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BAO CÁO
V tInh hInh kinh t-xã hui, quc phông -an ninh 6tháng dâu nãm
va m9t so nhiçm v 1 trçng tam 6 thang cuoi nam 2021
KInh gri: Hi dng nhân dan thành ph
Thc hin Nghi quyt s 11/NQ-HDND ngày 25 tháng 6 näm 2021 cüa
HDND thành phô ye kê hoach to chirc các kS' h9p ththng 1 trong 6 tháng cuôi näm
2021 cüa HDND thãnh hô khóa X, nhim k' 2021- 2026; Uy ban nhân dan thành
phô kInh báo cáo Hi dông nhân dan thành phô ye tInh hInh kinh tê - xâ hi, quOc
phông - an ninh 6 tháng dâu nàm và mt so nhim v1i tr9ng tam 6 tháng cuOi näm
2021; cii the nhix sau:
I. V tInh hInh kinh t - xa hii 6 tháng du nãm 2021
Wn nay, dai djch COVID-19 biing phát mnh tr& li gay nhiu bt lqi lan cho
san xuât va kinh doanh toàn cau, nhât là khu vrc Châu A tra thành khu vrc djch thng
nhanh nhât. Trong do Vit Nam dôi mt vai dçt djch lan thu 4 và thành phô tiêp tiic
chông chju vai dçyt dich beth COVID- 19 büng phát vào dâu tháng 5/2021. Nghiêm
tüc, quyêt 1it thrc hin chi dao cüa Trung i.rcing, Thành üy nhäm dam bào miic tiêu
kép vCra quyêt 1it phOng, chông, kiêm soát dch bnh, vera tháo g khó khän cho
doanh nghip, den nay bithc dâu thành phô dä dt ducic mt so kêt qua tIch clrctrong
cong tác phOng chông, kiêm soát djch bnh, t.o thun lcii lan dê thành phô tiep tc.
chü truang tp trung không che djch bnh ben cnh vic duy trI, phiic hôi và phát triên
kinh tê. Tong san phâm xa hi trên dja bàn thành phô 6 tháng dâu näm 2021 uâc tang
4,99% so vâi cüng k' 2020, trong do: djch vii thng 5,34%; cong nghip - xây drng
tang 2,85%; nông, lam nghip và thüy san giám 0,08% và thuê san phâm tang 7,99%.
Tuy nhiên, tInh hInh djch bnh v.n cOn tiêm an nhiêu nguy ca, thách thi1rc.
1. TInh hInh phông chng, khc phic djch bnh COVID-19
Sau dçit djch thi'r 2 trên cá nuóc büng phát trâ 1i, tü ngày 03/5-09/6/2021,
thành phô dA ghi nhn 158 ca mac COVID-19. T'r ngày 18/6/202 1 den ngày
09/7/2021, thành phô ghi nhn 84 ca mc COVID- 19. Truóc tInE hInh djch bnh
dang din biên phirc tap, toàn the Dãng bO, ChInh quyên và nhân dan thành phô
quyêt tam dp djch, n lrc không chê, không dê djch bnh lay lan trong cong dông.
Vthsir länh dto, chi do quyêt 1it, kjp thôi cUa Thuang trirc Thành 1iy, UBND thành
phô; cà h thông chInh trj, các ngành, các cap, các dja phixang dâ phôi hqp chat chë,
triên khai quyêt lit các hot dng phOng, chông djch COVID- 19 trên dja bàn thành
phô:
- Hang bat hoat dng t.p trung dOng nguai, có tInh chat tip xüc, di chuyn
nhiêu phâi tam dCmg, han ché hoat dng; cong tác kiern tra, xi'r pht các hành yj vi
phm cOng tác phOng, chông djch COVID-19 duqc triên khai manE me;
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- Thin tc diu tra, truy vk, each ly y t tp trung, ti'r 3/5-30/6 dä xét nghim
579.447 hrçit ngu?i; dang thirc hin cách ly, giám sat: 585 tnring hap Fl và 1.292
tru&ng hap F2 (tat ca F 1 dêu duçic cách 1 tp trung ho.c tai ca s& y tê).
- Các T COVID-19 giám sat, h tra hoat dng tir van, theo dôi s'crc khóe,
tuyên truyên the bin pháp phông, chong djch COVID-19 cho 3.199 h gia dInh &
100 khu vçrc diem nóng tai 38 xà, phung trên dja bàn 07 qun, huyn.
- Cong tác xét nghim dugc gAp tht trin khai, xét nghim din rng
vàtai các khu virc lien quan den bnh nhân, các diem nguy ca cao. Ben cnh do, lay
mâu xét nghim din rông dai din h gia dInh, lay mu xét nghim to cong tác phc
v bâu ci'r.
- Hoàn thành k hoach tiêm vc xin phOng COVID-19 theo 3 dcit; t ehirc
kiêrn tra, giám sat dam bào an toàn tiêm chüng, kjp thai xr 1 các tru&ng hap g.p sir
cô bat lcd sau tiêm chüng và phOng, chông djch COVID- 19 tai các diem tiêm chüng.
A • A
2. Ye kinh te
a) Linh v1rc djch vr
Hoqt dç5ng du ljch tip tic bi ành hu&ng b&i djch COVID-19. S h.rçit khách
cci s& lu'u trü phc vii 6 tháng uéc dat 1.050,7 nghIn lucit, giãm 36,9% so vth cüng
k' nàm 2020, trong do khách quôc tê hoc dat 84,1 nghIn li.rqt, giãm 86,6%'; doanh
thu dch vir lixu trü và itt hành 6 tháng uOc dat 1.972,3 t dông, giãm 15,5% so vOi
cüng k5' nàm 2020. Hin nay, do tInh hInh djch bnh COVID-19 nên các hang hang
không dêu giàm so luçing duOng bay và chuyên bay di/dên Dà Näng, chi duy trl các
duäng bay chInh nhu Ha Ni - Dà N.ng, TP. Ho ChI Mirth - Dà Nàng2.
Doanh thu ban lé hang hóa 6 tháng uOc dat 32.8 02,3 t dng, thng 11,4% so vOi
cüng kS' näm 2020. TInh hinh th tru&ng trong nhttng tháng dâu nam diên biên sôi dng
nhô' djp TêtNguyên dan Tan Siru 2021, cac trung tam thuong mai, siêu thi, cCra hang...
to chüc nhiêu ehixong trInh khuyên mai, kIch câu mua sam, thu hut ngu?i dan den tham
quan và mua sam. Trong bOi cânh djch bnh COVJD-19 tái büng phát, thành phô dâ
chi dao các dan vi phân phôi triên khai kê hoach dr trtt, cung lrng hang hóa, krong
thrc, thirc phâm, thu yêu phâm dáp (mg thu câu thiêt yêu cüa ngu0i dan trên dja bàn
thãnh phô, gop phân bInh on thj tru&ng. NhO do, luçing hang hóa cung (mg tai các trung
tam thucxng mai, sieu thj, các chçi duy trI on djnh, dam bào ph'ic vii thu câu mua sam
cüa ngui dan trên dja bàn, giá ca không cO biên dng3.
Hoçt dc5ng xuá't nhçp khdu 6 tháng näm 2021 dat k& qua khà quan nh cong
tac phOng chông djch trong nuOc thc hin t&, sr n 1irc cüa các doanh nghip trong
vic day math xuât khau dan hang ton trong näm,v.v,.. Kim ngch xuât khâu hang
Binh quân s ngày luu tr cüa khách qu6c t là 2,43 ngay/1uct, khách trong nuàc là 2,18 ngày/hrcit.
hang hang không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airway, Vietravel Airlines cting d ban hành các chInh
sách mien phi hoàn, hi.'iy, bão km ye may bay theo khoãng thai gian quy djnh cüa mi hang dôi vii khách doàn cUa
các dcm vj itt hành và khách 1 d h trçi khách bj ãnh huang b&i djch COVID-19.
Tai các chop, sCrc mua giam so vài thuàng ngày khoãng 3 0-40% do ngtthi dan &rqc phân chia theo tan suât di chci,
riêng chç Han mi ngày chi có khoàng 10-20% hrcit khách dn chçi so vài tiurang ngày. Ti các trung tam thmmg
mai, siêu thj, sttc mua true flêp tai siôu thj giãm so vài thumg ngày khoàng 30-40%. Các filM, siéu thj du triên
khai các hlnh thttc dt hang tn,rc tuyn và thrc hin giao hang dam bão các bin pháp phông chong djch, các dcm dt
hang trrc tuyn tang mnh ttr 200-300% so vâi thuàng ngày.
2 Các
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boa 6 tháng thc dat 805,5 triu USD, tang 17,8%. Kim ngch nhp kh.0 6 tháng
i.xâc dat 643,6 triu USD, tang 13,8%.
Hogt dç5ng vgn tái dáp 1rng nhu cAu di iai, 4n chuyn hang boa cüa nhân dan,
nhât là trong djp let Nguyen dan. Doanh thu ngành 4n tài iQy kê 6 tháng uOcdat
8.824 t) dông, tang 1,9%. Do tInh hInh djch bnh nên tir ngày 9/5/2021, thành phô dã
tam dü'ng hoat dng vn tài khách cüa xe tuyên cô djnh, xe hçip dông, xe du ljch, xe
taxi, xc butt den thành phô Dà Näng và ngixçic lai và di'rng hoat dng trung chuyén
ngu?i, xe may qua ham dix&ng b Hài Van; các tuyen xe bu'rt trçY giá trên dja bàn
thành phô Dà Nng ngfrng hoat dng ke tti sang ngày 10/5/202 1 và triên khai thirc
hin các giãi pháp phông, chông djch COVID-194.
Hogt d5ng tài chInh ngán hang tip tic ducic dy manh. Dn cu& tháng
6/2021, tong nguôn von huy dng uâc dat là 15 1.000 t dông, tang 6,23% so vth
cuoi näm 2020; tong d..r nq trên da bàn i.róc dat 192.500 t dông, tang 2,99% so vâi
cuôi nàm 2020. Tiêp tiic triên khai thc hin cho vay cüa 05 lTnh vrc i.ru tiên tai da
phxcrng5. Ngân hang Nba nuâc chi nhánh Dà Nng tiêp tiic chi dao cac chi nhánh
TCTD trén dja bàn rà soát và chU &ng phôi hçip v9i khách hang dê kjp th?i thirc
hin cac giãi pháp theo Thông ti.r 03/2021/TT-NHNN ngày 0 4/4/2021 cüa Ngân hang
Nba ni.râc Vit Nam phü hçip v6i m1rc d ãnh huông và khã nàng tài chInh cüa to
chrc tin dung nhàm h trçi khách hang khàc phiic khó khãn, khOi phiic san xuât6.
Däc bit, thành phô dã khân trircing thành 1p to cong tác Va mi các Bt, ngành
Trung i.rang dê phôi hçxp xây dirng Dé an xây d'tmg thành phô Dà Näng trâ thành
Trung tam tài chInh quy mô khu vçrc; chi dao các Sâ, ngành l.p kê hoach, nghiên
cüu và xây drng 1 trInh triên khai. Dông thi, ngày 29/3/2021, Chü tjch UBND
thành phô d k Bàn thOa thun vói Cong ty TNHH Xuât nhp khâu Lien Thai Binh
Duang (IPPG) ye vic tài trg 1p "Dé an xây dmg thành phô Dà Näng tr& thành
Trung tam tài chInh quy mO khu vrc" và Cong ty IPPG cam kêt bàn giao Dê an trong
vông 06 tháng kê tr ngày k.
Kim ngçwh xuâ't khduphdn mm 6 tháng du näm 2021 uâc dat 42,168 triu
USD, dat 3 8,3% so vâi kê hoach, tang 33% so vói cüng k' 2020. Thàn.h phô dàthành
Ip Hi dông Tu van Chuyên dôi so tai Quyêt djnh so 698/QD-LTBND ngày
04/3/2021 và hoàn thành dir thão Nghj quyêt và Dê an Chuyên dôi so. Bâo dam an
toàn thông tin và thông tin lien lac, tuyên truyên bâu
dai biêu Quôc hi khóa XV

4 Chun bj các dMu kin và h trçi ngir&i hoàn thành cách ly y t tp trung v 1i dja phiro'ng dam bào phàng ch6ng
djch theo quy djnh, tam dmg hoat dng vn chuyn hành khách tai Cãng Song Han k t'ir ngày 08/5/2021, t?m
drng cong tác dào tao, sat hach lái xe kO tr ngay 04/5/2021; dOn d6c các dcxn vi kinh doanh vn tãi khn trixoiig
hoàn thành xét nghim dói vi tat cá lái xe taxi và xe ô to hqp d6ng dixOi 09 ch ngi và các dOi tuqng lái xe mô to
vnchuyên hành khách, giao nhn hang hOa v.v...
Den cuoi tháng 4/2021, dir n cho vay cUa 5 lTnhvrc iru tiên tai dja phixang dt thrc: linh vrc nOng nghip, nông
thôn dat 9.976 t dông, chim 5,31%; linh vrc xuât kháu dt 2.647 d6ng, chiêm 1,41%; lTnh vrc cOng nghip h
trq dat 1.2 17 t' dng, chiem 0,65%; doanh nghip nhO và vra dt 56.735 t d6ng, chim 30,22%; doanh nghip ung
dung cong ngh cao dat 30,5 t dng, chiém 0,02% trên Mng dir nq.
6
Dan ngày 30/4/202 1, tang dir nç bj thit hai trên da bàn là 59.6 18 t ding, cac TCTD dà cO các bin pháp xCr l
tháo gr khO khän nhir: S dir nçi dà dirçrc c cu lai thri han trã ncr và gi0 nguyen nhOm ncr 6.930 t d6ng vài 3.875
KH; s6 dir nq dà thrqc min giàm lài và g10 nguyen nhOm ncr 3.202 t dOng, sO lài dirçrc min, giam là 15,9 t dông
vài 240 KH; doanh só cho vay mài tr 23/01/2020 dn cuôi tháng 4/2021 là 51.047 t' d6ng vài 9.526 KH.
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bu cir dai biu HDND các cp nhiêm k' 202 1-2026. Kjp thñ thông tin các nti
dung, giãi pháp chi dao dôi vii cong tác phông chong djch8.
va

b) Hoat dng san xu.t cong nghip
D.0 tháng 5/2021, hoat dng san xut cong nghip trên dja bàn thành ph chu
tác dng cüa dçit büng phát djch mói. Mt so doanh nghip phâi t?m drng hoat dng
trong khoãng thôi gian theo quy djnh do có ca drnng tInh vói COVJD-19. V6i kinh
nghim dâ trâi qua trong dct djch büng phát tai Dà Nng nm ngoái, các doanhnghip
nay dã tçr tin và chü dng han rat nhiêu trong cong táe phông chông djch nhàm han
chê tôi da các ãnh huàng và thit hai do dçit djch mâi gay ra. Chi so san xuât cong
nghip (TIP) thânh phô 6 tháng uàc tang 3,8% so vâi cüng k' nàm 2020, trong do:
cOng nghip chê biên-chê tao tang 3,5%, san xuât Va phân phOi din tAng 2,9%, cung
cap nithc và x1r l rae thai giãm 2,9%, khai khoáng tAng 43,2%.
c) Hoat dng san xut thüy san - nông - lam
Hoat dng san xu.t thUy san - nông - lam tuong di n djnh, näng sut, chat
lixçing và hiu qua cay trông cao han so vi cüng ki, vçi Dông Xuân co bàn thu hoach
xong, cay h'ia dat nng suât kbá cao, dat 69,1t/ha, tAng 8,8% (tilang duong thng 5,6
t'ha) so vâi cUng ki nAm truoc, dä triên khai các mô hmnh khuyên ngu nOng lam theo
hix&ng hftu cci, irng ding cong ngh eao gn vói phát triên san phâm chü lc, dc trung
và san phârn OCOP. TInh hInh boat dng cüa các di tàu cá Dà NAng tucing dôi On
djnh, tong so tàu thuyên den nay là 1.242 chiêc, tong cong suât 402.173 Cv, san luçmg
thüy hâi san 6 tháng dâu nAm 2021 iróc dat 19.134,1 tan, giâm 2,9%, trong do, san
lu'cmg khai thác uâc dat 18.376,2 tan, giâm 3,1%. Chn nuôi gia süc gia cam on djnh,
djch bnh duc kiêm soát, dang t.p trung triên khai mô hInh chAn nuôi hthi cci, an toàn
sinh h9c dam bâo v sinh mOi truYng. COng tác quãn 1 bâo v rmg, phOng cháy chta
cháy rmg dugc tAng cuOng, tr dâu nAm den nay dâ thirc hin 396 dçit kiêm tra, truy
quét tai rü'ng'°; xãy ra 01 vçi phát hra, cháy rirng trên din tIch 9,55ha, khOng dê xãy ra
phá rrng gay thit hai ye tài nguyen rrng. Dâ ban hành phuong an chOng han cho san
xuât nôngnghip nArn 2021, t.p trung triên khai theo dôi, can dôi nguôn nuâc và th'irc
hin chuyen dOi cci câu cay trông phü hçip, triên khai thrc hin tuói tiêu tiêt kim cho
cay trông.
3. Tp trung cM dio thiyc hin ding b, có hiu qua m1c tiêu cüa Chü d
nAm 2021 là "NAm khôi phic tAng tru'&ng và day mnh phát trin kinh t", các
hoit dng d61 ngoi
Trên cci s& Nghj quyt Dai hi dai biu l.n thir XXII Dàng b thành ph nhim
kS' 2020-2025; Nghj quyêt cüa HDND thành phO ye kê hoach phát triên kinh tê xa hi
Chun bj ha thng, rng ding và phân cong bão dam thut cho 131 Mu cu nhánh Va 23 dim cu chfnh phi,ic vii
tiôp xôc ccr tn trrc tuyên7 và tp huân cong tác bu cü tri,rc tuyn.
8
Trung binh mi ngay ngành TT-TT gri khoãng 05 thông tin v chU tnrclng phOng, chong djch COVID-19 cOa chInh
quyên thành ph qua email, mang x hOi cho khoãng 2.000 hxcit c quan báo chi, can b thông tin ca so và Tang dài
1022 dê thijc hin tuyOn truyn. Hang ngày, T6ng dài 1022 cung cap thông tin ye tlnh hlnh dlch COVID-19 qua
960.000 tài khoãn Zalo và cung cap 11.000 krçt thông tin cho nguOi dung MXH Facebook thông qua Fanpage và gCri
tin nhn tr dng tO chatbot Tng dài 1022.
Nguyen nhân giãm I do khO khan v ngtr trixmg khai thác, tlnh hlnh hoat dng cUa các tàu khO khan do phi,i thuQc
vào lao dng tai các dja phtrong khác non san hxqng khai thác giám. Tuy nhiOn trong c cu san pham khai thác CO si,r
chuyn djch vO giá trj san phm, khai thác giá trj kinh M cao, giàm san hrqng cá tap, giá trj thp.
10
L.p biOn bàn xr 1' 24 vi vi phm barth chinh, phat tin 18 1,5 triu dng.
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5 nàm 202 1-2025; Nghj quyt cüaHDND thành ph v nhim vi1 nàm 2021 và Thông
báo két 1un Hi nghj Thành üy lan thir 02 cüa Thành üy Dà Näng ye vic ch9n chü
dê nàm 2021 là "Nãm khôi phiic tang tnr&ng và day mnh phát triên kinh té", thành
phô dâ xay drng Kê hoach triên khai Chü dê närn 2021 "NAm khôi phiie tängtnrâng
và day mnh phat triên kinh tê". Thành phô d tO chrc thành cong Lé Cong bô Quyêt
djnh va cong bô Do an Diêu chinh Quy hoach chung thành phô Dà Nng den näm
2030, tam nhIn den nàm 2045; tiêp tiic các hot dng quàng bá, xi1c tiên, 4n dng
dâu tu vi các hlnh thic phU hp vi din biên cüa djch COVJD-19. Thành phô dä
thành 1p 02 tO cong tác lien ngành nhàm tháo g the khó khàn, vng mac trong qua
trInh triên khai các dr an dâu tu xây dgrng trén dja bàn thành phô và tháo g
các vu&ng mac, khó khän ye dat dai, quy hoach, tài chInh và các van dê có lien quan
khác dôi v&i các dçr an, khu dat trên dja bàn thành phô".
Trong 6 tháng du näm: (1) thành pM dâ cp Quyt djnh chü trixo'ng du tu cho
11 dr an dâu tir trong nuâc vài tOng von 2.015,842 t' dông, trong do: cO 03 dr an ngoai
KCN, tong von dâu tu 1.827,442 t' dông và 08 d an trong các KCN, khu CNC, tong
vOn dâu tu 188,4 t' dông'2; (2) Cap mói 19 d1r an dâu tir trtrc tiêp nuâc ngoài (FDI) vOi
tOng vOn däng k 147,981 triu USD; (3) cap mi giây chtrng nh.n dàng k doanh
nghip cho 2.107 doanh nghip, chi nhánh và van phông dai din, tong vOn diêu l dàng
k dat 11.262 t dông, tang 6,4% ye sO doanh nghip và tang 4,3% ye so vOn so vâi
càng k' 2020; hoãn tat thu tglc giãi the cho 411 doanh nghip, dan vj trçrc thuc và cO
1.806 doanh nghip và dan vj trrc thuc tam ngmg hoat dng.
LQy k dn ngày 15/6/2021, thành pM có: (1) 712 dr an du tutrongnithc,
tOng vOn dâu tu149.704 t dông, trong do: có 344 dr an ngoài KCN, tong von dau
tu 123.008 t dông và 368 dir an trong các KCN, khu CNC con hiu 1irc v&i tong
vOn dâu tix 26.696 tST dông; (2) 905 dir an FDI con hiu lirc, tong von dâu tir trên
3,862 t USD. Ngoài ra, trong 06 tháng dâu näm, thànhphO phe duyt tiêp nhn 27
khoãn vin trçi Phi ChInh phü nithc ngoài (NGO) vói tOng giá trj cam két 42,85 t)
dOng; (3) có 33 .647 doanh nghip và chi nhánh, van phOng dai din dang hoat dng
theo Lut Doanh nghip vâi tong sO vOn dAng k3 dat 225.328 t dOng.
Trong tmnh hInh djch bnh COVID- 19 din bin phüc tap, d han cM tQ.p trung
dOng ng1.thi, thãnh phO dà khuyên khich cac ca nhân, doanh nghip ixu tiên thrc hin
thu tc dàng k doanh nghip qua mng din ti:r tai COng thông tin quôc giavê doanh
nghip tai dja chi: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn và dang k nh.n kêt quàqua
dung bixu din tai trang thông tin din tCr cüa Sâ Kê hoach và Dâu tu thành phô tai
dja chi www.dpi.danang.gov.vn,

"t6 Cong tác lien nganh (T 509) d tp trung giái quy& các khO khàn vuàng mc trong cong tác: (1) quy hoach chi
tiêt TL 1:500; (2) báo cáo dãnh giá tác dng mOi tri.rrng; (3) dn bi giái tôa các d an; (4) các khO khn, viiOng mc
liOn quan dOn Hçip dông xây drng; (5) diOu chlnh thiOt k dr toán; (6) thaith toán, quyOt toán các dr an; (7) DiOu chinh
Quy& djnh so 12/2020/QD-UBND ngày 11/5/2020 cUa UBND thanh ph Dà Nng; (8) Xây dng BO thu ttc hành
chfnh ngoài MOt ci'ra cho cong tác du hr xây drng cc bàn
12
(1) Kho chua nguyOn 1iu và dOng gOi thành phm Cty ông thép HP t?i DN, VDT: 50 t'; (2) Nba may san xut hang
dt may better, VDT 9,9 t dng; (3) Nba may san xuât gia cong eq khI chInh xác, VDT: 13,5 t dOng; (4) Xung In
A
•
. A
•
A A
OffsetT.Khoa, VDT: 15 ty dong; (5) Xrcrng são xuat nçm, VDT: 8ty dong; (6) Xuang
san xuat,
che bien c phe,
VDT: 20 t dOng; (7) Xlxâng san xuât trang tn ni tht, VDT: 12 t dOng; (8)Nhà xuOng cho thuO và san xuât kOt câu
thp, VDT: 60 t dng.
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Tng vn d.0 tu phát trin trên da bàn 6 tháng uâe dat 18.253 t dng, thng 2,04%
so v&i c'ing k' 2020, trong do: khu we ngoài nhà nuâe 10.868 t dông, thng 15,9%; kIm
virc dâu ti.r trirc tiêp nuOc ngoài uc dat 2.788 t' dông, giãm 42,4%.
Các hoat dng d& ngoi Va hop tác qu& t vn duqc chü trçng. Trong qu
11/2021, thành phô có 28 doan khách quc th (140 luqt ngi.thi) den thành phô thäm
và lam vic, giârn 23 doàn (45,1%) so vâi ci1ng k' nàm 2020. Thành phô dä to chirc
Hi nghj Tong kêt cong tác ngoi giao kinh tê thành phô Dà Näng giai don 2016 2020 và cOng tác dôi ngoi nãm 2020; xây dmg kê hoach to chüc các hi ngh xüc
tiên dâu tu trrc tuyên näm 2021. Thàth ph cüng dã tiêp tic triên khai các cong tác
phát triên quan h hu ngh và hop tác gifta thành phô và các dja phixcing, to ehc
trén the giói bang các hInh thi.rc phü hop vâi tInh hInh hin nay.
4. Quãn 1 du tir - xây ding co' ban, quãn 1 quy hoch, do thj và tài
nguyen mOi trtthng
a) Quàn l du tix - xây dçrng co bàn
Thành ph dã khn truong giao k hoach vn näm 2021 ngay tir cuôi näm
2020 và chi dao, don doe dày nhanh tin d thirc hin và giãi ngân kê hoach von
ducic giao, d.c bit dã quy djnh cii th th?yi gian khâi cOng, hoàn thành, bàn giao
cOng trInh dua vào 511 ding dOi vói các cong trmnh tr9ng diem, dng lirc; quy djnh t'
l giài ngân den ti'xng thai diem ci,i the trong näm13, chi dao các chü dâu tii kiên quyêt
ehâm dirt và xi.'r phat hop dông theo quy djnh các nba thâu vi pham tiên d xây drng,
chat lucing cong trmnh...; ban hành Quy& djnh so 476/QD-UBND ngày 18/02/2021
ye kê hoach den bü giâi tOa các d an trên dja bàn thành phô näm 2021. Kêt qua,
den ngây 3 1/5/2021, tong chi dâu tix phát triên tix ngân sách cüa thành phô là 5.839
t dông, trong do: (1) chi tr nguôn näm truâc chuyén sang näm 2021 (dä bao gôm
nguôn tam mg han m'ic von nàm 2020 chuyên sang): 4.245 t dông; (2) giái ngân
von dâu tu cong theo du toán näm 2021 dat 1.594,1 t dông, dat 22,5% kê hoach
Trung uong giao và dat 17,3% kê hoach HDND thành phô giao, thâp hon cüng k'
nàm 2020 (18%). Uâc 6 tháng du näm, tng chi dâu tu phát triên tix ngân sách cüa
thành phO là 7.340 t' dOng, trong do: giâi ngân theo d1r toán nám 2021 dat 2.100 t'
dông, dat 30% kê hoach Trung iiong giao và dat 23% kê hoach HDND thành phô
giao (cüng k' näm 2020 dat 28%).
Mt s don vj, chü du tu có t' 1 giài ngân dat khá nhix: BQL các dir an phát
triên ha tang Khu cong nghip và Khu cOng ngh cao dat 32%; Ban quàn l' dii an dâu
tu xay dmg CCT nOng nghip và phát triên nOng thOn dat29,5%; Sâ COng thuo'ng
84%, Trung tam phát triên qu5 dat 36%, Cong an thành phô 32%, UBND qun Cam
L 3 0,3% Mt sO dix an Ian có tiên d triên khai và giá trj giâi ngân tIch cçrc nhu: Dr
an Khu COng ngh cao Dà Nng; Yuan tuqng APEC mrng (Khu dat ben cnh cOng
viên APEC); Cãi tao ciim nut giao thông phIa Tây câu Trân Thj L9; Tuyên du&ng vành
dai phIa Tây don tü' QuOc 1 14B den duang Ho CM Minh; Nba may nuâc Hôa Lien,
Khu cong viên phân mêm s 2 (g/d 1); Dir an Cài thin môi tnrang nuc khu virc phIa
Cong vn s6 11 7OfUBND-SKHDT ngày 04/3/2021 cUa UBND thành ph Dà Nng.
' niur: Ban QLDA DTXD CCI dan dung và cong nghip dat 25,1%; S Nong nghip và Phát trian nông thôn 27%,
UBND qun Scxn Trà 27,3%, IJBND qun Thanh Khê 26,3%,...
13
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Dông qun San Trà' 5 ... Mt s dr an dâ hoàn thành và thra vào sfr dçing rihu: Trii s&
lam vic mâi cüa Doàn Dai biêu Quôc hi và Hi dông nhân dan thành ph tai s 32
Bach Däng; Nâng cap, cái tao via he tuyên &rng Trân Cao Van; Nâng cap, cái tao via
he tuyen ththng Nüi Thành... MOt so dir an dâ khOi cong nhur: Tram frung chuyn rae
thai khu we San Trà; Quâng tru&ng kêt hçp d.0 xe cuôi tuyen &thng Nguyn Sinh Sac;
Cãi tao, sira chtta Trung tam djch v vic lam Dà Nng; Khu c phIa Tây ho diu tiêt
thuc khu dan cixPhãn Lng 2 (giai doan 2)... f)c bit, Thu ti.róng ChInh phU dã ban
hãnh quyêt djnh so 435/QD-TTg ngày 25/3/202 1 phê duyt chü trixang dâu tu dr an Dâu
ttxxay dimg Cãng Lien Chiêu. Ngoài ra, thành phô dã chi dao tp trung râ soát, cp nht
Ké hoach dâu tur cong trung hn giai don 2021-2025 theo chi dao cüa Thu ti.r&ng ChInh
phü tai Chi thj so 13/CT-TTg ngày 23/5/202 1 dê trInh Thành üy và HDND thành phô,
xây dirng danh mic cOng trmnh, dir an dng hrc, trçng diem giai doan 2021-2025.
b) Quy hoach phát trin thành pM Dà Nng, phát trin do thj và tài nguyen
môi tru?ng
Tip t11c trin khai 1p Quy hoach thành pM Dà Ning giai doan 202 1-2030,
tam nhIn den näm 2050, den nay hâu hêt các chü dâu tu dâ to chirc 1ira chçn xong
nhà thâu và dang triên khai nghiên Ciru, xay d'çrng Quy hoach. Dông thai, ngày
15/3/202 1, Thu tuóng ChInh phü dA ban hành Quyêt djnh 359/QD-TTg phé duyêt
Diêu chinh quy hoach chung thành phô Dà Nàng den nãm 2030, tam nhIn den nAm
2045, thành phô dã ban hành Ké hoach so 95/KH-UBND ngày 17/5/202 1 dê to chüc
triên khai thrc hin. To cht'rc 1p ?ô an diêu chinh quy hoach Câng hang không quôc
tê Ba Nng th&i kS' 202 1-2030, tam nhIn den nàm 2025.
Thânh pM dâ phê duyt 29 d an quy hoach vOi din tIch 2.375.629 m2; cp 73
giây phép xay dirng; tang cixng chi dao cong tác quân 1 dO thj, khOngxãy ra vi pham
ye xây dimg khOng phép, trái phép; chuân bj to chüc Hi nghj Sa két 03 nàm thirc
hin Chi thj so 21 -CT/TU cüa Ban Thu&ng vçi Thành üy. Tiêp t1ic kiêm tra vic quãn
1, si'r ding cAn h chung cu nhà a xâ hi, nhà lien kê thuc sâ hru nhà nuac. Trong
06 tháng dAu nAm 2021, thành phô da ban hành quyêt djnh phé duyt 50 tnrông hçip
ngui có cOng each mang duçic thuê chung Cu; ban hành Kê hoach phát triên nhà
giai doan 202 1-2025; phé duyt danh sách44 tnr&ng hçip thuê nhà & cong nhãn KCN
Hôa CAm (giai don 1); thirc hin giãi quyêt ban nhà & cü thuc s& hihi nhà nu&c theo
Nghj djnh s 99/2015/ND-CP; di d&i, giãi tOa các khu tp the cü xuông cap'6.
Cong tác quãn 1 dAt dai duçc tAng cu&ng, xây dçrng K hoach t chrc cong M
cOng khai cng thông tin dat dai, chia sé thông tin và khai thác có hiu qua, tiêp tçic
cp nht hoàn thin ca sâ d1r 1iu dat dai dam bão chit ch, phü hçp tInh hInh thrc te

"Trung tam cong ngh sinh h9c và ccx sâ nuOi cy mô th bào thirc vt (gfd 2); Cài
tao &rOiig NgO Quyn và duOng Ngfl
Hành San; Diirng yen song Tuyén San - TOy Loan (doan Km5+226,59 - KMIO+501 - tr Câu E)ô - QLI4B); Nang cp,
cãi tao &thng DT 601; Tuyn ông thu gom nuâc thai &rOng Nguyen Tt Thành; Khu TDC phic vi giai tôa dtr an TuyOn
throng vành dai phia Thy tai x HOa Phong; Khu TDC phiic viii giái tOa dir an tuyn throng vành dai phia lay
tai x HOa
Khrang; Trung tam pMu thut thn kinh, chn thixcrng và bOng tao hlnh
tai Bênii vian Dà Nng; Trung tam ghép tang
và cy ghép M bào g6c tai Bnh vin Dà Nng; Nâng cap, cài tao Tram xCr 1 rnrc thai Ngu Hành San...
16
Hin nay, thanh ph6 dang thrc hin giài toã, di doi 25 Khu tp th xuông cp vâi 172 hO dan d CO k&
qua kim dnh
chat hrqng (trong dO: 8 KTT mcrc dO nguy hiôm cap D, 16 KTT mirc dO nguy hiam cap C Va oi
KiT m1rc dO nguy him
cap B). D thirc hiên di d&i dcxqc 51 hO dan cOn 1i 121 hO chtia di doi; d di dyi hoàn toàn 04 khu tp th là: 10 Tran
BInh Tr9ng, K30 Bach Dng, 52 Trân Qu6c Toãn, 111 Ong Ich KhiOm
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phát trin cüa thành ph&; tip tiic th chirc xay drng D& an quàn 1, khai thác dt nông
nghip không san xuât duçic trên dja bàn thành phô Dà Nng giai don näm 20212025, Dé an "Quán 1 và khai thác qu d.t cong trên dja bàn thành phô Dà Näng" Va
cp nht thông tin trên so do ye quy hoach, vj trI các khu dat.
Ban hành và trin khai K hoch näm 2021 trin khai thrc hin D an "Xây
dijng Dà Näng- thành phô môi tru&ng" giai doan 2021-2030 gän vâi Dé an xây
dçrng thành phô thông minh trong tong the Quy hoach chung thành phô; tiêp tic
giám sat hoat dng xir l rác sinh hoat tai bãi rae Khánh Son; h thông xir l rn.thc ri
rae tai b.i rae Khanh Son, Kê hoach xr 1 o nhim mOi tru&ng khu virc Au thuyên
và Càng cá Thç Quang; triên khai cong tác chuân bj dâu tu các Dr an Nba may xir
1 chat thai ran sinh hoat 1000 tânlngày dêm,v.v...; ban hành Chi thj ye tang cithng
cong tác quãn 1 nhà nuóc dôi vd các hoat dng thäm do, khai thác, chê biên, si'r
diing khoáng san ; phê duyt Kê hoach d.0 giá quyên khai thác khoáng san lam 4t
1iu xây d\mg thông thung trên dja bàn thành ph& Nghiên cru các giâi pháp dam
bão nguôn nuOc thô cho nhà may nu&c Câu DO.
5. Cong tác thu, chi và

quail

1, diu hành ngãn sách

Tng thu ngân sách nhà nuâc 6 tháng du nàm 2021 uóc dat 11.387,6 t dng,
*
bang 52,3% dir toán HDND thành phô giao, bang 97% so vth ci1ng ks'. Trong do:
thu nOi dia dat 8 842 ty dông, dat 48,6% du toan (thu nôi dia không kê tiên su dung
dat dat 8.184 t' dông, dat 5 4,9% di toán; thu tiên sr diving dat 658 t' dông, datl 9,9%
dr toán); thu thuê xuât nhp khau dat 2.542 t) dông, bang 7 1,6% dir toán. Tong chi
ngânsách dja phuong uOc thirc hin 6 tháng dâu näm 2021 (khong bao gOm chi
chuyên giao giQa các cap ngân sách dja phuong) là 10.762,4 t' dông, dat 61,18% dy
toán; trong do: Chi dâu tu phát trin: 7.340 tr dông (d bao gOm chi theo dir toán
näm 2021, chi chuyên nguôn näm 2020 chuyên sang näm 2021 kê Ca nguôn tm 'cmg
han müc von näm 2020 ehuyên sang); Chi thuing xuyên 3.419 t' dông, dat 46,5%
dir toán.
6. Các llnh virc van hóa - xä hi
a) V khoa hçc - cOng ngh
Cong tac quân 1 hoat dng nghiên ci'ru, chuyn giao và irng dçing các nhim
v khoa hçc - cOng ngh duçic trién khai tIch c1rc. Tiirng buâc nâng cao chat lixçmg
cong tac xây dung kê hoach nhiêm vu nghiên ciru hang näm thông qua viêc day manh
vic d.t hang van dê nghiên cü'u dê giài quyêt nhüng van dê birc xüc, cap thiêt cUa
thành phO, ngành, dja phuong'8. Hoat dng quàn 1 nhà nuóc ye khoa h9c - congngh
nhi..r sâ hüu trf tue, an toàn büc xa, hat nhân, tiêu chuãn do lu&ng chat luqng... tiêp tçlc
dirge chti tr9ng. Dc biêt, ch(i trQng cOng tác h trçi doanh nghip dOi m&i cOng ngh,
xay dirng thuong hiu, áp ding các h thng quàn 1, mô hInh, cong ci cài tiên nàng
suât chat li.rgng cho doanh nghip, tang nang 1c canh tranh cüa doarth nghip trên thj
'7 T(nh dn ngày 30/4/2021 nh.x sau: Qu dAt Ian, các khu dAt do Trung tam Phát triAn qu9 dAt dang quãn l' là 321 khu
vài tang din tich 2.013.765,96m2); D6i vài qu dat tái djnhi cir, tang s dir an là 313 di,r an vài So lô quy hoch là
130.707 Jo; So lô dabO tn: 108.421 Jo; So Jo chrabO tn là 22.28610.
' K' k& hp dOng vâi 01 de tài cap thành phO và 06 nhim vi cap ca so; tiOn hành 07 hrcnt kiAm tra tiên d; 07 hr9t
kiêm tra cuOi kS' và nghim thu 09 dA tài cAp thanh ph6; phOi hcrp nghim thu 04 d tài cAp c sO.
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trirô'ng'9. Ip trung triên khai hoat dông h trçi h sinh thai kho'i nghip, dôi mi sang
ta02°
b) V van hóa - Th thao
Cong tác tuyên truyn c dng trrc quan thxcic trin khai dng b tir thành ph
den co sâ, ni dung dam bão theo hithng din và phong phi, da dang v hInh thirc;
Báo cáo tong kêt 10 nàm thirc hin Nghj quyêt so 08-NQ/TW cüa B ChInh tij (khóa
XI) vêthng ci.thng sr 1nh dao cüa Dáng, tao buâc phát triên manh me v th dic th
thao den näm 2020; ban hành và triên khai thirc hin Kê hoach Phong trào "Toàn dan
doàn két xay dirng di song van hóa" và D an "Xây dimg nêp song van hóa van
minh do thj" trén dja bàn thành phô näm 2021.
Cong tác bão tn vàphát huy các giá trj di san van hóa tip tiic di.roc quan tam21.
Hoàn thành cong tác chuân bj dâu tu dé sam khi cong các cong trmnh di tIch trong
nàm 2021; day nhanh tiên d hoàn thành các thu tiic dâu tu dir an Tu bô, ton tao di
tIch Thành Din Hâi (giai don 2), Dr an Cong trInh Cài tao, nãng cap co sâ 42 Bach
Däng dê lam Bào tang Dà Nng, Di tIch thng cânh quôc gia dc bit Ngü Hành Son;
phôi hqp vai tinh Thira Thién Hue hoàn thành cong tác chuân bj dâu tii dê khi cong
cong trInh trüng tu di tIch quôc gia Hâi Van Quan.
c) V giáo dye và dào tao
Ngành giáo dçic dã trin khai các vthi bàn quy pham pháp 1ut mOi cüa B
Giáo dçic và Dào tao ye giáo dye mâm non và cong tác thi tuyên sinh lrp 10 THPT
näm hc 2021 - 2022; Tham mi.ru cOng bô 1ira ch9n sách giáo khoa l&p 1, lOp 2, lOp
6; trinh B Giáo diic và Dào tao phé duyt tài 1iu giáo dic dja phuong lOp 6. Triên
khai cong tác kiêm tra, dánh giá h9c kIll, các cong vic kêt thüc nàm h9c 2020-2021
cho h9c sinh bAng hmnh thü'c trijc tiêp hoc thông qua internet. Vic giao dê kiêm tra
h9c kI cho hçc sinh tai các trung tuân thU nghiêm ngt các quy djnh phông, chông
djch COVID-19. Cong tác dy h9c, on t3p trên internet cho h9c sinh lOp 9, 12 dang
duçic triên khai nghiêm tUc và ngành chrc nAng dang chuân bj các diêu kin to chirc
thi tuyên sinh lOp 10 THPT nAm h9c 2021 - 2022 và thi tOt nghip THPT näm 2021.
d) V lao dQng - thixang binh - xâ hi
' T chic bui gp mt và trao kinh phI M frq doanh nghip di mOi cong ngh cho Cong ty C phn C khl Ha
Giang Phixàc Ttrông và Cong ty CO phân Cong ngh QCM. Tip nhn, thành 1p t6 thm djnh h6 s d nghj h trq
doanh nghip dôi rnâi Cong ngh cho COn ty ThHH Datbike Vietnam, Cong ty C phAn Giãi phap Acronics. Hi.ràng
dan, tiép nhn, thãm djnh, cap mài 02 Giây chfrng nhn doanh nghip KH&CN. TInh dn thai diem hin nay, thành
ph Da Nng có 14 doanh nghip KH&CN.
20T6 chCrc tang kt và gp mt doarth nghip KNDMST nàm 2020. Khen thliOl1g tp
th và cá nhân thuc Cong ty
TNHH Dãu tir và Ho trçx khài nghip Dà Nang CO thãnh tich dOng gop phát trin h sinh thai KNDMST trén dja bàn
thành phO. Ban hành K hoach so 02/KH-UBND ngày 05/01/2021 thrc hin Dê an "H tiv h sinh thai KNDMST
qu6c gia den nAm 2025". Cong van güiB KH&CN v d xuet kien ngh dOi vOi vic xem xt, quyet djnh cho các
Trung tam h trq KNDMST tai thành phô Dà Nn diiqc áp di,ing các co chê, chlnh sách cüa Nghi djnh s6 94/2020/NDCP. Xây drng ho sakin toàn Hi dong Dieu phôi mng k.rOi kh&i nghip thành phO Dà Nng.
21
T6 chrc l cong bO quyét djnh và dOn nhn bang xep hang di tich cap thành phó Di chi khão c6 Cham Phong L; ban
hành Quyt djnh v vic xép hang di tich cap thành ph6 - Din}i Van Dircmg; ban hành Quyet dlnh vO vic cep giây phép
hoat dQng bão tàn ngoài cong Ip dôi vOi Bâo tang K crc Diêu khäc dá m5 ngh Non Nirâc; ban hành danl2 mic bia,
bien ftrOng nim can trOng tu, tOn tao và xây mâi giai doan 2021-2025; trinh BO VHTTDL cong nhn Quyôt djnh cOng
bO Danh mvc di san van hOa phi vt th quôc gia Lë hOi Quán The Am NgU Hành Scm; trinh Th tiràng Chmnh phz cOng
nhn 02 bão vt qu6c gia là tllclng Ganesha và tirçng Gajasintha dang &rcrc Bão tang Diêu khàc Cham; tiep tic hoàn
thin h s0 dè nghj UNESCO cOng nhn di san van khac Han Nôm Ngu Hành Scm là di san tir lieu the giai.
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Sáu tháng du näm 2021 ãâ t chirc 16 phiên giao djch vic lam, thu hiit 2.127
luçxt doanh nghip tham gia; khàp n6i, giâi thiu vic lam cho 1.488 lao dng; các
thành phân kinh tê trên dja bàn d tao vic lam cho 15.730 lao dng, trong do có 10.028
vj trI vic làmtàng them; thâm djnh và giài ngân tü chiiang trInh cho vay giài quyêt
vic lam22; thâm djnh cho 73 luçit doanh nghip và chap thun nhu câu sir diing lao
dng là ngui nuóc ngoài cho 138 vj trI, thi,rc hin cap mâi giây phép lao dng cho
249 luçit nguäi là chuyên gia nguii nuOc ngoài vào lam vic tai 68 luqt doanh
nghip. Thãnh phô dä ho trçi cho 32 doanh nghip, vol 1.265 hrqt nguäi lao dng tam
hoänhcp dông lao dng, nghi vic không hithng luong do dal djch COVID-19 theo
Quyêt dinh so 15/2020/QD-TTg; ban hành Quyêt djnh h trçl cho 233 luçit nguOi lao
dng, vOl 419,4 triu dông (07 dan vj gm 16 ho so) tam hoãn hcp dông lao dng,
nghi vic không hithng lucing do dai djch COVID-19 (dcit 2).
Hoàn thành xay mth, s1ra chtia 605/7 14 nhà23 cho nguOi có cong vOi each mng
näm 2021 (ti' l 84,7%). Ban hành ké hoach thrc hin các Chuong trmnh giãm nghèo
nàm 2021, Chirang trInh phát triên cOng tác xã hi giai doan 2021-2025, Chuung trçl
giiip x hi và phic hôi ehirc nãng eho ngixOi tam than, tré em tir k9 và ngu&i rôi nhiêu
tam trI dra vào cong dOng giai doan 2021-2025, Chuong trmnh "PhOng ngüa và Crng phó
vOl bao lirc trên co sO gi&i giai doan 2021 - 2025 tai thành phô Dà Nng", Kê hoach
PhOng, chông mai dam, Cal nghin ma tüy, quàn l sau cai nghin và tiêp nh.n, ho trçi
nn nhân bj mua ban nàm 2021, K hoach trlên khai Tháng hành dng vi tré em näm
2021; Kê hoach to chüc Hi nghj tOng kêt Chuang trInh hành dng vi tré em... Hin
Co sO xâ hi Bàu Bang dang quãn l, cai nghin, giáo dgic, day nghê cho 531 h9c vién;
quãn l' sau Cal tai nal cu trü 721 ngu&i.
7. Xây dirng chInh quyn - Thanh tra - Tu' pháp
Hoàn thin dir thão và trinh Ban Can sir dâng UBND thanh pho D an phân
cap, üy quyên quãn l nha nithc trên dja bàn thành phô gn vOi thI diem to chirc mô
hInh chInh quyên do th. Thành phô d phê duyt phuang an sap xêp dôi vói 09 So24;
hlzOng dan 03 So25 có Quyêt djnh kin toàn theo Dêón dã phê duyt; quyêt dlnh kin
toàn nhân sir lãnh dao Vánphông UBNI) thành ph026 sau khi tO chüc lai; tharn mi.ru
Cha tjch UBND thanh phô diêu dng27, bô nhim28, bô nhim 1?129 Giám dôc, Phó
Giám dôc các sO, ban, ngành và tuang duong; kin toàn nhan s1,r lânh do các ban
quân l dir an thuc UBND thành phô. Tiêp tVc thrc hin Dê an sap xêp, dOi mOi don
vj s1r nghip cOng l.p thuc UBND thành phô giai doan 2018-2021.
Trin khai và hoàn thành t& cOng tác b&u cir dal biu Qu& hi khóa XV và dai
biêu HDND các cap nhim k' 2021-2026 dam bão theo quy djnh, ding pháp luat và
an toàn trong tInh hInh djch COVID- 19 diên biên phüc tap ti thanh phO Dà Nng.
Trinh HDND thành phO ye vic mien nhim và bâu Uy vién Uy ban than dan thành
UOc cho vay dn tháng 6/2021 là 522.62 3 triu dng vOi 10.968 di,r an, gop phn giãi quyêt vic Jam cho 11.009 lao dQng.
Trong dO: Xây m&i 144 nhà, sOa cha 461 nhà.
24 SO Xây dmg, SO Ni vi,i, SO Ttr pháp, SO Y t SO Ngoi vii, SO K hoch và Bu tu, SO Du ljch, SO Thông tin và
Truyèn thông, Than.h tra thành phó
2$ SO Tài chmnh, SO Nong nghip, SO Cong Thuong
26 01 Chánh Van phOng và 03 PhO Chánh Van phOng
27 03 Giárn d6c và 03 PhO Giám d6c
28 01 Giám d6c và 08 PhO Giám dôc
29 02 Giám dôc và 13 PhO Giám dc
22
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ph Dà Nng khoá IX, nhim k' 2016 2021; trInh B Ni vçi quyt djnh diu chinh
phân loai don vj hành chInh huyn Hôa Vang, qun Cam L, qun Ngti Hành Son
tfx loai II len loai I.
-

Thanh tra thânh ph th%rc hin co hiu quâcông tác quãn 1 Nba nrnic ye cong
tác thanh tra, tiêp dan, xi'r l, giãi quyêt don khiêu nai, to cáo và phông chông tham
nhting. Tnróc tác dông cüa djch COVID-19, các hoat dng, kê hoach thanh tra, kiêm
tra dugc triên khai limb hoat dam bào dung kê hoach, chat luçing và bào dam các bin
pháp phông, chông djch COVID- 19, hn chê chông chéo trong boat dng thanh tra,
kiêm tra gop phan th'çrc hin có hiu qua Nghj quyêt so 84iNQ-CP ngày 29/5/2020 cüa
Chmnh phU ye các nhim vi, giài pháp tiêp tçic tháo g khó khn cho san xuât kinh
doanh, thüc day giài ngân von dâu tii cong và Chi thj so 20/CT-Tfg ngày 17/5/2017
cüa Thu tr&ng ChInh phü ye chãn chinh hot dng thanh tra, kiêm tra dôi vâi doanh
nghip, Ngoài ra, thành phô ban hành Quyêt djnh ye vic ban hành Quy chê quàn l,
scr ding Phân mêrn H thông co s& dt lieu quàn 1 cOng tác tiêp cong dan, xü l don,
giãi quyêt don khieu nai, to cáo, kiên nghj, phn ánh trên da bàn thành phô.
Trong 6 tháng du näm 2021, ngành Tix pháp dä thm djnh 24 dr thão van bàn
quy pham pháp 1ut, tham gia gop 700 1iiçt dir thão van bàn cüa Trung wing, UBND
thành phô và các s&, ban, ngành. Hithng dan các s&, ngành, UBND các qun, huyn
x1r pht vi pham hanh chInh ye 0 nhiêm tiêng On, dông thai, xir phat các hành vi vi
pham quy djnh ye phông, chông dich COVID-19. Ngoài ra, cong tác hành chmnh tix
pháp, 1 ljch tu pháp, bô trçi tu pháp, cOng tác phô biên, giáo diic pháp lut, quãn 1
xu 1,2 vi phm hành chInh, theo döi thi banE pháp 1ut tiep t1ic thçrc hin có hiu qua,
dung quy djnh.
8. Quc phông An ninh
-

Tham muu Ban chi dao, Ban th chuc ban hành cac van bàn chi dao, k hoach to
chuc chuân bj dien t.p KVPT thành phO näm 2021. To chuc tiêp nh.n và bàn giao 1rc
lucing tham gia huan luyn Hãi di Dan quân thuông trirc và ke hoach tiêp nhn tàu
theo ké hoach cüa B tong tham mini; chi dao rà soát chat luçmg nhân 1çrc, tâu thuyên
phuong tin dan sir sn sang tham gia bão v chU quyen, quyên chU quyên các vüng
biên theo quy djnh. Bão dam ANTT cho bâu dai biêu QuOc hi khóa XV và bâu
cü dai biêu HDND các cap nhim k' 202 1-2026; tiep tiic phôi hcrp thçrc hin hiu qua
cong tác phOng chOng djch bnh COVID-19.
11mb hInh ti phm tip tçic duçic kim ch, kim soát; không xãy ra vii vic
phüc tap, các vçi trQng an nhu giet ngui, cusp tài san... Cong tác phông, chông ti
phm cu&p gi.t tài san và ti phm khác trén du&ng phO tiêp tiic duçic tp trung chi
dao thrc hin quyêt 1it. Tuy nhien, ti pham dánh bac, tO chuc dánh bac có chieu
huàng din biên phüc tap; tInh trng các nhóm thanh thiêu nien sl~ ding hung khI
danE nhau tuy khOng xày ra hu qua dc bit nghiem tr9ng và dâ duçic hrc lugng
COng an các cap, lixc luçing 911 phát hin, ngän chn kjp thai, thu gic nhieu hung
khI nguy hiêm. COng an thành phO dã phát hin, kh&i tO 08 vçi, 39 bj can cO hành
vi môi giâi, móc nOi, tO chuc cho ngui rnr6c ngoài nhp cành và O 1i Vit Nam
trái phép; khài tO 01 vii, 05 bj can ye ti to chuc cho ngtr1i nuâc ngoài nhp cành
Vit Nam trái phép theo din chuyên gia trong thii diem djch bnh diên biên phuc
tap. Trat tir an toàn giao thOng, t4t tir do thj duc duy trI On dinE; 6 tháng dâu näm
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2021, xây ra 33 vu tai nan giao thông dung b, lam cht 21 nguôi, bj thuang 21
nguii; so vOi cüng k' näm 2020, tAng 01 viii (33/32 vii), giãm 05 ngu&i chêt (2 1/26
ngithi), tAng 03 ngui bj thucing (21/18 ngithi); không xáy ra tai nn giao thông
du&ng sAt, thrthig thüy.
II. Dir báo tInh hInh Ham 2021
1. Bi cãnh chung cüa nAm 2021
Hin nay, dai djch COVID-19 büng phát mnh tr& 1i gay nhiu bt 1i cho di
song, san xuât kinh doanh toàn cau, nhât là khu vrc Châu A dang tth thành khu vrc
bnhdjch thng nhanh nhât. Viêt Nam dôi mat vâi dçt djch lan thir 4, djch bnh dã lay
lan rat nhanh den các tinh, thành phô, bao gôm Ca trong các khu dan cu, khu cong
nghip vOi hai biên the dáng lo ngi cüa virus (B.1.1.7 và B.1.617.2) d duçic phát
hin. Không chi v.y, Vit Nam cOng phâi d& mt vói nhiêu thách thüc tr nguôn cung
vAc xin han chê, không chü dông duoc lich van chuyên, h.n sir dung vAc xin ngAn...
VI 4y, C OVID- 19 tiêp tyc là mt biên so quan trçng và khó lu&ng dôi vói phát triên
kinhtê- xThi nm 2021.
Nhiu chuyên gia cOng dä nhn djnh, thc d tAng trung cüa kinh t Vit Narn
nói chung và thành phô Dà Nng nói riêng sê phi thuc nhiêu vào vic không chê
djch bnh cüa Vit Nam và the giâi. Mt s djnh chê tài chInh 1ón quôc tê dA dua ra
nMng nhn djnh tIch C1IC dôi vOi kinh té Vit Nam. Qu5 Tiên t quôc tê (IMIF) dir
báo tAng tru&ng kinh tê Viêt Nam vn co the s dat m1rc 6,5% nAm 2021 nh nên
tang vUng yang, cOng nhu' nhOng giài pháp quyêt lit Ca ye kinh tê và y tê cUa ChInE
phü; Ngân hang United Oversea Bank dx báo tAng tru&ng cüa kinh tê Vit Nam nAm
2021 dat & mirc khá cao là 7,1%; Khôi Nghiên ciru kinh té cüa Ngân hang HSBC
cOng dr báo Vit Nam dat tAng tru&ng nm 2021 là 6,6%...
2. Dir báo kch ban tAng truing nAm 2021
Kjch bàn thng tnrâng näm 2021 cüa thánh ph6 Dà Nng së duqc xây d1rng dra
trên nhOng dr báo chung ye tInh hinh kinh tê - xA hi Vit Nam nm 2021, kêt qua thçrc
hiên nAm 2020, 6 tháng dâu nàm 2021 cüa thãnh phô Dà Nng và khà nng khOng ché
djch bnh cüa the giói, Vit Nam và thành phô Dà Nng trong th&i gian den.
a) K& qua uOc thrc hin 6 tháng du nAm 2021
Mc dü, trd.0 tháng 5/2021,Vit Nam dang phài di mt vâi lan song
djch COVID-19 lan thu 4, vài các biên chüng mâi có nguy co lay lan nhanh, quy
mô và tInh phuc tap han, nhung cho den th&i diem hin tai Dà NAng dã và dang
tiêp tc kiêm soát khá tot nguy co djch bnh, các cap chInh quyên, doanh nghip
vA ngu&i dan rat linh hoat va binh tinh; các hoat dng phát triên kinh tê co bàn
ducic duy trI, an sinh x hi ducic dam bào.
Uó'c tInh GRDP 6 tháng d.0 nAm 2021 cüa Dà Nng tang gn 5,0% so vOi
cOng k' nArn 2020; tAng nhç (1,05%) so v&i cOng k' nAm 2019. Trong do, khu virc
djch vi chiêm trên 60% trong CO câu GRDP, 5r phiic hôi cOa khu virc nay (riêng
dch vi du ljch van rat khó khAn) tiêp tVc dóng vài trO trii d chInh cOa nên kinh te
(tang khoàng 5,3% sovâi cOng k' nAm 2020); cOng v&i do là khu vçrc cong nghip và
xay dmg cOng dang dan lay lai dà tang tn.r&ng (tang khoãng 2,85% so v&i cOng k' näm
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2020). Dc bit là lTnh vrc cong nghip ch bin, die tao vOi hâu h& các ngành c.p 2
dêu có müt tang tmô'ng dizng (clii có 2trên tong so 24 ngành cap 2 cüa linh virc chê
biên, chê to có m1rc tang tmngâm). Diem tIch c11c trong 6 tháng dâu näm 2021 là giá
frj tang them (VA) cüa 15 trén tong so 21 ngành kinh tê cap 1, vói quy mô chiém gán
83% trên tong VA toàn nên kinh tê thành phô dêu dat mrc tang trirng duang (mac thng
trithng 6 tháng dâu näm 2021 cüa mt so ngânh quan tr9ng nhii: cong nghip chê biên,
ché tao là 1,96%; thiiang mai là 8,95%; thông tin và truyên thông là 3,81%; tài chInh,
ngãn hang và bão hiêm là 7,45%; kinh doanh bat dng san là 8,69%). Ngoài ra, thuê san
phám tth trçY cap san phâm sau mirc giàrn manh trong 6 tháng cuôi nàm 2020 do các
chinh sách ixu di, ho trçY cüa ChInh phü nhAm giüp các doanh nghip khäc phic hu qua
cüa dqt dch lan 2 dã có dâu hiu tang m?nh trâ lai trong 6 tháng dâu näm 2021 (thng
khoãng 8% so vói cüng k5' nm 2020).
b) Dr kin các kch bàn tang truông 6 tháng cui va cã näm 2021
Nu tip tc kim soát ducic tInh hlnh t& hon trng thai tü d&u nàm dn nay,
d kiên 6 tháng cuOi näm các hoat dng kinh tê Thành phô sê tiêp tiic duçic duy trI
và tang trixâng On djnh. Mt khác, do 6 tháng cuOi nàm 2020, kinh tê cUa Dà Nàng
giàm khá sâu a hâu hêt các ngành, 1mb virc, do 4y, 6 tháng cuôi nàm 2021 k' vQng
GRDP s phiic hôi tang tru&ng và k' v9ng tang cao hon 6 tháng dâu nàm 2021 là
hoàn toàn khã thi.
Báo cáo d xu.t 03 kjch bàn cho 6 tháng cui nàm 2021, và 1ira ch9n kjch bàn
chung v tang trir&ng kinh té nàm 2021 cUa thành phô Dà Nng.
Kich ban 1:
Kch bàn thu.n lçi, dir kin dch COVID-19 duqc kim soát t& ti.r cuii tháng
6 và dâu tháng 7 nam 2021.
T& d tang GRDP 6 tháng cui nàm dat mirc tang khoãng 7,0% (quy mô
GRDP tuong duong khoãng 92% cüa 6 tháng cuôi näm 2019, ngang müc bInh quân
cüa 02 nàm 2018 và 2019). Trong do, các khu vrc Djch vii; COng nghip - Xây dçmg;
NOng, Lam nghip và Thüy san có tOe d tang trithng lan hrcit là 7,2%, 5,8% và 2,6%.
Theo do, tc d thng GRDP näm 2021 sê dat mirc 6,0%, các khu vçrc Dch vçi; Cong
nghip - Xây d1rng; Nông, Lam nghiep và mu>' san lan 1u9t là 6,3%, 4,4% và 1,2%. Thu
ni dja cá näm 2021 iiâc dat 18.953,9 t9 dông, dat 104,2% dr toán FIDND thành
phO giao; nêu không ké tiên sir diing dat (3.304 t' dOng) thI uóc thu ni dja là
15.649,6 t>' dOng, dat 105,1 % dr toán dugc giao, bang 100,3% so vâi dung ks'.
Bang 1. Dir báo tang trtr&ng các khu virc kinh t 6 tháng cui nám và cã
nám 2021 (2iá so sánh 2010lfOc
Tfâc
Jf&c
6 tháng du 6 tháng dAu
näm 2020
näm 2021
GRDP
TONG GIA
TR4 TANG THEM

3,75 -

6 háng
cuôi näm
2021

4,99

6,94

4,62

6,78
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6,0

6,0
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KEu virc I
(Nông, Lam nghip vâ
ThUy san)
Khu virc II
(Cong nghip, Xây
dmg)
Trong do: Cong
nghip
Khuc III
(Djchvi)
THUE SAN
PHAM TRiJ TRQ
CAP SP

3,84

-

2,64

3,61

1,20

2,85

5,84

6,46

4,39

2,79

5,07

5,88

3,97

5,34

7,19

5,72

6,30

7,99

8,37

7,29

8,23

0,08
-

8,29

7,71
1,29
9,87

-

D datducic kjch bàn nay, môt s ngành chim t trçng lan trong GRDP phâi
duy trl phc hôi va tang truàng on djnh, müc tang mt so ngành d'tr kiên nhis sau: cong
nghip chê biên, chê tao (tang 4,5-5%); thuang mai (tang 8,5-9%); thông tin và truyên
thông (tang 6,5-7%); tài chInh, ngân hang và bào hiêm (tang 8,5-9%); kinh doanh bat
dng san (tang 6,5-7%); thuê san phâm trr trçl cap san phâm tang 8%.
Kichbán2:
Kjch bàn chua thu.n igi, dçr kin djch COVID-19 cci bàn ducic kim soát ti'r
cuôi qu III nám 2021.
TInh hInh thng tru&ng GRDP tixng dizang nhu' 6 tháng dâu näm 2021,thc d
tang GRDP 6 tháng cuoi näm dat mirc tang gân 5%, (quy mô GRDP tucing thrang
gân 90% cüa 6 tháng cuôi nam 2019). Trong do, các khu vrc Dch vii; Cong nghip
- Xây dçmg; Nông, Lam nghiêp và Thüy san có tôc d thng trithng lan luçyt là 5,2%,
3,5% và 2,7%.
Theo do, tc do tang GRDP nam 2021 sê dat mc 4,5-5,0%, các khu virc Djch
vçi; Cong nghip - Xây dmg; Nông, Lam nghip và Thüy san lan krçrt là 5,2%, 3,2%
và 1,2%. Thu nOi dia cã näm 2021 izâc dat 18.404 t5' dng, dat 101,2% dçr toàn BDND
thành phô giao; nêu không kê tiên sir dyng dat (3.304 t3 dong) thi uâc thu ni dja là
15.100 t' dông, dat 10 1,4 % dir toán dugc giao, bang 96,8% so v&i cà.ng ks'.
Bang 2. Dir báo tang trir&ng các khu wc kinh t 6 tháng cui nãm Va C
nãm 2021 (iá so sánh 2010)- Kich ban 2
KH
Ifâc
Uâc
6 tháng
Mu nam
nm
6 thang Mu 6 thang Mu
2021
cuôinàm
näm 2020

GRDP
TONG GIA TRI
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Khu vrc I (Nông,
Lam nghip và ThUy san)
Khu vrc II (Cong
nghip,Xaydrng)
Trong do: COng
nghip
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6,0

3,75

4,99

4,84
4,72

3,84

4,62
0,08
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2,68
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3,17
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2021
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5,88
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1,29 9,87

5,72
5,34

5,17

5,25
7,29

7,99
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Theo kjch bàn nay, 6 tháng cu& näm 2021 không có dt phá v tang tnr&ng
GRDP, khi do Ca näm 2921 kinh tê dv kiên tang trir&ng a gân 5,0%. Kch bàn nay xãy
ra khi trong 6 tháng cuôi nàm phân l&n các ngành sê duy trI mrc tang tiiang duang
ho.c cao han mt It so v&i 6 tháng dâu nàm 2021. Mt so ngành kinh té chiêm t'
trçng IOn dir kiên cO tang nhung müc d thâp han kjch bàn 1 nhir: cong nghip ché
biên, chê tao (tang 3-3,5%); thi.ro'ng mai (tang 5,5-6%); thông tin và truyên thông (tang
3-3,5%); tài chInh, ngân hang và bào hiêm (tang 7-7,5%); kinh doanh bat dng san
(tang 4,5-5%); thuê san phâm tth tr cap san phâm tang 6%.
Kfch ban 3:
Kjch bàn diu kin x.u, d1r kin djch COVID-19 chi.ra duçic kim soát trong
qu III và qu IV näm 2021.
Tc d tang trtx&ng GRDP có th thp han 6 tháng du nam 2021, 6 tháng cu&
nàm 2021 së chi dat duâi 3,5% (quy mô GRDP tuang duong khoãng 85% cüa 6 tháng
cuôi nàm 2019). Theo do, toe d tang GRDP nàm 2021 sê a mirc duói 4,0% (khi do
quy mô GRDP nàm 2021 chi xâp xi nam 2018). Thu ni dja cã näm 2021 ixâc d.t
17.514 t dOng, dat ?6,27% dir toán HDND thành phô giao; nêu không kê tiên sir
dung dat (3.304 t dOng) thI u&c thu ni dja là 14.210 t dông, dat 95,4% di,r toán
du'çc giao, bang 91% so vai cüng kS'; hit thu so vai dir toán là 683 t dOng.
Bang 3. Dir báo tang trir&ng các khu vrc kinh t 6 tháng cu61 nãm va cã
nám 2021 (iá so sánh 2010-, Kich
---i---- ban ii
lJOc
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3. Phu'o'ng an dé xut

D
2021
3,99
3,69
1,01
2,50
2,55
4,15
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Dva trén bi cành chung cüa näm 2021, thành ph dâ tip tic kim soát khá
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t& nguy ca djch bnh, duy trI và phát huy hiu qua vic trin khai "mic tiêu kép"
vüa phông, chong djch vira phát triên kinh t eüa thành phô Dà Näng. Ben canE do,
kêt qua trong 6 tháng dâu nàm 2021 chi có 02 chi tiêu là du ljch, khai tháchài sn
giãm và các khu v11c, ngành khác tang tnrâng khá, do 4y phuung an có the xày ra
nhât dôi vi thành phô Dà Näng là:
- TiJc d5 tang GRDP nám 2021 Se dit mar 5,5-6,0%, phü hqp tInE hInh thrc
té, có tInE khà thi cao và có tInh phân dâu trong vic kiêm soát chat tInE hInh djch
bnh và thirc hin tot các giãi pháp duy trI và phiic hôi phát triên kinh té. Trong do,
thành phô phãi
tot cong tác h trçl, duy trI on djnh sn xuât, kinh doanh, gop
phân han chê suy giãm tang trithng kinh té; tQp trung day nhanh tiên d giái ngân
các dçr an và thc hin Kê hoach dâu tu cong näm 2021; th'çrc hin tot cong tác quãn
l do thj, bão v môi tnr&ng. Theo phrnmg an nay quy mô GRDP näm 2021 s tuung
du'cing vâi quy mô GRDP nãm 2018 và bang khoãng 95% so vâi näm 2019. (Theo
do, các khu vur Dich vy; Cóng nghip - Xdy dyng; Nông, Lam nghip và Thiy san
sê dqt mi.'c tang tru'&ng lan
khoáng 5,7%, 3,9% và 1,0%).
lam

lwc't

III. Các giãi pháp, nhim vi1i cn tp trung chi do trong 6 tháng cui näm
2021
A
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A

A

A

1.Tp trung chi do quyet liet kiem soat cht tinh hinh d1ch bçnh COVID-19
- Tip tic huy dng ti da các ngun lc h trçi cong tác kim soát, phông,
chông djch; tIch circ, khân trumg nâng cao nàng hrc cOng tác diêu tra, truy vet,
khoanh vüng, vn chuyên, cách ly các trung hqp bnh nhân, F 1, F2 và các truOng
hcip
quan khác trén dja bàn. D.c biêt là cong tác diêu tra, truy vet, không dê
dOi tuçrng nguy co chua duçic cách ly, xét nghim kjp thii.
lien

- Tip tiic câi thin, nâng cao các phuong pháp, quy trInh, cách thüc d d.y
lay mu xét nghim, gCri mu xét nghim, trâ Ru kêt qua
math toe d nh.p sO
xét nghim; xét nghim din rng dôi vâi nhiêu dôi tuqng trên dja bàn.
lieu,

- Tang cu&ng kim tra vic thxc hin các bin pháp phOng, ch6ng djch
COVID- 19 tai các Co sâ cách ly tp trung; vic cách ly tai nhà và cOng tác phOng,
chông djch COVID-19 các linh virc ci1a di sOng xà hi: truOng h9c, ch, trung
tam thiwng mai, khu diem du ljch, quán an, nhà hang, khách san, ben Xe, ga tàu,
san bay, ecu s& san xuât kinh doanh, khu cOng nghip,...
a

cht chê, kjp th?yi phát hin các tru&ng hçip nhp cãnh trái
- Rà soát, giám
phép trên dja bàn và các truOng hqp den tr các dja phucmg có djch dé kjp th?ui cách
ly, xét nghim, áp diing các bin pháp can thip ytê phii hçup.
sat

- Nâng cao vai trO cüa T COVTD-19 cong dng và vic khai báo y t. Tip
tyc tang cu&ng các bin pháp truyên thông phOng, chong djch COVID-19 ngu?ui dan
tuân thu eác quy djnh phông, chOng djch COVID- 19, nguyen täc 5K cüa Bô Y tê.
Day manh xü pht các hành vi vi phm bin pháp phOng chông djch trong cong
dông.
?.
2. Tiep tic trien khai thirc hiçn Chu de nam 2021 Nam khoi phtc tang
trtrOng và day minh phát trin kinh t". Tp trung h trq, duy tr on dlnh san
xut, kinh doanh, gop phn hn ch suy giãm tang tru'&ng kinh tê.

17
a) Các linh vuc dich vu
-VDu1ich:
Xây dirng K ho?ch trin khai D an co c,u 1i ngành du ljch Dà Nng dn nàm
2025, dinh hithng 2030. Thut hin diêu tra thj tnr&ng, khão sat nhu câu du ljch trâ 1i
cüa khách ni dja. Xây dirng Dê ci.wng Dé an phát triên du ljch duing thu) ni dja trên
dja bàn thành phô Dà Nàng giai don 202 1-2025. Triên khai hoat dng truyên thông,
xüc tiên, quãng bá du ljch theo din biên mâi cüa tInh hInh djch bnh COVID- 19;
nghien ciru to chIrc Hi chq du 1ch \TITM Dà Nàng trong thai diem phü hqp.
Rà soát, b sung, diu chinh các giâi pháp d trin khai K hoach s 65/KHUBND ngày 13/4/2021 ye khôi phiic hoat dng du ljch thà.nh phô Dà Nàng giai doan
2021-2022 và tham mixu các giãi pháp h trçl doanh nghip bj ãnh hu&ng bi djch bnh
COVID-19. Thirc hin các nhim v1.i ti Ké hoach to chü'c thI diem chi.rang trInh "Dà
Nàng ye dém - Danang By Night"; thI diem tO chrc các hoat dng vui chai, giãi trI tai
Bi biên dém M An phü hçp vi tInh hInh diên biên djch bnh COVID-19.
Don dc các &m vj lien quan dy nhanh tin d trin khai d%r an chi&i sang
ngh thi4t "Dông sOng anh sang"; triên khai giai doan 2 Tuyên phô di b Bach Dàng
- Nguyen Van Trôi - Trân Hung Dao; cái tao câu Nguyen Vn Tri thành câu di b,
ngàm canE và to chirc djch vi 02 dâu câu.
- V Thuang mai:
Hoàn thành D an "Nghién ci'ru, quy hoach nhm danE giá hiu qua quail 1,
si:r dçing Trung tam Hi chçx triên 1m Dà Nng và dé xuât các giãi pháp khai thác
hiu qua qu dat trong khuOn viên Trung tam trong thai gian den", lam cci sO' kêu
gi dâu tu Trung tam thiicmg mai tam quôc té. Trién khai thu tiic chuân bj dâu tir
Chçy dâu môi HOa Phuâc; 1p Phuo'ng an dâu tt.r, quãn 1 và khai thác cho Con theo
hInh tht'rc chci truyên thông. Tham muu các ni dung lien quan den dê xuât thành 1p
Khu Phi thue quan.
Tip titc trin khai thrc hin K hoach phát trin thrnmg mai din tü, K
hoachlChi.rcxng trinh xüc tién thuo'ng mai, Chi.wng trInh "NgiiO'i Vit Nam i.ru tiên
dung hang Vit Nam". To chüc các chuang trInh kêt nOi giao thuung doanh nghip
vâi cac tinh, thành phô trong và ngoài rnrâc tai các chi.ro'ng trInh Xiic tiên thuong
mai näm 2021 cüa thành phO và cüa các tinh, thành phô khác. Xây drng ke hoach to
chirc Hi nghj ket nôi cung câu, chu'o'ng trinh ket nôi hang Vit, cac chuang trInh h
trçi doanh nghip rng dicing thu'cng mai din ti'r.
- V Giao thông 4n tãi: Tp trung dy manh cái each thu ttc hành ehInh, h
trV giai quyêt thu t1ic hành chInh nhanh chóng, kjp th&i cho doanh nghip, ngithi dan
ngay sau khi tInh hInh djch bnh On djnh, sam khOi ph'çic hoat dng kinh doanh, nhât
là trong li'nh virc kinh doanh 4n tâi. Duy trI kiêm tra, giám sat chat ch trong viec
tuân thu các hoat dng 4n chuyen hành khach cOng cong (trx duO'ng sat, hang
khOng); hoat dng vn chuyên hành khách bang xe taxi, xe hqp dông, xc du ljch, xe
diên bOn banE, tàu du Ijch. Trien khai x1r l các diem tiem an tai nn giao thông trên
dja bàn thành phô dt 1/2021 và tiêp tiic rà soát, dé xuât các giãi pháp xr 1 các diem
tim n tai nan giao thông tren dja bàn thành phô, dê xuât các tuyên di.rO'ng cam d
xe ngày chn, 1 dqt 2/2 021. Hoàn thành 1p DO an dieu chinE quy hoach Cáng Hang
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không quc t Dà Nng thM kS' 2021-2030, tm nhIn dn nàm 2050. Tiêp tc phôi
hop cae B, ngành, Trung rxng xin chü trucYng dâutu và triên khai cong tác chuân
bj dâu tix dir an Di d?yi ga du&ng sat và tái phát trién do thj; m& rng nhà ga hành
khách Ti Ga hang không quôc tê Dà Nng; nâng cap, m rng Quôc l 14 B, 14 G,
14D.
- V tài chInh - ngân hang: Chü dng lam vic vói doanh nghip d nm bat,
tháo g khó khàn, tao diêu kin thun lçii cho doanh nghip tiêp cn các chInh sách
ho trçi cüa ngân hang; tIch c1rc chi dao cac to chüc tin dung trên dja bàn triên khai
quyêt 1it, manh m các giái pháp cüa Ngân hang nba nixâc Vit Nam theo Thông tu
03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/202 1 cüa Ngân hang Nhà nuc Vit Nam. Tang
ci.thng kiêm soát chat lucmg tin dçing; tIch crc triên khai các bin pháp kiêm soát và
han chê n xâu phát sinh; tang tru&ng tin diing an hoàn và hiu qua. Day manh hoat
dng thanh toán không dung tiên m.t.
Dy nhanh tin d nghiên cüu, h trçl ctcYn vj tài trg là Cong ty IPPG d sam
nghiên ciru, hoàn thành và bàn giao Dê an xây dirng thành phô Dà Näng tra thành
Trung tam tài chInh quy mô khu vrc, phân dâu báo cáo xin kiên các B, ngành
trong qu III näm 2021 và trInh Thu tithng ChInh phü trong qu IV näm 2021 dê
ChInh phu kjp thii bao cáo các Ca quan có thâm quyên (B ChInh trj, Uy ban Thu?mg
vi Quôc hi và Quôc hi) trong 6 tháng dâu näm 2022.
- V Thông tin truyn thông: Tip tic dy manh thu hut d.0 tu' và triên khai các
khu cong ngh thông tin, cong viên phãn mêm; uu tiên thüc day, ho trçl các t.p doãn
Ian, uy tin (FPT, Viettel, VNPT, CMC, LG...) triên khai các dr an, khu cong ngh thông
tin trên dja bàn. Trién khai dOng b, có hiu qua Dê an "Thành phô thông minh", tao
nên tang phát triên kinh tê so, chInh quyên so, xã hi so, xem day là khâu dtphá trong
xây d'çrng chInh quyên tiên phong, dôi mói. Ban hành Kiên tric Chmnh quyên din tCr
thành phO phiên bàn 2.0 và Kê hoach trien khai 100% DVCTT müc 4 trong nàm 2021.
b) Các linh virc san xu.t
- V Cong nghip - Näng luçing:
Tip tiic theo dOi tInh hInh djch COVID 19, nrn b.t khó khän, vu&ng mc cUa
doanh nghip và kjp thai dé xuât bin pháp xr l kjp thai nhàm ho trcl doanh nghip,
duy trI và phát triên san xuât, xuât khâu. Nghiên c1ru, xây dirng cci chê chInh sách ye
tiêt kim nàng luçing. Xây dimg Nghj quyêt mói ye phát triên cong nghip ho trcl
trên dja bàn thành phO Ba Näng.
Trin khai D an D xut các vj trI xay dirng tram sac xe 0 to din, ca ch
khuyên khIch phát triên xe o to din, tram sac xe ô to din trên dja bàn thành phô Ba
Nng (chuân b dâu tu din m.t trai mái nhà tai các trçi sâ cong). Triên khai tuyên
truyên ye nang luçmg mt tthi trên mái nhà cho các doanh nghip trong khu cong
nghip cüa thành phô theo hlnh thi'rc trirc tuyên.
Tp trung hoàn thành thu tiic kêu gçi du tu' các c'çirn cong nghip: Flôa Nho'n,
Hôa Khánh Nam và triên khai các thu tic dau lit, xüc tiên dâu tu dOi vâi các cm cong
nghip: Lang dá ché Hôa San, Lang dá m5 ngh Non nuâc, san xuât 4t 1iu xay diing.
To chuc cong bô Quyêt djnh thành 1p Khu CN ho trçi Khu COng ngh cao. Trinh Thu
tuâng ChInh phü phê duyt chü tnrcing dâu lii và khán truang to chtrc triên khai dâu
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thu lira chçn nhà du t'.r sau khi dxcc phê duyt chü tnrang d& vói 03 khu cong nghip
m&i: KCN Hôa Cam - Giai doan 2, KCN Hàa Nhon, KCN Hôa Ninh.
- LTnh virc thüy san nông lam:
Tip tiic trin dy math CCI cu 'ai các lTnh virc nông nghip, phát triên san
phâm nOng nghip chü 1irc, dc tnrng, sãnphâm OCOP. Tang cixng cong tác kiêm
tra, quàn 19 hoat ctng giêt mô, 4n chuyên, kinh doanh dng vat, san phâm dng
vat, kiêm soát an toàn djch bnh, nhât là cong tác phông chông tInE hInh djch cüm
gia cam H5N1, La mom long móng, viêm da nOi ciic trên trâu bô. Tp trung thirc
hin dông b 03 chInh sách dê tao dt phá và dam bão tôc d tAng trixông ngành:
ChInh sách h tr phát triên nông nghip, nong thôn; chInh sách h trq phát trien thüy
san theo hu&ng xa b?i gAn vâi bão v chü quyén biên dâo va chInh sách h trg trông
rirng nguyen 1iu cay go l&n. Day nhanh tiên d dir an nâng cap, ma rng Cãng cá Tho
Quang gän vài tAng cung cOng tác v sirih môi trtthng tai khu virc Au thuyên, Câng
cá Thç Quang. TAng cu?mg cOng tác quãn 19 bão v thng, phèng chong cháy rtmg, sAn
sang xi:r 19 kjp thai các vii phát h:ra, không dê xày ra cháy lan ye rlrng trong miia khô.
Chü tr9ng theo dôi tInE hinh tiid tiêu, dam bão cung cap nguOn rnrâc, dam bào an toan
ho d và cong tác phông chông thiên tai.
3. Dy nhanh tin d giãi ngân các dir an và thrc hin Ké hotch du tir
cong nAm 2021; thrc hin tt cong tác quãn 19 do thj, bão m8i trithng
Dynhanh tin d trMn khai thrc hin, hoànthãnh các dçr an d&u tir cOng và thc
hin dông bO các giãi pháp dé giãi ngân kê hoach von dâu tu cong nAm 2021, trong do:
- Thixang xuyên t chtrc kim tra, tang ci.rang quân 19, don dc trin khai dam
bão chat krçing, danE giá tiên d thrc hin các dir an, cong trInh, nhât là nhUng cOng
trInh dng 1rc trpng diem.
- Dy thanh tin d giãi phóng mt b&ng, thrc hin các thU tiic thanh quyt toán
các dr an dã hoàn thành; dOn doe, tao diêu kin thun lçii nhât cho các nhà thâu trong
vic hoàn thin ho so thanh toan, nghim thu khôi hrqng hoãn thânh (khOng dê dOn
khM luçing ye sau) và kip thôi tháo go' các khó khAn, viràng mAc phát sinh.
- Xây drng k hoach chi ti&, phán cOng ci th tirng bxac cong vic tip theo và
kh.n tnrong triên khai thirc hin dê hoàn thành các thU tiic dâu tu theo quy djnh, that ia
dOi vai Dir an dâu tu xây dirng ben cãng Lien Chiêu, thành phô Dà Nng - phán cci sâ ha
tng diing chung dã ducrc ThU tuóiig Chmnh phU phé duyt thU tnrong dau tu' d an.
Dy nhanh tin d thçrc hin các dr an, nht là các dir an dng hrc, trçng dim
nhix: Dir an nhà may nuo'c HOa Lien; D an Khu COng ng1i cao Dà Nng; VuOn tuqng
APEC m& rng (Khu dat ben earth cong viên APEC); Câi tao c11m nUt giao thông phia
Tây c&u Trn Thj L9; Tuyen dithng vành dai phIa Tây doan tr Quoc l JAB den dixig
H ChI Minh; Nba may nuac Hôa Lien, Khu cOng viên phan mêm so 2 (g!d 1); Dr
an Cai thin mOi truang nuâe khu vrc phIa DOng qun Son Trà,... Khan trrrong thirc
hin cOng tác 1ira ch9n nhà thâu, khâi cOng các dir an: Cài tao, nâng cap cci s& 42 Bach
Ding thành Bào tang Dà Nng; Nâng cap, cài tao tram born Khué Trung qun Cam
L; Bi d xe tai sO 255 Phan Châu Trinh (g/d 2); Bäi do xc sO 166 dumg Hài PhOng
g/d 1; Doanh trai hãi di dan quan thrr&ng trirc; Cài tao, nâng cap du&ng len các Khu
du lich dich v dinh Son Trà (doan tr Bàn C Tiên den khu du ljch, nghi di.rO'ng
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Intercontinental); Kè kh.n cp chng sat 1i song Qua Giáng; Xay dmg Trung tam
Giám sat diêu hành và xfr l tp trung, da nhim g!d 1 thuc Dê an xây dijng thành
phô thông rninh; ha tang k thu.t Khu TDC phcic vii dir n m& rng tm&ng dai h9c
The diic The thao Dà Näng (Khu so 2)... Triên khai diêu chinh dir an Trung tam
Cong ngh sinh h9c kêt hçp v&i Ca s& nuôi cay mô tê bào thc 4t (giai doan 2) và
thrc hin các thu tc dê tiên hành Dir an Xây dirng Tri s& lam vic Trung tam K
thut Tiêu chuân Do luxng chat lixqng. Triên khai Dê an m& rng nâng cap Trung tam
Cong ngh sinh h9c Dà Nàng phc v nghiên cfru và phát triên Vüng Nam Trung b.
Xüc tiên triên khai Dir an Khu lam vic va Dào tao khâi nghip Dà Nàng.
Ip trung rà soát, xây drng K hoach du ti.r cong trung han giai doan 20212025 theo chi dao cüa Thu tuàng ChInh phü tai Chi th so 1 3/CT-TTg ngày 23/5/2021
cüa Thu tuâng ChInhphü. Sira dôi Quyêt djnh so 4990/QD-UBND ngày 26/7/2016
cüa UBND thành phô ye vic ban hành Quy chê phôi hqp giüa các ban quân l dr
an dâu tu xay dirng vâi các s&, ban, ngành và cac qun, huyn, xä phutng trong qua
trInh triên khai thirc hin dr an dâu tu xay dirng; xem xét, rà soat, diêu chinh Quyêt
djnh sO 5381/QD-UBND ngày 18/11/2019 cüa UBND thành phô ye vic ban hành
Quy chê phôi hçp gitta các các Co quan don vj lien quan trong cong tác giài phóng
mt bAng, thi cOng dir an trên dja bàn thành phô. Tiêp tic phân cap, phân quyên các
chInh sách, thu tçic den bü giài tóa cüa UBND thành phô cho các s&, ban, ngành dja
phuangliên quan dé day nhanh tiên d den bi giài tOa các dr an trên dja bàn thành
phô, nhât là dOi vâi các cong trInh trong diem. Các to cOng tác lien ngành tiêp tiic lam
vic vói các co quan, dan vj dé xuât các giái pháp giài quyêt các khó khAn, virâng
mAc trong qua trInh triên khai các dir an dâu tu xây dmg Va tháo gor
các vuàng mAc, khó khAn ye dat dai, quy hoach, tài chInh và các van dê có lien quan
khác dôi vth các dr an, khu dat trên dja bàn thành phô.
Tip tiic trin khai Quy hoach thành ph Dà Nng giai doan 2021-2030, tam
nhIn den näm 2050 theo kê hoach dA de ra. Triên khai Kê hoach triên khai diêu chinh
quy hoach chung thành phô Dà N.ng den nAm 2030, tam nhIn den nAm 2045. Tiêp
tic thng cung cong tác quàn l do thj, trt tir xây d'im theo Chi thj 21 -CT/TU. Xây
dimg và triên khai thrc hin Kê hoach kiêm djnh chat luqng nhà chung cu, nhà a
cQ; dâynhanh tiên d di dai các khu tp the xuOng cap. Diêu chinh Chuang trInh
phát triên nhà & giai doan 2021-2030 và Diêu chinh Chuang trinh phát triên do thj
giai doan 2021-2030. Triên khai các giãi pháp ngAn m.n trén song Cam L. Châm
dirt tInh trng nuOi trông thüy hài san t%r phát trong nAm 2021.
Xây dijng quy trInh, thU tçic giao d&, cho thuê dt di vâi các doanh nghip dau
tu san xuat nông nghip cOng ngh cao trên dja bàn thành phô; day nhanh tiên d 1p
phuong an phãri bô và khoanh vUng dat dai theo khu chuc näng và theo loai dat cUa
thành phô thôi kr 202 1-2030 dé tIch hçip vào quy hoach thành phô, 1p kê hoach sU
ding dat giai doan 202 1-2025. Phe duyt Danh mic qu5 dat kêu gçi dau tu trên da
bàn thành phô Dà Nkg giai doan 2021-2025 và to chi.'rc dâu giá quyên sU diing dat
näm 2021. Phê duyt Dê an quãn 1' và khai thác qu dat cong ên dja bàn thành phô,
Dé an quàn l, lchai thác dat nOng nghip khOng san xuât duqc giai doan 2021-2025...
Tip tic trin khai K hoach nAm 2021 thirc hin D an "xay dirng Dà Nkg
- thành phô mOi truYng" giai doan 202 1-2030. TrInh B Tài nguyen và Môi truimg
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thm djnh Báo cáo dánh giá môi tru&ng chin 1ixçc Quy hoteh thành ph, Dà Ning
thtyi k 2021 -2030, tam nhIn den nàm 2050. Triên khai Kê hoach quãn 1 rác thai
nhra trên da bàn thành pho Dà Nng den nàm 2025, tam nhIn den näm 2030. Tiêp
tic tham mini xir 1 các diem nóng ô nhim môi trung (Au thuyên Th9 Quang, Bâi
rác Khánh Son, ,KCN Lien Chiêu)... và các dir an lien quan bäi rae Khánh Son, các
tram trung chuyên, tram quan trác tir dng trén dja bàn thành phô... To chüc thixc hin
Kê hoach diên tp crng phó sir cô tràn dâu tai Khu we Au thuyên và Cáng cá Th9
Quang nm 2021.
4. Tip tiic cãi each thu t,c hành chInh, cãi thin m6i trirô'ng du tu, kinh
doanh d dy manh thu hut du tir
Hoàn thin Quy ch lam vic cüa UBND thành ph giai doan 2021-2026 theo
mô hInh chInh quyén do thj. Nghiên ciru, day manh phân cap, üy quyên ye tài chInh,
dau ti..r, ngân sách... cUa thành phô dôi vâi các qun, huyn theo Nghj quyêt so
119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 cüa Quoc hi. Khân tnrcing rà soát, s1ra dôi, bô sung
Quyêt djnh so 1 2/2020/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa UBNID thânh phô quy djnh
ye quãn 1 dâu tu, xây dirng dam bào phü hqp vó'i Ngh djnh so 15/2021/ND-CP ngày
03/3 /2021 cüa ChInh phü và quy djnh hinhành, trong do tang cuOng phân cap, phãn
quyên trong vic quyêt djnh dâu tix, rut ngàn thai gian thirc hin thu t1ic chuân bj dâu
tu và cáe trmnh tir có liênquan... Thixc hin tOt cong tác chuân bj to chirc Din dan
dâu ti.r nàm 2021 theo K hoach.
Tip tic thirc hin tháo g các viirng mac, kho khän trong vic thirc hin cac
kêt lun cüa Thanh tra ChInh phU cho các doanh nghip. Xüc tiên dv an Trung tam
phân phôi y duqc phâm quôc té tai Dà Ning, thông qua quyêt dinE chap thun chU
truang dâu tu dr an Không gian sang tao và to chuc dâu giá; Khu tO hgp do thj thông
minE- phi thue quan sun dôi; Khu dO thj sinh thai, thucmg mai - dch Vçi qu.n Lien
Chieu (170 ha)... Báo cáo rà soát, dánh giá hiu qua các chInE sách ho trç doanh
nghip tren dja bàn thành phô Dà Näng. Rà soát, s'cra dôi, bô sung chInh sách khuyên
khIch xâ hi hóa dôi vâi cáe hoat dng trong lThh we: giáo dc, dy nghê, y te, van
hóa, tài nguyen, mOi trirng giai doan 2020-2022. Tuyen truyên, huàng dan Doanh
nghip nhO và vra trong hoat dng chuyên dôi sO.
Xây dirng D an Ngoi giao kinh t giai doan 2021 - 2025 Va trin khai cOng tác
ngoi giao kinh te theo k hoach; tham mini vic xây drng Chien luçic Hi nhp quôe
te thành phô den näm 2030, tam nhIn 2045. Xây d1rng Ké hoach Ngoi giao van hóa
giai don 2021 - 2025 và triên khai cOng tác ngoi giao vn hóa theo ice hoach. Tiêp tic
trien khai hiu qua cáe clnwng trInh hqp tác song phuong, da phucxng vâi các to ehirc
quOc t và các nuOc; xây dimg K hoach hçip tác vOl châu Au giai doan 2022 - 2025.
5. Dy minh quãn 1 cong tàc thu chi và diu hành có hiu qua ngãn sách nhà
ntrO'c
- Tp trung rà soát, don dc nguOi np thus thirc hin np h so khai thus kjp
thOi; kp thai phát hin các khoân thu phát sinh rnOi, khoàn thu ngu?i np thue chua ké
khai np ho.c ké khai không dung quy djnh... dê don dOe thu np kp thOi yào NSNN.
- ThuOng xuyen duy trI cong tác thanh tra, kim tra thu theo k hoeh näm
2021 yà xây dçrng kê hoach thanh tra, kiêm tra chông that thu thuê dOi vOl mt sO
ngành ngh, lTnh virc có rcii ro cao ye thuê.
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- TAng cthng cOng tác quân 1, don dc thu ng dçng thu& bao gOm Ca tiên
thuê va tiên thuê dat &rçic gia han den han np. Ap diing linh hoat các bin pháp thu
nçi và cuông chê nçi thuê theo quy djnh, chông các hin tixçing chây ' np thuê, djnh
k' cong khai các tO chirc cá nhân nçx thuê lan. Tiêp tic triên khai thirc hin khoanh
nci tiên thuê, xóa my tiên châm nop theo Nghj quyêt so 94/2019/QH14 ngày
26/11/20 19 cUa Quôc hôi.
- TAng cu?mg ph& hqp trong cong tác quãn 1 các khoàn thu lien quan dn dt
dai, bao gôm Ca các khoán thu, truy thu theo kêt 1un cüa Thanh tra ChInh phU, Kiêm
toán Nhà nuOc nhAm phãn dâu hoãn thành dr toán thu HDND thành phô giao.
- Thc hin thu hi vn tam i.'rng theo quy djnh; khn truang np h sci quy&
toán các cong trInh theo quy djnh va dê xuât cac bin pháp nhAm chân chinh cong tác
quyêt toán von dâu lii dr an hoàn thành.
- Thuang xuyen theo dôi din bMn tin d thu ngân sách nba nithc, diu hành
chi ngân sách trong phm vi dir toan ducic duyt, dam bão tiêt kim, hiu qua, phü
hgp v&i tién d thu. Thirc hin tiêt kim trit dê các khoán chi thu&ng xuyên; giãm
kinh phi to chi'rc hi nghj, hi thâo, khánh tit.
- TAng cuang cOng tác kim tra, kim soát chi ngân sách nhà nuâc, dam bào
chi dung tiêu chuân, che d, djnh müc theo quy djnh và khà nng nguôn thu ngân
sách. Thirc hin chi dâu tu phát triên, chi các khoàn tiên luong, các khoàn có tInh
chat hwng, chi chê d, chInh sách cho con ngiz?ii, an sinh xä hi và các khoàn chi
cap thiét bat buc phãi chi cho cong tác phông chOng djch COVID- 19 theo d1r toán.
6. Tip tiic giãi quyt và phát trin các linh v1c van hóa - xã hi; tAng
ctrrng các chInh sách an sinh xa hi, bão dam dôi song nhân dan
a) V khoa hçc và cong ngh:
Tip ti.ic thng hçp d xut danh mic nhim vii khoa h9c và cOng ngh nAm
2021 và dê xuât các Dir an nông thôn mien n1i và de tài cap quOc gia. HO trV doanh
nghip tham gia thrc hin các nhim vi khoa hçc và cong ngh các cap, tham gia
nghiên ciru và tmg diing tiên b khoa hçc và cong ngh. Tiêp tiic triên khai h trçi
doanh nghip dOi rnOi cong ngh theo Quyêt djnh so 36/2016/QD-UBND. TAng
cuang hoat dng kêt nOi cung câu cong ngh trén San giao djch cong ngh và thiêt bj
(Techmart Online). Xây drng ban do cong ngh cho ngành du ljch và cong ngh thông
tin.
b) V vn boa - th thao:
Tip tiic theo dOi vic trin khai D an Phát trin h thong thi& ch vAn hóa,
thêthao cci sâ trén dja bàn thành phô den nAm 2025, kê hoach dau tu xây drng các
thiêt chê vAn hóa, the thao, giãi trI xirng tam vai vj the thành phô. Triên khai Chumg
trInh thrc hin Phong trào "Toàn dan doàn kêt xay dirng dai sOng vAn boa" và Dé
an "Xây drng nêp song vAn hóa - vAn minh dO th" trên dja bàn thành phO trong näm
2021 và giai doan 202 1-2025, djnh hithng den nAm 2030. Tiêp tçic thirc hin chuang
trInh thành phO "5 không", "3 có", "4 an", gAn vâi Chi thj 43 cUa Ban Thuang vii
ThânlI üy ye vAn hóa, vAn minh do thj. Triên khai thc hin Chiên luc phát triên
the thao thành tIch cao thành phô Dà Nkg giai doan 2021-2030; tAng cuang dâu tu

23
và dy manh xã hi hóa déi vâi th diic th thao qun chüng. Tip tiic du ttx, ton tao
và phát huy các di san dam bào tiên d triên khai30.
c) V giáo dic và dào tao:
Chi dao các co' quan chirc näng thãnhph tIch clz rc phi hçp, h trçY Dai hçc f)à
Nng sm hoàn chinh và báo cáo co' quan thâm quyên xem xét, phê duyt Dê an thành
l.p Dai h9c Quoc gia Dà Nàng trên cor s sap xêp 'ai dâu tu nâng cap Dai h9c Dà
Nàng, mt socc s dao tao trên dja bàn thành phô và dja phuo'ng lan can. Hoan thành
các th tic dâu tu dê khi cong cong trInh tru&ng THPT Hôa Vang. Tiêp tiic triên
khai thrc hin dê an Xay dmg nâng cap m& rng trix&ng h9c giai doan 2021-2025.
Chü tr9ng dào tao, bôi duong can b, giáo viên dáp 1mg yêu câu triên khai chi.rang
trInh giáo diic phô thông mâi giai don 20 18-2025. Tiêp tiic quàng bá, tao diêu kin
dé các doanh nghip, các tO chlrc xã hi, các cá nhân tham gia xây dimg, dóng gop
cho sr nghip giáo diic; kêu gçi dâu tu xay drng tru&ng h9c quôc tê các cap h9c.
Chuân b các giài pháp dê chü dng trong vic tO chlrc hçc trirc tuyên cho nàm h9c
mi (2021-2022) trong trixông hçp djch bnh din biên phüc tap.
d) V lao dng - thuong binh - xã hi:
Trin khai h trg có hiu qua, nhanh chóng, thun lçii cho các di tuçlng b ânh
hu&ng trirc tiêp cüa djch bnh theo Nghj quyêt so 681NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa
ChInh phü và kê hoach ho tr cUa thành phô. Tiêp tVc to chic san giao dch vic
lam, tang cixông kêt nOi cung câu lao dng, két nOi vâi doanh nghip, tiêp c.n vâi
doanh nghip dé näm bat kp thñ cOng tác phiic hôi san xuât kinh doanh, tuyên ding
lao dng dê tu van cho nguii lao dng. Xay dçmg Kê hoach thirc hin Chuang trInh
"Co vic lam" giai doan 2021-2025; Ké hoach triên khai Quyêt djnh so 176/QDTTg ngày 05/02/2021 cüa Thu tu&ng ChInh phü ye ban hành chucmg trInh ho trg
phát triên thj tru&ng lao dng den nàm 2030 và Dê an "Phát triên quan h lao dng
trén da bàn thành phô trong giai don 2021-2025". Triên khai xây drng "Dr báo
phát triên nhu cau nguOn nhan 1rc cho nén kinh tê - xa hi, nhât là nguôn nhân hrc
cho các ngành kinh tê mQi nhçn cüa thành phô"; xây dirng djnh müc kinh tê - k
thuat ye dào tao trInh d s cap cho 12 nghê áp ding trong 1mb vrc giáo diic nghê
nghip. Tp trung giãi quyêt vic lam, chuyên dOi ngành nghê cho ngui laodng
sau djch COVID- 19 thông qua vic nang cao nh.n thic cüa nguäi lao dng ye vic
lam, chuyên dôi ngành nghê phü hçip. Dông thai, xay drng Dê an tiêp ti,ic thirc hin
Chuong trInh thành phô "5 không", "3 cO", "4 an" trén dja bàn thành phô giai doan
202 1-2025; xây dirng và tO chi'rc triên khai thirc hin Chuong trinh hành dQng vi tré
em giai doan 202 1-2030. Tiêp tiic thrc hintôt các chê d, chInh sách uu dai dOi vói
ng.thi có cOng vâi cách mang, eüng vOi các phong trào "Den an dáp nghTa" khOng
ng1mg nâng cao di sOng cUa dOi tuqng, gia dInh ngu?i có cOng vri each mang trén
dja bàn thành phO.

° T' b, ton to di tich Thành Din Hãi (giai doan 2); Cãi tao, nâng cp co si 42 Bach Dng thành Bão tang oa Nng,
triên khai dâu tir cãi tao, ma rng Nghia trUng Hôa yang (UBND qun Cm L), thrc hin quy hoach Di tIch danh
thang Nga Hành Scm; phôi hçip vâi Sa VHTT tinh Thra thién — Hu tthng tu, ton tao di tfch Hãi Van quan; hoãn chinh
Ho so "Van khäc Han Nôm NgU Hành Son" d trmnh UNESCO cong n1in di san tir 1iu thuc Chirong trinh K9 ac
th giai khu vrc ChAu A — Thai Blnh Ducing
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7. Nâng cao hiu qua cong tác cãi cách hành chInh, tp trung cOng tác xãy
drng chInh quyên, giãi quyt kp thôi các khiu nii, to cáo
Trin khai Nghj djnh s6 34/2021/ND-CP ngày 29/3/2021 ciia ChInh phü v thI
diem mô hInh chInh quyên do thj. Hoàn thiên, trInh Thành üy Dê an day mnh phân cap,
phân quyên, Ciy quyên gän vOi trách nhiêm cüa ngixi diing dâu các sâ, ngành, dja phixang
trén các linh virc, nEat là quan 1 dat dai, do thi, dâu tu, tài chInh — ngãn sách... phü hçip
vi thI diem mO hmnh chInE quyên do thj. Nâng cao vai trô trách nhim cüa nguii drng
dâu ye két qua triên khai thirc hiên và tiên d giâi ngãn ké hoch vOn dâu tir cong näm
2021; can cir kêt qua triên khai thic hin và tin d giái ngãn ke hoach von dâu tir cong
nAm 2021 dê dánh giá, bInh xét thi dua càa các dan vj, dja phuoiig và dánh giá imrc d
hoàn thành nhiêm vv duqc giao cüa ngu&i dung dâu các dan vj, dja phuong nàm 2021,
nEat là dôi vi các cong trInh tr9ng dim, dng l%rc.
Giái quy& kjp thyi các ch do, chInh sách di vâi các b, cong chrc qun,
phithng sau khi triên khai thI diem mô hInh chInh quyên dO thj; giâi quyêt chê d
dôi vOi can b không dü tuôi tái cir, tái bô nhim. Tiêp t1jc triên khai, hi.r&ng dan
cOng tác sap xêp don v s1r nghiêp cong 1p theo quy djnh t.i Nghj dlnh so
120/2020/ND-CP cüa ChInh phü. Xây dirng ké hoach biên chê cong chü'c, so lugng
nguô'i lam vic nàm 2022 trInh HDND thành phô. Tiêp tçic lam vic, vn dng các
hi sap nhp, hçip nhât, giãi th theo Nghi dinh s 45/2010/ND-CP cüa ChInh phü.
Day rnnh các hot dtng quãn 1 nba nuOc v cOng tác tip cong dan, giài quyêt
khieu nai tO cáo, cong tác thanh tra va cong tác phông chOng tham nhQng trén dia bàn
thânh phô; chü dng xir 1 kjp th&i các dun thu khiêu nai, to cáo phat sinh. Tang
cuô'ng scr dung có hiu qua h thông co s& dti lieu quãn 1 cong tác tiép cOng dan,
xü'1 don, giãi quyêt khiêu nai, tO cáo, kiên nghj, phán ánh tren toàn dja bàn thãnh
phO Dà NAng. Tiep t1ic triên khai dung k hoach và hiu qua các doàn thanh tra theo
Ké hoach yà dt xuat theo chi d.o cüa ca quan Co thâm quyên.
Tip tiic thuc hiên thm dinh các du tháo van ban quy phm pháp lut phc vii
kS' h0p cuôi näm 2021 cüa HDND thành ph6; tip tic triên khai cOng tác phO biên pháp
1ut ye phOng, chOng djch COVID- 19, xfr phat vi phm hành chinE dOi vi các hành vi
vi phm quy dinE ye phOng, chOng djch. Tiep tuc dam bào thirc hin tot Cong tác phO
biên, giáo diic pháp lut, l ljch tu pháp, b tru tu pháp, cOng tác hành chinE P.r pháp,
quãn l xir l vi phrn hành chinE, theo dôi thi hành pháp lust.
8. Tang ctrô'ng cüng c qu6c phông - an ninh, gui vüng n djnh chInh trl,
an toàn giao thông và trt tr xã hi
Duy trl nghiêm cong tác sn sang chin du và kim tra các cuquan, dja
phtro'ng, don vj theo kê hoach. TO chirc, huy dng tham gia huân luyn, diên tp Khu
vi7rc phOng thu thành phô nàm 2021 dt kt qua tot; ban hành Dê an to chirc xây dirng,
huan 1uyn, hot dng và bão dam ch do, chinh sách di vi Dan quân tir v giai
don 2021-2025. Thành Ip trung di Dan quân thu&ng trirc thiêu thuc Ban CHQS
qu.n, huyên; tO chü'c ra mat Hâi di Dan quân thtthng tr1rc vâ tiêp nhn tàu theo k
hoch cña B TOng tham muu. Tiêp tic thrc hin các phuong an, ke hoach bào dam
an ninh, an toàn tuyt dOi các muc tiêu, cOng trInh tr9ng dim, các sir kin chinh trj,
van hóa, xã hôi quan trong; doàn lanE dao Dãng, Nba nuOc, các hi nghj, doàn khách
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quc t dn Dà Nng. TAng ci.rng các giài pháp phông ngra, lam giám các diêu kin
phát siah, gia tAng ti pham, tê nan x hôi; du tranh manh v&i ti phm giêt ngi.thi,
cô gay thucmg tIch, cuo'p, cithp git, trm cp tài san, ti ph.m
hoat dng theo
bAng, ô nhóm, tôi pham va t nan th bac, tôi phm có yêu to nuóc ngoài; ti phm
ma tüy, kinh tê, môi truông, ti pham si dung cong ngh cao... Tiêp tiic thirc hin
dông b cac giãi pháp dam báo trât tir an toàn giao thông, phông chông cháy, nO.
,
Phân dâu kéo giãm so vi tai nan giao thông ttr 5% trO' len so vài 11am 2020.
Trên clay là Báo cáo tInh hInh kinh t - xâ hôi, quc phông - an ninh 6
tháng
dau nAm và mt so nhiém vu trong tam
6 tháng cu& nAm 2021 trên dja bàn thành
phô FM NAng./.'
No'i izith,::
- Nhu trén;
- VAn phóng Chmnh hà (d b/cáo);

TM. UY BAN NHAN DAN

- B K hoach và Dâu ttx (d b/cáo);
- Ban Tbung v Thành u' (c b/cáo);
- CT, PCT UBND TP;
- Các co' quan tham muii, ghp vic ci'za Dàng;
- Các S, ban ngànli;
- UBND các qun, huyn;
- Lixu: VT, TH, SKHDT.
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