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BAO CÁO
V cong tác chi do, diu hành cüa UBND thành ph
và tInh hInh kinh t - xa hi tháng 01 nãm 2021
KInh gCri: ChInh phU
I. HOJAT DQNG CIII DO, DIEU HANTI CUA LANH DAO UBND
THANH P110 THANG 01 NAM 2021
Nàm 2021 là nAm dâu tiên thành ph thrc hin Nghj quyêt Di hi Dãng
bO thành ,phô lan thu XXII, nhim k' 2020 - 2025 nên ngay tr dâu nám, UBND
thànhphô cIa tp trung chi dao cac s, ban, ngành, UBND qun, huyn xây drng
và triên khai các chuong trInh, kê hoach theo chi do cüa b, ngành Trung uong,
Ban Thu&ng vi Thành üy và HDND thành phô; c the nhix sau:
1. Trên Co sâ Nghj quyt D.i hi Dâng b thành ph 1.n thu XXII, nhim
kSr 2020 - 2025, Chuong trInh hành dng so 01-CTr/TU ngày 10 tháng 12 näm
2020 cüa Thành üy Dà Näng ye vic triên khai Nghj quyêt Dti hOi Dãng b
thành phô và Nghj quyêt so 348/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 näm 2020 cüa
HDND thành phô ye nhim vi1 nàm 2021; UBND thành phô cIa kjp thai ban
hành các Quyêt djnh, Kê hoach giao nhim vii doi vOi s&, ngành, da phu'cing
dam bão thirc hin thành cong các chi tiêu phát triên kinh tê - xä hi näm 2021,
cii the: Quyêt djnh so 176/QD-UBND ngày 19 tháng 01 närn 2021 ban hành
nhimvii, giài pháp chü yêu chi dao, diêu hành thirc hin Kê hoach phát triên
kinh tê - xä hOi và dir toán ngân sách nhà nuóc thành phô Dà Náng nAm 2021;
Kê hoach so i 5/KH-UBND ngày 21 tháng 01 näm 2021 thirc hin Chucmg trInh
hành ctng cüa Thành üy Dà Nang triên khai Nghj quyêt Dai hi Dâng b thành
phô lanthu XXII; Quyêt djnh so 248/QD-UBND ngày 25 tháng 01 nàm 2021 ye
cong bô cong khai các chitiêu phát triên kinh té - xâ hi, ice hoach dâu tu cong
näm 2021 và diêu chinh kê ho.ch dâu tir cong trun han 2016-2020; Quyet djnh
so 4858/QD-UBND ngày 14 tháng 12 näm 2020 ye vic giao chi tiêu kê hoach
phát trién kinh tê - xã hOi, quôc phông - an ninh và di,r toán ngân sách nhà nuóc
näm 2021.
2. Tng k&, dánh giá vic trin khai thirc hin cUa các si, ngành, dja
phirong dôi vói Quyêt djnh so 208/QD-UBNID ngày 17 tháng 01 näm 2020 ye
ban hành nhim vii, giài pháp chü yêu chi dao, diêu hãnh thirc hin Ké hoach
phát trin kinh tê - xä hi và dr toán ngân sách nba nuâc thành phô Dà Nàng
näm 2020; Quyet djnh so 211/QD-UBND ngày 17 tháng 01 näm 2020 ye ban
hãnh Chuong trInh cong tác nm 2020 và Quyêt djnh so 308/QD-UBND ngày
22 tháng 01 näm 2020 ye ban hành danh mic 03 nhim vi1 trçng tam cüa các s,
ban, ngãnh, UBND qun, huyn nm 2020.
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3. V cong tác phông, chng bnh viêm du&ng ho hp cp do chüng mâi'
cUa vi tht Corona gay ra (COVTD-19): Trurâc din biên phirc t.p, nguy hiêm cüa
djch bnh, dc bit là sau khi xuât hin các trung hçip lay nhiêm COVID- 19 tai
tinh Quâng Ninh và tinhHài Diiong; UBND thành phô dà kjp thi chi do triên
khai Cong tác phàng, chông djch COVID-19 trên toàn dja bn thành phô, cii the
nh'tx sau: han chê to chrc các sir kin t.p trung dông nguôi kbông can thiêt; sn
sang các nguOn 1%rc, chuân b kIch boat các phixang an, kjch bàn phông, chông
djch COVID- 19 tai các co quan, don vj, dja phuong tüy theo din biên cüa djch
bnh; chü dng chuân bj nhân lirc, phuong tin, trang thiêt bj, trang ph1ic bâo h
phông, chông djch trong tInh huông can thiêt; thrc hin rà soát, khai báo y tê,
xét nghim, tr cách ly, theo dOi sirc khOe dOi vói các cá nhãn trâ ye thành phô tir
tinh Hài Diiong hoc tinh Quãng Ninh. UBND thành phô dã chi dao S& Y tê
chuân bj san sang các nguôn lc dê triên khai ngay các bin pháp truy vet,
khoanh yang, each ly, xét nghim, diêu trj phü hqp; tiêp tic phôi hp vói Câng
vi hang không mien Trung, Càng vit Dà Näng, Cong an thành phô, S Du
ljch. . .tiêp tiic quàn l ch.t chë ngi.thi each ly, ngithi nhp cânh.
4. V vic chun bj Tt Nguyen dan näm 2021: UBND thành ph dã chi
dao các co quan chüc näng lien quan khân truo'ng hoàn thành cong tác trang trI
hoa, din chiêu sang; dông thôi, dam bâo trt t%r an toân giao thông, v sinh môi
trithng, v sinh an toàn thirc phâm... nhäm chuân bj mi diêu kin tot nhât cho
ng1xi dan don Tét trên dja bàn thành phô. Ngoài ra, UBND cia ttng qua têt cho
honi 16.43 5 luqt ngu1i có cong và dôi tuqng xa hi vâi tong kinh phi hon 55,1
t dông.
5. V vic trin khai thirc hin Nghj quyt s 43-NQ/TW ngày 24 tháng
01 nãm 2019 cüa B ChInh trj Ye Xây drng và phát triên thành phô Dà Nàng den
näm 2030, tam nhIn den nàm 2045: Tiêp tiic chü dng phôi hcp vâi các b, ban,
ngành Trung uong s&m hoàn thin và trInh ChInh phü, Thu tuâng ChInh phü
ban hành: Nghj ctjnh quy djnh c11 the và huàng dan th1rc hin thi diem mO hInh
to chiic chInh quyên do thj tai thành phO Dà Nng; Nghj djnh sira dôi, bô
sung/thay the Nghj djnh so 144/20 16/ND-CP ngày 01 tháng 11 nãm 2016 quy
djIih mt so co chê dc thñ ye dau tu, tài chInh, ngân sách và phân cap quàn l'
dOi vói thành phO Dà Näng; Quy djnh chi tiêt và các bin pháp ci the thi hãnh
Diêu 8 Nghj quyêt so i 19/2020/QH14.
6. V tin d trin khai l.p ci an Diu chinh quy hoach chung thành pM
Dà Näng den narn 2030, tam nhIn den nàm 2045 yà hqp phân thiêt kê chien luc
phát triên kinh tê den näm 2030: Trên co s dê nghj cüa UBND thành phô tai Th
trInh so 6101/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 näm 2020 và Báo cáo thãm djnh s
dmg; hin nay, Van
1051BC-BXD ngày 21 tháng 9 nàm 2020 cüa B
phông ChInh phci dang trInh Thu ti.x&ng ChInh phü phê duyt D an Diu chinh
quy hoach chung thành phô Dà Nng den näm 2030, tam nhIn den näm 2045.
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7. Ve vice 1p quy hoach thanh pho Da Nang thoi ky 202 1-2030, tam thin
den nàm 2050: Tren co sâ quy djnh hixàng dn cüa b, ngành Trung uong; S&
Ke hoach và Dâu tix dang phOi hqp các co quan, don vj thrc hin 1p quy hoach
thành phO Dà N.ng th?ii kS' 202 1-2030, tm nhIn dn näm 2050.
A

A

A

3
8. V vic ban hành các van bàn pháp lust trong tháng 01 näm 2021,
UBND thành phô Dà Näng dâ ban hành 01 Quyêt djnh quyphm pháp lut, 287
Quyêt djnh hành chInh cá bit và 604 van ban chi dao, diêu hành trên cáe ITnh
vuc van hóa - xâ hi, kinh tê - tài chInh, dâu tu - do thj, ni chInh - pháp chê.

II. TINH HINH KINH TE - xA HQI, QUOC PHONG - AN NINH
THANGO1NAM2O21
•
1.Vekinhte
a) LTnh vrc dich vu
Tng hrqt khách cci sâ luai trü phiic vi tháng 1/202 1 rn5c dat 251.094 hrçit,
giãm 65,6% so vâi cüng k' näm 2020, trong do khách quôc tê u6c dt 16.990
hrqt, giâm 95,3%, khách ni dja uâc dat 234.104 lizqt, giãm 36,7%. Tong doanh
thu djch vi liru tn'i, an uông và lit hành tháng 1/202 1 ithc dat 1.563 triu dông,
giâm 27,2% so vâi cüng k' nám 2020.
Trong djp d.0 nAm 2021, thàrih ph dãt chüc L hi Dà Nng - Chào
Näm mói 2021 vâi các boat dng sôi dng, hap dan nhu: diêu hành xIch lô du
ljch, diu hành thuyên hoa trên song Han, trâi nghim du ngon ngám thânh phô
lung linh ye dêm trên song Han, ngäm câu Rông phun li:ra, phun ntróc. Dc bit là
chixang trmnh khai mac "Dà Nng - Chào Näm mâi 2021" vâi các ca si, nhóm
nhc nôi tiêng, Lê hi MI - Noodle Festival, Không gian dc san Dà Näng, Trâi
nghim mt ngày lam ngh nhân xr Quàng, Hi thi MS' quãng chuân vj,Chixang
trInh ngh thut hang dêm tai L hi Dà Nang - Chào Nàm mOi 2021. Dông thai,
phôi hcip vâi các dan vj 1O hành to chirc chuang trInh city tour mien phi tir 01/01 28/4/2021. Thành phô dâ thuông xuyên rà soát, kiêm tra cong tác an ninh tr.t tçr,
v sinh môi truYng, cüu nan, cru h tai ban dáo San Trà và các bãi biên du lch;
dê nghj UBND cac qun, huyn dam bâo cong tác chông chèo kéo djp chào don
näm mâi 2021; triên khai chuân bj tot cong tác don và phic vii khách djp Têt
Nguyen dan Tan Sü'u.
Doanh thu ban lé hang hOa tháng 01/2021 ithc dat 5.693 t dng, tang
1,1% so v6i tháng 12/2020 và tang 3,9% so v&i cüng kS' narn 2020 (KB tang
10%). TInh hInh thj truäng Da Nng tháng 01/2021 diên biên sOi dng, các
trung thin thuong mai, siêu thj, càa hang dang to chi'rc nhiêu chrnng trInh
khuyen mai, ban hang giám giá, kIch cau mua sam, thu hut luçing iOn ngtthi dan
den tham quan Va mua sam; tai các chçi, sue mua van on djnh. Ngành chtc näng
dã xay dimg kê hoach và 4n dng cá.c doanh nghip triên khai to chüc ban hang
thjt heo bInh on phic vi Têt Nguyen dan Tan Siru 2021 (dr kiên to chüc 16
diem ban thjt heo bInh on trong 03 ngày giáp Têt, vâi cam kêt gi nguôn cung
cho thj trung Dà Näng vâ giá ban bang giá tai 10 mô). Triên khai cong tác
chuân bj to chuc Hi chg Xuân Dà Nng 2021; xây dirng Kê hoach Xüc tin
thuang mai näm 2021.
Kim ngch xu.t khu hang bOa tháng 01/2021 ixóc dat 1.13,9 triu USD,
tang 5% so yói cung k' näm 2020 (KB tang 6-7%). Kim ngach nhp khâu tháng
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01/2021 u&c dtt 88,8 triu USD, tang 3,2% so vâi cüng k' nàm 2020 (KH tang 5-'
6%).
Hot dng vn tài dáp img thu cu di 1i, vn chuyn hang hóa cüa nhân
dan. Trong tháng, ngành chirc näng dã 1ira chpn don vj W van dê thrc hin 1p
phung an dâu thâu v3n barth cho tuyn but R14 giai doan 2021-2026 và 05
tuyên but trq giá (tuyên sô05, 07, 08, 11 và 12) giai doan 2022-2027; lam vic
vâi các don vj lien quan ye ice hoach phic vi Têt Nguyen dan 2021, phucing
huó'ng boat dng näm 2021 doi vài các tuyên xe but trçi giá trên dja bàn thành
phô Dà Näng; thng cung kiêm tra xir l vi phm di vài ho.t dng cUa các
tuyên xc but lien kê giia thành phô Dà Nng và tinh Quâng Nam và xe khách
du, dung don khách tai khu vrc phIa truâc ben xe trung tam.
Kim ngch xu.t khu ph.n mrn Liláng 01/2021 uâc 9,17 triu USD, d.t
8,3% so vói kê hoach, tang 7,9% so vôi cüng k' nàm 2020. Thành phô hin
dang hoàn thành d thào Dê an Chuyên dôi so tai thành phô Dà Näng den näm
2025, djnh hithng den näm 2030. Triên khai cong tao tuyên truyên chào mrng
Dai hôi Dai biêu Toan quôc lan thu XIII cua Dang, xây dung du thao Kê hoach
tuyên truyên; triên khai xây dirng phân mêm Tong hqp tiên d, thông tin và kêt
qua bâu cr.
Hoat dng ngân hang tip tiic dirçic dy manh. Dn cui tháng 01/2021,
tong nguôn von buy dng uc d.t là 143.000 t$' dông, tang 0,61% so vâi cuôi
näm 2020; tong du nçi trên dja bàn uóc dt 187.500 t' dông, tang 0,58% so vOi
cuôi nàm 2020. Tiêp tic triên khai thirc hn cho vay cüa 05 linh vrc uu tiên tai
dia phuong. Ngân hành Nba nu9c chi nhánh Dà Nàng dä chi dao cáo to chirc
tInh ding trén dja bàn triên khai và thirc hin Chi thj so 01/CT-NHNN ngày
07/01/2021 cüa Thông dOc Ngân hang Nhà nuóc Vit Nam ye to chüc thrc hin
cáo thim vii trçng tam cüa ngành Ngân hang trong näm 2021.
b) San xut cong nghip
Hoat dng san xut cong nghip trên da bàn thành ph vn cOn trong
trng thá.i cam chi'xng do tinh hInh djch bnh COVID-19 trên the giâi van dang
din biên phüc tap. Chi so san xuât cong nghip thành phô tháng 01/2021 uâc
tang 0,9% 50 y6j tháng 12/2020 và uàc tang 22,6% sov&i cüng kS' 2020, trong
do: cong nghip chê biên - chê tao thng 25,9%, san xuât và phân phôi din tang
11,5%, cung cap nuóc và xir l rae thai giàm 24,3%, khai khoáng thng 20,8%.
Mt trong nhing nguyen nhân lam cho chi so san xuât cong nghip co mc tang
dt bin so vOl cüng kS' là do thai gian nghi Tet nguyen dan nàm 2020 roi vào
tháng 01/2020 nên so ngày thirc te san xuât kinh doanh cüa doanh nghip It hon
tháng 01/2021. Chi so san xuât c1ia mt sO ngãnh cong nghip chê biên - chê tao
chii 1rc nhu sau: San xuât san phâm tr cao su và plastic tang 9 1,1%; san xuât
thiêt bj dintàng 64,5%; san xuât san phãm din t1r, may vi tInh tang 52,9%; san
xuât hoá chat và san phâm boa chat thng 3 7,7%; san xuat may mOc, thiêt bj chua
ducic phân vào dâu tang 3 5,2%...
c) Hoat dng san xu.t thüy san - nông — lam

5
Do ãnh huâng cüa các dçit không khI 1nh nên da s6 tàu tam nghi khai thác,
san krqng thñy san tháng 01/2021 uóc dat 3.191 tan, giàm 3% so v&i ci'ing kt näm
2020, trong do san hxçing thüy san khai thác ithc dat 3.120 tan, giâm 3%. Tiêp tc
•thc hin chInh ,sách ho trçi ngtr dan yuan khai khai thác. Tang cuing theo dôi
tInh hInh san xuât vi Dông và triên khai v,i Dông - Xuân 2020-2021 vói din tIch
gieo sa dat 99,2% kê hoach vii, lüa dang giai don sinh trung (ma - dé nhanh).
Các vüng rau trén dja ban huyn HOa Vang và các vüng lan cn ducic tp trung
san xuât dê cung cap nhu cau tiêu dung rau xanh trong dip Têt nguyen dan. Trong
tháng, tInh hInh chän nuôi trên dja bàn thành phô on djnh, không có djch bnh
xây ra.
Tp trung chi d?o cong tác quãn 1$' báo v thng, thu&ng xuyen kiêm tra
hin tnrng lam phn quail l, trong tháng trên dja bàn thành phô không xày ra
cháy rrng. Ngành chi'rc näng d phôi h;p to chüc 22 dçit tuân tra báo v thng,
phOng chông cháy rl'rng trén các tuyên dung xung quanh Ban dào San Trà và
05 dçit tuân tra dêm, qua tuân tra, kiêm tra tInh hInh lam phn on djnh, không
phát hin dâu hiu tác dng vào rung.
2. Tp trung chido thirc hin dung b Co hiu qua mi1c tiêu cüa Chü
de jiam 2021 la Namday mnh thu hut dau tir , phat trien hoyt d9ng doi
ngoi, doanh nghip và kh&i nghip
Tr ngày 01/01/2021 dn ngày 15/01/202 1, thành ph dA ctp Quyt ctjnh
chü truang dâu tu cho 01 dir an dâu ti.r. trong nuâc ngoài KCN vd tong von
58,495 t dông; 03 di,r an dâu tu trong nuâc trong các KCN, khu CNC vi tong
von 56,76 tS' dOng. Vê thu huit dâu tu truc tiêp nuâc ngoài (FDI), Co 02 lugt dir
an tang von, 02 1utnhà dâu tu nuâc ngoài däng k gop von, mua cO phân, phân
vOn gop trong các to chirc kinh té vói tong von dang k mua 0,022 triu USD.
Lüy kê den ngày 15/01/2021, thành ph co 342 dir an dâu tu trong nuâc ngoài
KCN vâi tong von dau tu 12 1.247 t' dg và 363 dr an dâu tu trong nuâc trong
các KCN, khu CNC vâi tong vOn dâu tu?26.507,9 t dông; có 886 dir an FDI vâi
tong von dâu tuz trên 3,707 tr USD. Ngoài ra, thành phô cüng cia phê duyt tiêp
nh.n 03 khoân vin trçi Phi ChInh phü nithc ngoâi (NGO) y&j tong giá trj cam
kêt 18,856 t3dông.
TInh hInh san xut kinh doanh cüa các doanh nghip tfrng buâc phiic hM.
Trong tháng (01/01-15/01/2021), thành phô dA cap mói giây chung nhn dang
k3 doanh nghip cho 185 doanh nghip, chi nhánh Va yn phông dai din, tong
von diêu l däng k dat 2.418 t3 dông, giãm 17,3% ye sO doanhnghip và tang
46,4% ye s6 von so yâj càng k' 2020; hoàn tat thu tic giâi the cho 43 doanh
nghip, dan vj trrc thuOc yà có 1.045 doanh nghip và dan vj t4rc thuc t?m
ngfing hoat dng. Tong so h sa lien quan den dng k doanh nghip tiêp nhn
và xu 1 trong tháng là 2.643 ho sa, trong do cO 1.321 ho sa trrc tuyên (chiêm t
l 50%). Ly kê den nay, tren dja bàn thành phô Co 32.098 doanh nghip và chi
nhánh, van phOng dai din dang hoat dng vâi thng s' von dAng k dat 218.126
t) dông.
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Các hot dng di ngoi yà hqp tác quc t duçic chi tr9ng. Trong tháng;
thành phô có 04 doàn khách quôc tê (28 lixçit nguii) den thành phô thàm và lam
vic. Ngành chüc nng cing dä triên khai các cong tác dôi ngoi nàm mói và
tiêp tic triên khai các cong tác phát triên quan h hihi nghj và hcip tác giira thành
phô và các dja phung, t chi'rc trên th giâi.
3. Quãn iç ttu tir - xây d1ng co' ban, quãn 1 quy hoch, do thj và tài
nguyen môi trtrng
Cong tác quail 1 vén du tu xây drng cci ban tip tic dixqc tang ci.thng,
chütr9ng dâu tu có trçng diem, quy mô hqp 1 và nâng cao hiu qua dâu tu;
chuân b du tu, thâm dnh di,r an, thiêt kê - dir toán, thâm djnh dâu thâu và quân
1 chat luçing cong trInh &rcic thc hin ding quy trInh và 1uQi djnh.
Cong tác quân 1 dt dai &rcic tang tung, trong tháng, ngãnh chirc nàng cia
triên khai Nghj quyêt ye vic thông qua Danh miic dçr an can thu hôi dat và Danh
miic dr an có sü di1ng dat trông lUa, dat rimg phông h, dat thng d.c diing näm
2021 cüa thành phô Dà Nng; thrc hin thâm djnh, phê duyt Kê hoach sr dung
dat näm 2021 các dja phuong phçic vi cho cong tác giao dat, cho thuê dat, thuhôi
dat, chuyên mvc dIch si'r dung dat dê triên khai thic hin các dr an. Thành phô cia
ban hành Quyêt djnh ye vic thành 1p To cOng tác lien ngành tháo g các vt.râng
m.c, khó khàn ye dat dai, quy hoach, tài chInh và các van dê có lien quan khác doi
vol cac dix an, khu dat trên cia ban thanh phô Tiep tue thuc hiên Kê hoach tnên
khai phan 1oi chat thai ran smh hoat tal nguon tren da ban thanh pho; Ke hoach xix
1 dirt diem các diêm nóng ô nhiêm môi tnrng nhu Bãi rác Khánh Son, khu virc
song Ph Lc; triên khai Kê hoach x1r 1 ô nhiêm môi truông khu vrc Au thuyên
và Cãng cá Thç Quang giai doan 2021- 2025. Dôi vd linh v1rc tài nguyen nuâc,
ngành chüc näng tiêp tic tham mixu hçp tác vci tinh Quâng Nam trong vic quàn 1
tong hqp km vxc song Vu Gia -Thu Bôn và ving b Quãng Nam - Dà Näng; triên
khai có hiu qua Dê an tài nguyen nuóc m.t thành phô Dà Nang den nam 2030,
tam nhIn den näm 2045; thrc hin Dê an và Bàn do khoanh djnh vüng han chê khai
thác nuc du&i dat...; dam bâo an ninh nguôn nithc trên dja bàn thành phô.
4. Các lTnh virc van hóa - xã hi
a V Khoa hçc - Cong ngh: Thànhphô cia nghim thu 05 d tài nghien
ciru khoa h9c cap thanh phô và 03 dê tài cap ccr s&. Tang cung các hot dng
h trçl doanh nghip, h trq h sinh thai kh&i nghip, dOi med sang tto. COng tác
quân l tiêu chuân do lumg chat ltrqng, ho.t dng an toàn büc xt ht nhân vas&
hthi trI tu duqc triên khai tIch ciTe. Tp trung cOng tác thanh kiem tra san phâm
hang hóa djp Têt Nguyen Dan Tan Siru 2021. Triên khai các nhim vii nghiên
ciu khoa h9c trong lTnh virc cong ngh sinh hçc, tiet kim näng hrqng và tir van
chuyên giao cOng ngh.
b) V van hóa, - Th thao: Thành ph t chirc nhiu hot dng van hóa,
van ngh sôi dng, hap dan nhân djp Chào nàm med 2021; tiêp tiic triên khai to
chirc hot dng van hóa - ie hi hai ben bè song Han nãm 2021; tp trung phiic
vil tuyen truyên chào mrng Di hi Dâng toàn quôc lan thr XIII, K nim 91 nàm
Ngày thanh 1p Dàng Cong san Vit Nam và mi'rng xuân Tan Siru.
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Cong tac bâo tn di san van hOa tip tVc dixçic quan tarn, t chüc cong bô
Quyet dnh ye vic xep hing di tich cap thanh pho - Bao tang Dieu khac Cham Da
Nang, phê duyt Dê cucmg và dir toán kinh phi xây drng Dê an "Bào ton và phát
huy giá frj di san van hóa dan tc trên dja bàn thành ph Dà Nnggiai doin 2021 2025". Dôi vó'i linh vrc the thao, thành phô bat dâu triên khai Chiên krqc phát triên
the thao thành tIch cao thành phô Dà Nng giai don 202 1-2030 tam nhIn den nàm
2045.
c) V Yt: Tip tic thrc hin nghiêm tác các bin pháp phOng, chng
dch t.i cong dông; dam báo cong tác yté tai co sâ cách ly; lien tiic rà soát, dánh
giá các nguy Co lay nhim theo B tiêu chI cüa Bô Y tê. Chü dng xây drng kê
hoch xét nghim din rng trén dja bàn; t.p trung rà soát, hoàn thin các quy
trmnli, phuong an phOng, chông djch bnh COVID- 19 trên dja bàn thành phô;
Tang cung cong tác tuyên truyên vic chü dng thirc hin các bin pháp phOng,
chông dlch COVID-1? trong tInh hInh mâi. Trong do, giai doan hin nay, tp
trung chü yêu vào chiên hrcic ngan chn djch bh xâm nhQp, ii the là giám sat
ch.t ch, cách ly trit dê nhü'ng triiOng hçp nhp cânh tü nu&c ngoài vào thành
phô Dà Nàng.
d) V giáo diic va dao tao: Ngành giáo d1ic dâ t chüc các hot dng: chào
mrng nim ngày Hçc sinh - Sinh viên (09/01); tháng Xanh hóa tnrng hçc Bâo v môi tnr&ng; ngày thành 1p Dáng Cong san Vit Nam... Tiên hành sa
kêt hçc kSr I và triên khai nhim vi trçng tam hçc k' II närn hçc 2020 - 2021 dôi
vói các cap hçc, ngành h9c; cong tác dy hçc và thi nghê phô thông; tInh hInh
cong tác quãn l, chi dao thirc hin v sinh an toàn thirc phâm, cong tác y tê
tnthng hçc tai các co si giáo di.ic mâm non truóc têt Nguyen dan.
d) V Lao dng - Thuong binh - Xâ hi: Trong tháng dã t chüc 01 phiên
giao djch vic lam thu hñt 106 lixçit doanh nghip tham gia vói 1.918 hxct lao
dQng Co nhu câu tuyen diing; dä khóp nôi, gi&i thiu vic lam cho 77 lao dng.
TOng các thành phân kinh tê trén dja bàn thành phO tao vic lam cho 1.950 lao
dng; trong dO, có 585 vj trI vic lam tang them: Thâm djnh và cap giây phép
cho 38 lao dng ngu&i nuâc ngoài, xác nhn 05 tnr&ng hçip không thuc din
cap phép. Trong tháng, khOng có viii tai nan lao dng nào xáy ra. TInh den tháng
0 1/2021, thành phô dâ ban hành Quyét djnh ho trçl cho 30 doanh nghip, vâi
1.172 luçit nguii lao dng tam hoân hçp dông lao dng, nghi vic khOng hu&ng
lizcing do dai djch COVID-19 theo Quyét djnh sO 15/2020/QD-TTg ngày
24/4/2020 cüa Thu tu&ng ChInh phit.
Trin khai k hoach thirc hin h trçi sra cha, xây mói nhà & cho ngi.thi
có cong v&i cách mng vâi 707 nhà trong näm 2021. Xây drng phuang an thàm,
t.ng qua nhân djp Tét Nguyen dan Tan Sihi - 2021 cho các dOi tuqng ngu?i có
cOng vâi each mng, h nghèo, ngui cO hoàn cánh dc bit khó khan và các dôi
tucng xA hi khac.
Trong tháng, Co s& xâ hi Bàu Bang tip than 92 hçc viên vào cai nghin,
giâi quyêt cho ye cong dOng dáng thai han 45 h9c vien; chap hành hInh phat tü 06
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h9c viên; hin Ca sâ dang quãn l, cai nghin, giáo dic, d.y ngh cho 578 hçc'
vien.
5. Xay thyng chinh quyen - Tir phap
Thành ph ban hành D an Kin toàn th chüc ben trong cac ca quan
chuyên mon thuc UBND thành phô quán 1; Quyêt djnh quy djnh chüc näng,
nhim v1, quyên hn và ca câu tO chirc cüa Vn phbng UBND thânh ph6 Da
lixçing ngithi lam vic, hqp
Nàng; Quyêt djnh phân bô biên chê cong chüc,
dông lao dng theo Nghj djnh 68/2000/ND-CP trong các ca quan hành chInh,
dan vi s11 nghip cong 1p va.biên che dôi vói các hi näm 2021; Quy& djnh
thânh 1p Uy ban bâu cr dai biêu Quôc hi khóa XV và dai biêu Hi dông nhân
dan thành phô khóa X thim k' 2021-2026; Kê hoach cài each hành chInh näm
2021 cüa thành phô. Kin toàn nhân sçr lãnh dao, quán 1 mt s&, ngành, dan
vj. Tinh hInh hoat dng ci1a the to chi'xc ton giáo hcip pháp, ca s tin ngiiô'ng,
dOng bào dan tc thiêu trên dja bàn thành phô din ra bInh thumg, on djnh
theo quy djnh cüa pháp luat.
Tri&n khai thçrc hin Nghj quy& s 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 cüa
c chê,
thI diem to chüc mô hInh chInh quyên do thj Va mt
Quôc hi
chInh sách dc thu phát triên thành phô Dà Nng và rà soát, si'xa dôi bô sung
Nghj djnh 144/2016/ND-CP .ngày 01/11/2016 cüa ChInh phU quy djnh mt
quân 11 dôi vOi thành
ca chê dc thi dâu tu, tài chInh, ngân sách và phân
phô Dà Näng.
hành
Déi vi hoat dng thanh tra: Ban hành Kt 1un thanh tra vic
quânJ tài chinh, mua sam, quán 1, sir ding tài san
chInh sách pháp lut
kiém
cong tai Ban Quàn 12 Au thuyên và Càng cá Thç Quang; báo cáo kêt
tra Dir an Khu vi1c cong thoát nuc Khe Can cho lãnh dao Thành üy; báo cáo rà
soát tong the các cuc thanh tra kinh tê - xâ hi nàm 20 19-2020 trên toàn dja
bàn thành phô trInh UBND thnh phO báo cáo Ban Ni chInh Thành áy.
A

so

so

so

so

ye

so

so

cap

ye

chap

ye

qua

6. Quc phbng - an ninh
Trong tháng, hoat dng cüa các loai ti pham nói chung, ti phm hInh s
nói riêng tiêp tic duge kiêm chê, hem soát. C the: xày ra 29 vi vi phm
bj thuang 10 nguM, tài san thit hal
TTXH (giãm 10 vi so vâi tháng tnróc),
tài san (18 vi,
dông; trong do chü yêu là ti pham trm
hon 828,4
chiêm trén 62%), khOng xãy ra cuOp tài san, cuàp gi.t tài san... Trt tr an toàn
giao thông, trt tr do thj tiêp tigiC duqe duy trI on djnh, khOng xày ra i'in täcgiao
thông nghiêm trçng; xày ra 04 v11 tai na giao thông du&ngb, lam chêt 03
nguYi, bj thuong 03 ngixi, thit hal tài san khoãng 503 triu dOng (so vâi tháng
12/2020, giâm 08 vi, giâm 02 nguôi chêt, giâm 03 ngithi bj thuong). Tai nan
dix?ng thUy không xây ra. Xày ra 03 vi cháy (giám 04 vi
giao thông duxng
so vâi tháng trithc); không có thit hai ye ngu&i, thit hai tài san không dáng kê.
NbIn chung, tInh hmnh djch bnh COVID-19 vn cOn din bin r.t phuc tap,
các hoat dng san xuât, kinh doanh, phát triên kinh tê - xã hi dang dan &rqc khOi
phc nhung vn cOn nhiêu khó khn và thách thuc. Thj trumg hang hóa on djnh,
ye

lam

cap

triu

sat,
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hang hóa phiic vi Tt duçic chun bj dÀy dü va phong phii dam bâo phiic vi nhu
câu tiêu dung cüa than dan. Các mic tiêu an sinh xâ hi &rçic duy trI thrc hin,
dan song cüa các tang l&p nhan dan &rqc quan tam.
III. MQT SO NHIM VEJ Cifi DAO TRIEN KHAI TRONG THANG
02 NAM 2021
Trong tháng 02 nàm 2021, UBND thành pM tp trung chi dao các sâ,
ban, ngành, UBND qun, huyn triên khai mt so ni dung cong vic; ci the sau
day:
1. V cong tác phông, ch6ng djch bnh viêm ththng ho hAp cAp do chüng
mâi cUa vi rut Corona (COVID- 19): Tiêp t1ic barn sat các chi do cüa Trung
uoTlg trong vic phông chông djch bnh COVID- 19. Chü dng, chuân bj san
sang các nguôn 1irc, phizng an, kjch bàn phông, chông djch COVID- 19 ti các
ca quan, dcm vj, dja ph'ircng tüy theo din biên cüa djch beth; chü dng chuân bj
nhân 1c, phuung tin, trang thiêt bj, trang phic bào h phông, chông djch trong
tInh huông can thiét. Tang ctthng các bin pháp kiêm tra, chân chinh dôi vâi các
chq, trung tam thxng mai, siêu thj, cüa hang tin lçii trên dja bàn; yêu cau toàn
b quân 1, nhãn vien, tiêu thuxxng va nguani dan deo khau trang, sat khuan tay,
gii khoâng .cách tnx&c khi vào mua sam, sr dimg djch vii. Thng cuanng các bin
pháp kiêm tra, yéu câu cac c sâ lizu trü nghiêm tue thirc hin các bin pháp
khai báo y tê phông, chông djch COVID-19; thông báo con quan y té khi phát
hin các tnr1ng hcip tr& ye hoc den tir Quàng Ninh, Hâi Duong và các vüng
dchkhác.
2. Darn bào cong tác trt tir an toàn giao thông, v sinh môi tnthng, v
sinh an toàn thc phAm. . . gan v6i cong tác phông, chông dich COVID- 19 nhàm
phic v Têt Nguyen dan nãm 2021 cho nguani dan trén dja bàn thành phô.
3. Tp trung trin khai thrc hin hiu qua, dung tin d các Quy& djnh,
Kê hoach chi dao, diêu hành dã duçc UBND thành phô ban hành dam báo hoàn
thành các chi tiêu phát triên kinh te - xã hi nàm 2021. Trong qua trInh triên
khai thrc hiên, nêu có khó khàn, visàng mc thI kjp thani báo cáo UBND thành
phô Co kiên chi do.
4. Chü dng d xuAt UBND thành pM tip tic trin khai các giãi pháp
hiu quànhàm ung phó vâi các tác dng do djch bnh COVID-19 gay ra ãnh
hirâng den toe d tang truâng kinh tê cüa thành phô. Các con quan, don vi báo
cáo cii the tInh hlnh và khó khán cüa ngành quân 1", cüa các to chuc, doanh
nghip dê dé xuât giái pháp phu hqp theo thâm quyên cüa UBND thành phô,
HDND thành phô, các bO, ngành Trung ixonng và ChIth phü.
5. S& Ni viii, S Tài chInh, S Xây di.rng, S& Tu pháp tip t%lc chô dng
phôi hqp vâi các b, ban, ngành Trung uong s&m hoàn thin và trInh ChInh phü,
Thu tuóng ChInh phü ban hành: Nghj djnh quy djnh cv the và huóng dn thirc
hin thI diem mô hInh to chuc chInh quyên do thi tai thành phô Dà Nang; Nghj
djnh sira dôi, bô sung/thay the Nghj djnh sO 144/2O16fND-CP ngày 01 tháng 11
nàm 2016 quy dlnh mt so con che dc thu ye dâu tir, tài chInh, ngân sách và
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phân cp quãn 1 di väi thành ph Da Nkg; Quy djnh chi tit và các bin pháp'
cci the thi hành Diêu 8 Nghj quyêt so 119/2020/QH14.
6. Si Xây dirng và các ci quan lien quan theo dôi, phi hqp cht ch vâi
B Xây dig, Van phông ChInh phü trong vic trInh ThU tuâng ChInh phU phê
duyt Do an Diêu chinh quy hoach chung thành phô Dà NAng den näm 2030,
tam nhIn den näm 2045.
7. S& K hoach và Du tu chU trl, phi hcip vói Ban Quân l d'r an d.0 tu
xây drng h. tang và phát trin do thj, các c quan lien quan triên khai dUng tiên
d vic xây dmg Quy hoach thành phô Ba Nng giai doan 2021-2030, tam nhIn
den nàm 2050.
8. Tip tic d.0 tranh, phông ngl'ra, ngän ch.n mci hoat dng chéng phá,
báo dam on djnh an ninh trt tr; tiêp tiic triên khai kê hoach tan công, trân áp
các loai ti phm trong tInh hInh din biên phUc tap cUa djch bnh COVID-19.
Trên day là Báo cáo cong tác chi do, diu hành và tInh hInh kinh t - xã
hi tháng 01 näm 2021 trên da bàn thành phô Ba Nang
Nciinhcln:
- Nhtr trên;
- Van phông ChInh hi;
- B K hoach và Bâu ti.r;
- Thix?ng trirc Thành üy;
- Thi.r&ng trrc HDND thành pho;
- Các so, ban, ngành;
- UBND cac qun, huyn;
-Luu:VT,TH.
I3-L1—

CHU TECH
ö"çiiü TCH

HK'Minh

