vui t?i khu
cOng nghe cao và các khu cong nghip. Trong th&i gian dOn, Ban Quãn 1 së tiêp
tile phOi hçip vci Sâ Tài nguyen Va Môi tru?mg to chirc tp huân ye các thay dôi
cUa Lust Báo v môi truxitng cho các doanh nghip
- Ban Quân l djnh kS' (tháng 1 2/2021) Báo cáo th?c hin rà soát, htthng dan các
chU dij an th?c hiên các thU tc ye môi trur&ng theo quy djnh

Các báo cao, van ban cM
xuãt

Quy
IVI2O2I

CAn elm cuAi nini 2021 d dánh giá.
TriOn khai thu.rOrng xuyOn

Tham mum UBND TI'
ban hánh các quyêt djnh

Qu
IV/2021

Ba hoàn tliành
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c)

d)

d)

trinhkhOng cO khâ nàng giâi ngân Du tu
dé bô sung kê hoach von cho các
cong trinh có quyt djnh phê
duyt quyt toán, b6 sung von
dn bü giái tOa, b sung thanh
toán khôi krcrng hoàn thãnh, các
cOng trInh trong dim, (1ng brc
va các cong trinh c.n dy nhanh
tin do... IJu tiên giái ngân vn
ngan sách trung rcmg
Kp thñ Co van ban d xut xfr
1 các khó khãn, vu&ng mc Các chO
daU tii,
trong vic giài ngân k hoach BQL dr
vn nhAm dy nhanh tin d và an
hoàn thành kê hoach näm 2021
Dy nhanh tin d trin khai
thuc hiên cac du an dâu tu xay
drng, phn du khâi cOng. dim
vào sr diing các cOng trInh
trong dim, dng lrc theo tién
d; nâng cao hiu qua scr diing
nguOn von dAu tir cong duvc
UBND thàith ph giao trong
näm 2021, tao dng l?c thüc dÀy
tang trithng kinh tO cüa TP

Thrc hin hiu qua vic thÀm
tra, phê duyt/trinh phO duyt
quyOt toán dir an hoàn thành,
däc biêt là rà soát các dr
hoàn thành tr nàm 2017 tr
trithc d huàng dAn, don d6c
các chO dAn tin, don vj quãn l'
dir an tng hçrp tinh hinh thAm
tra, phO duyt quyt toán du an
hoán thãnh d tAt toán tài khoân
ti KIio bac Nba nuOc di vOi

Ban
Dir an

s Thi
chfnh

S& dä tham muu UBND thành ph ban hành các Quyt djnh diu chinh vn
XDCB näm 2021: QD s 1353/QD-UBND ngày 23/4/2021 QD s 2110/QDUBND ngày 15/6/2021, QB s 2258/QD-UBND ngày 29/6/2021 và QD so
2956/QD-UBND ngày 10/9/202 1

diu chinh k hoach
von

Các báo cao, van bàn d
xut

Quy'
IV/2021

Báo cáo dinh k'hãng
tháng

Phãn
dugiãi
ngän:
Qu I:
15%
KH;
QuII:
35%
KH;
Qu9 HI:
50%
KH;
Qu IV:
trén
90%
KH.

Báo djnh k cUa
chfnh

Tfr
tháng
01/2021
dn
thang
12/2021

TM

L)ã hoàn thành
Trin khai thurng xuyén

Clivadat
Tong giá tn giâi ngân von du tu cong näm 2021 den ngày 31/10/2021 ir&c là
4.607,672 ti &ng/8.251,488 t3 dng, dat 56% k hoach do FIDND thành ph
giao.

DLr kiOn hoàn thành trong 11am 2021
- Ba có Cong van s6 417/STC-DT ngày 03/02/2021 (lAn 1), Cong van s
1088/STC-DT ngày 02/4/2021 (lAn 2) và Cong van s 3338/STC-DT ngày
08/9/202 1 (lAn 3) gri các So ban ngành, chO dAn tu, Ban quãn l dir an báo cáo.
- Trén Ca sO báo cáo cüa các don vj, SO Tài chInh sê tOng hçrp báo cáo, dO xuât
UBND thành ph6, dij kin hoàn thành trong tháng 11/2021.
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cac dir an dam bão diu kiên
nhäm thüc My giâi ngân vOn
dâu tir cOng, gop phn khôi
phiic tang trtr&ng kinh t.

19

Xây drng Kê hoach dâu Pr
cong trung han 2021-2025

20.

Phát triên các linh vtrc van hOa
xãhi dáp 1mg yêu câu phát
triên kinh tê - xã hôi

a)

Xây drng DO an Phát triOn
nguOn nhãn lrc chat hrgng cao
khu vijc cOng cüa thânh phO dOn
nAm 2030

s K
hoach và
Du

SO NOi
vu

Quy& dinh côa UBND
TP (sau khi HDND TP
cO Nghi quy& thông
qua)

UBND TP phê duyt da

an

Qu
11/2021

Ba hoàn thanh.
Sà Ké hoach và DAu Pr dã báo cáo và tham miru UBND thành ph ban hành báo
cáo s 16 1/BC4JBND ngày 15/6/2021 trInh BCS UBND thành ph6, HDND thành
ph và Thành üy; HDND thành ph dã thông qua tai Ngh quyt s 44fNQFIIDND ngày 12/8/2021 ye Ké hoch dâu Pr cOng trung han; UBND thành phô dã
ban hành Quyêt djnh so 293 9/QD-UBND ngày 10/9/2021 de trin khai thrc hin.

Quy
IV/2021

Dr kin hoàn thành tháng 12/2021
Thrc hiên chung trinh lam viêc cña Thành ñy và Ban Thu&ng vi Thânh liy nãm
202 1, Thông baa so 73-TB/TU ngày 16/3/202 1 cOa ThtrOng trvc Thành ñy ye vic
xay dijng Be an Phát trién nguôn nhân 1rc thành phO Ba Nang den näm 2030,
UBND thành pho có Cong van s6 2172/UBND-NC ngày 14/4/2021 giao Sâ Ni
viii chü tn, phôi hop vi cac co quan có lien quan nghiên cIru va xây dmg "Be an
Phát triOn nguôn nhân 1irc khu virc cong thành phô Ba Nang don näm 2030".
Dir thào D an dà dirge báo cáo Ban can sij Bang UBND thành phô, lay kiên
cña cac chuyên gia Pr van, can b lãnh do có Icinli nghim côngtác, nghiOn clru,
các cc quan, dcm vj và t churc Hi thâo M tiOp tiic lang nghe, tiOp thu các kiên
dong gop cOa FIDND thành phô, Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam thành phO và
cac ngành, các M chlrc hi, các co sr giáo dic trOn dja bàn thành phO vào ngày
28/10/202 1.
Sau khi Mng hop tip thu ' kin các chuyên gia, länh dao quãn l' ye th?vi gian
thrc hin Be an dê dam baa dong bô vài các chInh sách, nghj quyOt khác liOn
quan den các ngành miii nhon và phO hcrp vài viêc tao nguôn can b, dong thOl
can dr theo tInh hinh thirc tê và yOu câu dt ra, co quaii soan thâo DO an dA xác
dnh lai pham vi nghien elm thành "MOt sO ca chO, chInh sách dào o, bôi dirOng
can bô lãnh dao, quán l và thu hOt, trong dung ngithi CO tài náng cOng tác trong
khu virc cOng cOa thành phô Dà Nang dOn näm 2030, djnh hir&ng dOn näm 2045"
dO ph1 hop vó'i mpc tiOu, nOi dung nghiOn elm.
Hin ccr quan soan thão D an dang phi hop vOi các cci quan cO liOn quan tiOp tiic
bO sung, hoàn thin DO an dO tham miru Ban can sir Bang UBND thành phô báo
cáo Thir&ng true Thành Cy, dir kien sO trInh Ban Chp hành Bang b thanh phô tai
Hi nghj Thành Oy Ian thlr 6 vào dâu tháng 12/2021 tru&c khi trinh Ban Thirmg
vpThànhiiybanhành.
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b)

c)

d)

Xñc tin D an thành 1?4) trtrng
Di hc Qu6c t trén ccr sâ Vin
nghiên c(ru và Dâo to Vit Anh
Xây dirng D an va kin nghj
Trung irong thãnh 1p Dai hc
Qu6c gia Dà Nng trefl C1 SY
sap xëp và nang cap Di hc Dà
Nang và mt so trithng dai hc
trên dja bàn thành phö và dia
phxcmg lan cn
Xây dijng Dé an tip tuc thrc
hin chtrcrng trInh thành ph "5
không", "3 có", "4 an" trén dja
bàn thành ph giai doan 20212025

d)

Xây dimg K hoach thirc hin
Chtrcrng trInh "Co vic lam"
giai doan 202 1-2025

e)

Rà soát, tham miru stia dii, b
sung chInh sách khuyn khich
xã hôi hOa d6i vOi các hoat
dng trong linh vrc giáo dic,
dy ngh& y t& van hóa, the
thao, môi tnr&lg theo Nghj dinh
so
69/20081ND-CP
ngày
30/5/2008 cOa ChInh phO và
Nghj djnh si 59/20141ND-CP
ngày 16/6/20 14 v sCra di b
sung int s diu cila Nghj djnh
69/2008/ND-CP.

Dai hoc

f Nng

Dai hoc
Dà Nng

Hoàn thanh D an tin
kha thi trinh ThU ttthng
Chinh phU dng chU
triwng thành 1p tnr1ng

Qu
IV/2021

Dang trin khai

Hoàn thin D an, trInh
ThU tuâng Chinh phU

Qu

Dang tri6n khai

UBND thành ph6 ban
hành d an

Quy'
IV/2021

IVI2O21

So Lao
dong,

Thuong
binh và
Xã hôi

SO Lao
dong,
Thiicing
binh V
Xã h0i

SO KU
hoach
Du

UBND thânh ph6 ban
hành k hoach

Qu

Van bàn chi dao cUa
UBND thành ph6

Qu'

IV/202 1

IV/2021

i)a hoàn thành
Dà tham mixu UBND thành phi ban hành Quyt djnh s 980/QD-UBND ngày
26/3/2021 v viëc ban hành Dë an thi.rc hin Chirang trInh thành pho "5 không",
"3 co", "4 an" trén dja bàn thành ph Dà Nng den nàm 2025

Ba hoàn thành
Dã thain mi.ru UBND thành ph ban hành K hoach s 13 1/KH-UBND ngày
15/7/2021 cOa UBND thành phô v th?c hin Chucrng trinh "có vic lam" trén dja
bàn thành ph Dà Nng giai cloan 2021 - 2025.

Dr kin hoàn thành tháng 12/2021.
Dang trin khai, dir kin sU tham miru UBND TP trinh HDN1) thành phô thông
qua tai k' hop cui näm

