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BAO CÁO
V cong tác chi do, diu hành ella UBND thãnh ph
Va tInh hInh kinh t - x hi tháng 01 nm 2022

KInh giri: Van phông ChInh phll
I. HOAT BQNG CHf DAO, DIEU HANH CUA LANH DAO UBND
THANH PHO THANG 01 NAM 2022
Thrc hin kin chi dto ella ChInh phll, các b, ngânh Trung inmg,
Thành lly, HIDND thânh phô, ngay tü du nàm 2022, UBND thành phô dã chi
dao cac s,ban, ngành, UBND các quân, huyên khn tnrang nghiên ci'ru, tham
muii dé xuât UBNID thành phô ban hành các vn ban chi do, diêu hành dam
bão hoàn thành ké ho?.ch phát triên kinh tê - xa hQi nàm 2022 dã duçic HDND
thành phô thông qua t.i k' hçp cuôi nàm 2021; dông thii, hoàn thành thäng lçii
vic th%rc hin Chll d nàrn 2022 "Nàrn thIch irng an toàn, linh hot, kiêm soát
hiu qua djch bnh và phic hôi, phát trin kinh tê - xã hi"; cii the nhr sau:
1. Ngày 15 tháng 01 näm 2022, UBND thành ph dã ban hành Quyêt dnh
so 123/QD-LJBND ye các nhim v, giài pháp chll yêu chi dao, diêu hành thçrc
hin Ké hoach phát triôn kinh tê - xã hi và dir toán ngân sách nhà rnthc thành
phô Dà Näng nàm 2022. Ngày 17 tháng 01 nàm 2022, UBND thành phô dã ban
hành Quyêt djnh so 13 6/QD-UBND v chi.rorng trInh cong tác ella UBND thành
phô 11am 2022. Ngày 26 tháng 01 näm 2022, UBND thành phô dã ban hành
Quyet ctjnh so 348/QD-UBND v môt s nhiêm vii, giãi pháp tp trung triên
khai thrc hiên, giâi ngân k hoach du tu cOng. Tai các van bàn nay dêu quy
djnh rô ni dung cOng viêc, thyi gian hoàn thành dôi vói các Ca quan, dcm vj, dja
phucmg; dê cao vai trô, trách nhiêrn ella ngu&i di'rng dâu; có phân cOng cii the
các lãnh dao UBN]J thành phô phu trách theo tüng linh virc, dja bàn dam bâo
vic chi dao &rçic thirc hin kjp thôi.
UBND thành phi dã chi dao các co quan, don vj lien quan lthân truang
tham mu'u UBND thành phô triên khai thrc hiên các nghj quyêt dã dtrçic HDND
thânh phô thông qua tai k h9p cu& nàm 2021; dng thvi, báo cáo UBND thành
phô tiên do, tInh hInh thiic hiên Kê hoach so 1851KH-UBND ngày 26 tháng 10
nám 2021 ella UBND thành phô v vic phçic hôi vâ tAng tru&ng kinh té - xâ hi
trong bOi cành thIch üng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID-19.
UBND thành phô dA giao S& K hoeh và Du tu là co quail dâu môi, ehll trI
tham muii UBND thành phô viêe dOn dc, theo dOi tien d triên khai ella các ca
quan, don vj; dông thai, tong hap, d xu.t tháo gä các khó khAn, vuó'ng mAc
trong qua trInh trién khai thirc hin.
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2. V cong tác phông, chng bênh viêm &rng ho h.p cp do chüng mói
cüa vi rut Corona gay ra (COVID- 19):
S& Y t thânh ph Dà Nng dã ban hành K hoch phông, chng djch
COVID- 19 và bnh truyên nhiêm trong djp têt Nguyen dan Nhâm dan 2022;
trong do, yêu câu triên khai hiêu qua các bin pháp phông, chông djch COVID19, tp trung vao các bin pháp nhu sau: Th%rc hin nghiêm tOc Nghj quyêt sO
128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 näm 2021 cüa Chinh phü và các chi dao, hithng
dan thirc hin biên phap "ThIch i'rng an toàn, linh hoat, kiêrn soát hiu qua djch
COVID- 19" trong boi cành "bInh thtr&ng mi"; tang ctr&ng cong tác truyên
thông ye phOng, chông djch COVID- 19 tai cac khu virc tp trung dông ngi.ri, ca
quail, cong sà, chcr, ca s& san xuât kinh doanh nhàm nâng cao thirc chü dng
bào ye sirc khOe cüa Nhân dan.
Chi 4o các dan vj y t trén dja bàn thành ph Ba Nng giám sat chit ch
tInh hInh din biên djch COVID -19, däc bi& là bin th Omicron và các djch
bnh khác den tn xã, phuing, ho gia dInh, cac yêu to nguy Ca; báo cáo kjp thyi
ye Sà Y tê, B Y tê theo quy dinh. To chi'rc tnrc 24/24 vào các ngày nghi têt
Nguyen dan NIiâm Dan 2022, bão dam cp nhât tinE hInh djch bnh. Bâo dam
cung img day dü vAc-xin, vt tu tiêm chOng cho dja phi.rang, thirc hin tot cong
tác to chüc tiêm chüng cac loai v.c-xin trong chucing trInh tiêm chüng mu rng;
thung xuyên rà soát dôi tuqng tiêm chüng, to chüc tiêm vet cho các dôi tuçmg
chua tiêm ho.c hoãn tiêm, báo dam tr lê tiêm chüng day dñ dat It nhât 95% theo
quy mô xâ, phithng. Trung tam Y to qun, huyn thtthng trirc 24/24 giu dO phôi
hp thc hin các ni dung liOn quan dOn cách ly, chàm sóc, diOu trj FO tai
nhàlnai lu'u tru trOn dja bàn qun, huyn.
3. V vic trin khai thuc hiên Nghi quy& s 43-NQ/TW ngày 24 tháng
01 nãm 2019 cüa B ChInh trj ye xây dirng vá phát triOn thành phô Ba NAng dOn
näm 2030, tam nhIn dOn näm 2045: Tiêp tiic tp trung chi do các s&, ban,
ngành, UBND qun triên khai thirc hiên Nghj dinh so 34/2021/NB-CP ngây 29
tháng 3 nàm 2021 cüa ChInh phü quy dinh chi tiOt và bin pháp thi hânh Nghj
quyêt so 1 19/2020/QH14; QuyOt dinh sO 05/2021/QD-TTg ngày 08 tháng 02 nàrn
2021 cüa ThU tuóng ChInh phU quy dinh vO trmnh tt.r, thu tue diOu chinE ciic b quy
hoach chung thành phô; QuyOt dinh so 359/QD-TTg ngày 15 tháng 3 näm 2021
cUa Thu tu&ng ChInh phU phê duyêt DiOu chinE quy hoach chung thành phô Ba
Näng den nàm 2030, tam nhIn dn nàm 2045.. .UBND thành phO dâ chi dao các
ca quan chirc näng tp trung trin khai hiu qua D an phân cap, Uy quyOn quán
1 th nuàc gàn v&i thI diem th chrc mô hInh chInh quyên do thj trOn dja bàn
thành phO giai doan 2021 - 2026.
Trén ca sà kin kt 1un cUa ThU tuóng ChInh phU tai buôi lam vic vâi
thành phô Ba Näng vào ngày 01 tháng 12 nAm 2021, UBND thành phO dã chi
dao các s&, ngành lien quan chU dông phôi hap vói các b, ngành dê tham muu
UBND thành phô triên khai kiên chi dao cUa Thu tuung Chinh phU dam bão
tháo gor kho khàn, vu&ng mac trong cOng tác chi 4°, diOu hânh cüa dja phu'ang
trong th?i gian qua.
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4. V vic 1p quy hoch thành phDà Nng th&i kS' 2021 - 2030, tm
nhIn den nAm 2050: Can cir Nghi quyêt so 119/NQ-CP ngày 27 tháng 9 nàm
2021 cáa ChInh phü ye các nhiêm vii và giãi pháp dé nâng cao chat Iuqng vâ
day nhanh tiên d 1p các quy hoach thai k' 2021 - 2030 và trên c s& " kiên
thông nhât ci:ia Ban Thuô'ng v Thành üy, UBND thânh phô dà chi dao các s&,
ngành tp trung nguOn 1irc hoàn thành vic 1p quy hoch thành phO thai kS'
2021 - 2030, tam nhIn den nàm 2050 dam báo trInh Thfi ti.róng Chfnh phU phê
duyt vào tháng 6 näm 2022. Den nay, UBND thành phô dâ hoàn thành dir thâo
Báo cáo quy hoach lan 3; các ngành chüc náng dang lam vic vó'i dn vj tu van
dê tiOp tc chinh sa, hoan thânh nôi dung quy hoach thành phô theo dung ké
hoach.
5. Vào ngày 10 tháng 01 nàm 2022, UBND thãnh ph dã to chirc phiên
h9p thithng kS' d tháo lun, thông qua mt so ni dung nhu sau: Quyêt djnh
nhim vii, giâi pháp chü yeu chi dao, diêu hành thirc hin Kê hoach phát triên
kinh tê - xã hi và dr toán ngãn sách nha ni.r&c thành phô Dà Nàng nAm 2022;
Danh muc dê an, dr an, nhiêm vu phát trin kinh tê - xã hi trên dja bàn thành
phô Dâ NAng närn 2022; mt so nhim vi1, giái pháp tp trung triên khai thirc
hin, giãi ngân kê hoach dâu tu cong nàm 2022; Chucing trInh cOng tác näm
2022 c1ia UBND thành phô; phê duyt Dé an Quán 1 và khai thác qu dat cong
do Trung tam Phát triên qu dat thành phô quàn 1 trên dja bàn thành phô Dà
Nàng; ban hành h so diêu chinh giá dat áp diing cho nàm 2022 trên dja bàn
thành phô EM Näng...
6. Y cong tác chun bj T& Nguyen dan Nham Dn 2022 trên dja bàn
thành phô:
UBND thânh ph dã t chrc các chuang trInh ban hang bInh n ph%lc V1
tet Nguyen dan Nhâm Dan 2022, c11 the nhi.r sau: Chuân bj triên khai to chirc
ban tht ign bInh on t?i 18 diem ban phuc vii Nhãn dan trong 03 ngày giáp tét
Nguyen dan (ngày 27, 28, 29 tháng Chap Am ljch), thi gian tu' 06 gi 30 - 08
gi& 30 mOi ngày, vó'i giá ban thâp han giá th truäng và giCi mi'rc On djnh. To
chrc các chuyên hang phiic vi dông bào mien nüi dip Têt tü ngày 16 den ngày
19 tháng Chap Am ljch tai 02 xa Hôa Bàc và Hôa Phü thuc huyn Hôa Vang;
vn dng, ho trçi doanh nghip tO chüc các gian hang luii dng phiic V11 nhu câu
mua sam Têt cüa Nhân dan tai các dja phuo'ng trên da bàn thànli phô. To chic
Hi chq Xuân 2022 tr ngày 17 den ngày 21 tháng Chap Am ljch v&i quy mô
hon 150 gian hang cüa gân 100 doanh nghip t?i Trung tam Hi chq Triên lam
EM Nàng.
UBND thành ph dà chi dao Si Cong Thuong thành 1p the t theo dôi
tinh hInh thj tru&ng, giá câ hang hóa thiet yêu truóc, trong, sau Tet và báo cáo
thug xuyên, kjp thO'i cho lãnh dao UBND thành phô. Các tO cong tác phOi
hgp vài Cc Quân 1 thj truông thành phô Dà Nàng, các sà, ban, ngành lien
quan thu&ng xuyén theo dôi, chü dng nàm bat tInE hInh, thông tin thj truô'ng;
tang cu&ng kiêm tra, kiêm soát, theo dOi, phát hin, ngän chn kjp thi các hành
vi dâu co, gäm hang, canh tranh khOng lành manh, gay bat On thj tnthng; dâu
tranh chông buOn ban hang cm, hang nhâp lâu, hang nhái, hang giã, hang kern

• chat hxçing, hang khOng bao ctâm an toàn v sinh thjrc phm va cac hành vi gian
1n thi.rang mii khác. Két qua (tInh ti'r ngày 15 tháng 12 nàm 2021 den ngày 16
tháng 01 nãm 2022): Lixc li.rcng quán 1 th truông thành ph dã kiêm tra 140
vii, xi'r pht 59 v1iv6i tong sO tin xi'r phat gn 200 triu dng; trong do, xi:r pht
13 vi, lien quan den an toàn thixc phâm vâi so tiên gân 19 triu dOng.
UBND thành pM dà tp trung thizc hin vic darn bâo an sinE xã hi,
chàrn lo dôi song cho nhan dan vâi tong kinh phi thi.rc hin khoâng 77.342,3 5
triu dông, cii the:
- Thirc hin Nghi quyt s 275/2019/NQ-HDND ngày 12 tháng 12 nAm
2019 cüa HDND thành phô Dà Nàng quy djnh dôi ti.xg, mic qua tng nhan dip
têt Nguyen dan hang nam dOi vói ngu&i có cOng vâi cách mng, than nhân, dai
din gia dInh ngui có cong v&i each rnang, dOi tung dc thu và dôi t1xng xã
hi trên dja bàn thành phO Dâ Nàng: TOng cong 96.832 nguii, h; kinh phi
48.5 14,050 triu dông.
- Thàrn, t.ng qua cho 5.311 cci si, ngi.thi và gia dinE vói tang kinh phi là
3.744 triu dông.
- H trçi them cho cho thôn, t dan pM và can b ccr s nhân djp tt
Nguyen dan Nhâm Dan 2022 (ngoài müc duçic quy djnh ti Nghj quyêt so
238/201 9/NQ-HDND cüa J-1DND thânh phO Dà Näng): 10.000.000 dOng/thOn,
5.000.000 dông/tO va hO tro cho cac can bô c s; tong sO krçng là 18.433 tp
the vâ Ca nhân; tOng kinh phi là 20.568,1 triu dông.
trci qua T& cho 12.03 6 ho nghèo trén dja bàn thành pM theo kt qua
4n dng, ho trcY cüa các doanh nghiêp v&i tong du kiên là 12.03 6 suât qua (môi
suât qua trj giá450.000 dông, bao gm: 02 kg thjt heo + 01 kg xuoig heo + 03
kg nêp); tong so tiên 5.416,2 triu dng.
Ngoài ra, UBND thành pM d chi dao các Co quan chirc náng triên khai
dông b các giâi pháp dam báo các vn dê ye an toàn thirc phâm, din, ntthc
sch, cOng tác trang trI hoa, diên chiu sang, ye sinh môi tri.thng, cOng tác vn
tâi... phic vi nhân dan don Têt cô truyên bInh yen, an toàn.
7. V vic ban hành cac v.n bàn pháp 1ut trong tháng 01 nàm 2022:
UBND thàjth phô dä ban hành 01 Quyet dinh quy phm pháp 1u.t, 376 Quyêt
djnh hành chInh Ca biêt và 710 van bàn chi dao, diêu hành tren cac ffnh vi1c van
hóa - xa hi, kinh te - tài chIrih, dâu tix - dO thj, ni chInh - pháp ché.
LI. TINII H!NH KINH TE - xA HQI, QUOC PHONG - AN NINH
THANG 01 NAM 2022
A•

1. Ve kinh te
a) Linh vxc djch v1i
Hot dng du ljch tip tuc bi ãnh hixàng b&i djch COVJD- 19; các hoat dng
kinh tê - xã hi dang dan on dinh trong trng thai bInh thu0ng m&i, tuy nhiên tam
le ngi djch bnh cüa ngri dan nên krqng khách den km trü và du Ijch tai Dà
Nang van tiep tc giãm sâu. SO hwt khách co th urn trO phiic vçi tháng 0 1/2022 '-rc
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dat 46,6 nghIn 1uot, giãm 23,2% so vói tháng 12/2021 Va giârn 79,9% sd v&i ciing

kS' näm 2021, trong do khách quôc tê uâc dt 2,2 nghin hrgt, giãm 25,7% so vái
tháng 12/202 1 và giàm 8 6,8% so vói cllng k' nãm 2021, tp trung chi1 yêu là các
chuyên gia nuâc ngoài dang cong tác, lam viéc ti Vit Narn; doanh thu djch vii hru
ti-u và lU hành thng 01/2022 uoc dat 217,3 t dng, giâm 25,9% so vói tháng
12/2021 và giàm 73,8% so vi cng k' nàm 2021.
Cong tác quãng bá, xiic tin, lien k& thrqc tp trung thirc hin. Thành phô
dã to chrc các chixong trInh livestream don chuyên bay dâu tiên nàm mi 2022,
chumg trInh Danang Now Open chü d "Ba Nng chào nàm m6i 2022",
chuang trInh k',2 kêt hqp tác gifla Trung tam Xiic tiên Du ljch Va KLOOK; dông
thôi, tiêp tic triên khai cOng tác chuân bj to chi'rc sir kin Diên dan phát triên
di.thng bay châu A nàm 2022 (Routes Asia 2022).
TInh hInh djch bnh COVID-19 vn tip tic din binphüc tap, các ca
nhiêm lien tiic tang, các ch xuât hién nhiêu ca duang tInh, phân nâo ãnh hu&ng
den tam 1 mua sam cUa ngui tiêu dung nén tInh hInh thj trithng c.n Têt không
sôi dng nhu mci nàm. NguOn cung hang boa thiêt yêu phic vi Têt Nguyen dan
tai cac sieu thi, ehc, c s& kinh doanh trên dja bàn thành phô phong phü, dôi
dào, san sang dáp ing nhu câu cüa ngui tiêu diing trong dip let Nguyen dan
Nhâm Dan 2022. Thj trung vào nhng ngày cuOi nàm không biên dng manh
nhu nhthig näm truóc, các mat hang hro-ng thirc, thirc phâm tang nhç so vói
tháng tnrc và tang không dáng kê so vói các näm truâc, Chi sO giá tiêu dCmg
trên dja bàn tháng 01/ 2022 tang 0,23% so vii tháng 12/2021 và tang 0,53% so
vài cüng kS' nàm 2021. TOng mirc ban lé hang boa tháng 01/2022 uOc dat 4.818
t5' dông, tang 1,1% so vái tháng 12/2021 và giâm 7,8% so vi cing k' nàm
2021.
Cong tác xüc tin thumig mai, cãi cách thu tVc hành chInh v 11'nh vrc hâi
quan, cüng s11 no lirc cüa các doanh nghip trong vic chü dng tim kiêm dOi
tác, day manh xuât khâu dn hang dã tao dà cho boat dng xuât, nhp khâu trên
dja bàn tiêp tic duy, trI duqc mic tang trung khá so vó'i cüng k näm 2021.
Tong kim ngch xuât, nhp khâu hang boa tháng 0 1/2022 ithc dat 273,7 triu
USD, giãm 8,4% so vOi tháng 12/202 1 nhiing tang 11,7% so vói ciing k' näm
2021, trong do, kim ngach xut khu ithc dat 152,6 triu USD tang 16,9% 50 VOi
cüng k' nàm 2021, kim ngach nhp khâu i,thc dat 121,1 triu USD, tang 5,9%.
Hot dng 4n tài trong tháng tip tiic thçrc hin nghiêm các bin pháp
phóng chOng djch bnh COVID-19. Tiêp dà phiic hôi trong tháng 12/202 1, hot
dng 4n tài trong tháng 0 1/2022 có dâu hiu tang tnrâng khá, doanh thu v.n
tài, kho bai và djch vii ho tri vn tái tháng 01/2022 uóc dat 1.556 t' dông, tang
6,4% so vói cllng k' nàrn 2021; khOi luqng luãn chuyên hang hóa tháng 0 1/2022
uóc dat 3 70,4 triu TânKm, tang 5,8% so cung k' 2021; khôi luqng luân
chuyên hành khách tháng 0 1/2022 uóc dat 52 triu FIIK.Kni, giãm 8,6% so vói
càng kS' nàm 2021.
Kim ngch xut khu phn mm tháng 01/2022 ithc dat 9,5 triu USD,
tang 4% so vâi cüng k' nam 2021; phát dng thi dua chuyn dM s trên dja bàn
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• thành phô Dà Nng theo Quyt djnh s 3970/QD-UBND ngày 10/12/2021 cüa
UBND thành phô; tp trung day manh cong tác ,tuyên truyên k nirn 25 nàm
thành phô Dà Näng tnrc thuôc Trung ucmg; tiêp tiic thirc hin truyên thông
tuyên truyên Cong tác phông, chông djch duó'i nhieu hinh th'rc và triên khai các
giài pháp irng dçing cong ngh thông tin trong phông chông COVID-19...
Hoat dng ngn hang tip tiic dirçc dy manh. U'óc dn cui tháng
01/2022, tong huy dng von cüa các to chrc tin diing (TCTD) trén dja bàn dat
156.000 t' dông, tang 1,3% so v&i cuOi näm 2021; tong dim? các thânh phân
kinh tê trên dja bàn dat 201.000 t' dông, tang 1,01% so vài cuôi nàm 2021.
b) Hoat dng san xut cong nghip
Trong tháng 0 1/2022, hoat dông san xut cong nghip tip t11c bj ânh
hthng 1n do tInh hInh djch COVID-19 dang din biên phIrc tap trên da bàn
thành phô vOi sO 1ung ca nhim ngày càng tang, trong do có nhiêu ca nhiêm là
lao dng cüa doanh nghiêp trong các khu cong nghip. Chi sO san xuât cong
nghip (lIP) tháng 0 1/2022 u'ic giàm 12,1% so vói thángl2/2021 và giâm 1,6%
so vâi cüng k) nàm 2021, trong dO: cong nghip chê biên, chê tao giâm 1,4%;
san xuât và phân phôi din giãm 4,4%; cung cap nuóc và x1r 1 rác thai giãm
4,2%; khai khoáng tang 11,3%. Nguyen nhân cüa sr sit giâm là do tInh hInh
djch bnh COVID -19 vn cOn din biên phüc tap, kêt hap v&i tlthi gian nghi
Têt nguyen Dan Nhâm Dan rai vào cuôi tháng 01 và dâu tháng 02/2022, nhiêu
doanh nghip nghi Têt trên 5 ngày trong tháng 0 1/2022.
Mt s ngành cOng nghiêp ch bin, ch tao có TIP tang cao trong tháng
01/2022, kiêm ham sir sut giàm càa toàn ngành nhi.r: san xuâtthuôc, hOa duc Va
duqc 1iu tang gap 5,4 lan cing ki do nhu câu sü diing thuôc và các di.rçmc lieu
tang cao; san xuât da và các san phâm cO lien quan tang 14,3%; sari xuât san
phâm din ti:r, may vi tInh va san phâm quang h9c tang 12,5%; san xuât gi1rflg,
tü, bàn, ghê tang 11,0%; riêng lIP ngânh cong nghip sra chUa tàu (thuic ngành
cong nghip san xuât phuang tin vn tài khác) tang gân 9 lan so vth cñng kS'
nàm 2021. Mt so ngành cong nghip CO mirc giàm sau dà tác dng den chi sO
TIP chung nh'ir: san xuât do uông giãm 3 8,9% do nhu câu tiêu dung thâp; san
xuât boa chat và san phâm hóa chat giàm 22,4%...
c) Hoat dng san xu& thüy san - nông - lam
Trong tháng bà con ngu dan tp trung khai thác d cung cp nhu c.0 dir
trt tiêu thi cho Têt Nguyen Dan näm 2022; uOc tháng 01/2022, san liigng khai
thác thüy san u&c dat 3.215,8 tan, thng 3,1% so vói c1tng kS' näm 2021. Cong tác
kiêrn tra dàng k, dàng kiêm tàu cá và cac diêu kin dam bào an toàn phuang
tin dtrac chü tr9ng; vic thuc hiên các chInh sách h trçi ngu dan khai thác hài
san xa bô duçic ngành và các dia phi.rang quan tam; to chixc Hi nghj sa kêt thirc
hin cong tác ye chông khai thác bat hop pháp, không báo cáo và không theo
quy djnh (IUU) trên dia bàn thành ph Dà Nng; tiêp tuc triên khai các hang
mic dir an Nâng cap, m rng Cáng Ca Thp Quang thea huóng hin dai,sinh
thai, thrang mai. DOi vói nuôi thüy san nuOc ng9t, các h nuOi dang chuân bj
thu hoach Ca dê tiêu th trong dip tét Nguyen dan sap tâi, san luqng nuOi trông
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tháng 01/2022 ithc dat 72,4 tn, tang 1,5% so vói ciing k nàm 2021.Ngành
chirc näng dâ tham mini triên khai I( hoach s 1 60/KH-UBND ye triên khai
thirc hin châm dCrt nuôi trông thüy hãi san lông be tr phát trên dja bàn thành
phô.
Thành pM tp trung chi dao, trin khai và theo döi san xut cay trông v1I
Dông Xuân 2021-2022; hu&ng din các dja phirang chäm sóc, khäc phic ãnh
hu&ng do mua 1&n gay ra; diên tIch gieo sa v11 Dông Xuân 2021-2022 dat
2.5 18,8 ha, giám 0,8% so vri cüng k5 nàm 2021. Các vüng rau, rau trên dja bàn
Hôa Vang và các vüng Ian can th.roc bà con nông dan tap trung san xuât dê cung
cap nhu câu tiêu dung rau xanh trong dip t& Nguyen Dan. Tinh hmnh chän nuôi
gia sic, gia cam trên dja bàn on dinh; phôi hqp vói dja phuang thçrc hin cong
tác tiêm phàng vacxin Ri mm long móng cho trâu bô d9't 1 näm 2022.
Tp trung chi dao cong tác quán 1 bâo v rirng, thumg xuyên kiêm tra
hin trtthng lam phn quàn l. Trong tháng, ngành chrc nàng dã to chirc 48 dçit
kiêm tra, truy quét tai thng; két qua: lam phân On djnh, không phát hin dâu hiu
tác dng vào rmg; phôi hap t chirc 21 dat tu.n tra bão v ri.mg, phông chông
cháy rt'mg trên các tuyên du?yng xung quanh Ban clào San Trà; tang cuYng Cong
tác kiêm tra phông cháy, chüa cháy thng tai các khu vrc d gay cháy dê nhàc
nho, ngän chn kjp thôi khi có cháy xày ra. Trong tháng, trén dja bàn thành phô
không xay ra cháy thng. Cong tác tiêp nhan và xi'r 1 dng vat hoang dà duc thxc
hin thu&ng xuyên.
2. Thu hut du tu trong, ngoài nu&c
Ti'ingày 01 tháng 01 näm 2022 dn ngày 15 tháng 01 näm 2022, (1) thành
phô dã cap Quyêt djnh chü tnrang du tu', Giây chi'rng nhan dãng k' dâu tu'
cho 02 dir an diãu tu trong nucc vOi tng vn 1.34 1,3 t dong; (2) Câpmâi 05 di.r
an FDI vói von dãu tu dàng k 5,496 triu USD; có 02 luçit nhà dâu tu nuóc
ngoài dàng k gop von, mua c phn, phAn vn gop trong các tO chirc kinh tê
vOi giá trj 0,128 triu USD; (3) cp mói giy chüng nhan däng k doanh nghip
cho 210 doanh nghip, chi nhánh và van phàng dai din, tOng von diêu 1 dàng
k dat 953 t dOng; tang 13,5% v s doanh nghip so vâi càng k' nãm 2021;
tong so ho sa lien quandén dàng k doanh nghip tip nhan và x1r 1 là 3.565 ho
sci, trong do CO 2.199 ho sa trirc tuyên (chiêm t' l 6 1,7%).
LQy dn 15 tháng 11 näm 2022, trên dja bàn thành pM cO 32.891 doanh
nghip và chi nhánh, van phOng dai diên dang hoat dng vói tOng so von dang
k dat 223.595 tS' dông; 348 dir an d,u tu trong nuóc ngoãi KCN vci tong von
dau tix 13 0.565 t dông; 377 dr an dau tu trong rnthc trong cac KCN, khu CNC,
khu CNTT vói tong von dâu tu 27.696,7 t' dong và 920 dr an FDI con hiu hrc
vói tOng vOn dâu tu trén 3,937 t USD.
3. Quãn I du tu' - xay dyng co' ban, quãn l quy hoich, dO thi vã tài
nguyen m6i trithng
COng tác quân 1 vn du tu' xây dung ca ban tip tiic ducic tang cuà'ng,
chü tr9ng dâu tu có trQng diem, quy mô hap l và nâng cao hiu qua dâu tu';
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chun bj du tu, thrn dinh du an, thit k - dr toán, thm djnh du thu Va quán
1 chat lixçing cong trInh duac thuc hin dung quy trInh và 1ut djnh. Tiêp tiic
thixc hin 1p Quy hoach thành ph Dà Nng giai don 202 1-2030, tam nhIn den
nàm 2050 và Kê hoach triên khai Quy& dinh 359/QD-TTg phê duyt Diêu chinh
quy hoch chung thành phO Dâ Nàng den nàni 2030, tam nhIn den näm 2045.
COng tác quán 1 quy hoach kin tric và cp phép xây dirng tip tic du'çic
triên khai thuc hin. Hoàn thiên d tháo diêu chinh Quyêt djnh sô4990IQDUBND ngày 26 tháng 7 näm 2016 cüa UBND thành phô Dà Näng ye ban hành
Quy chê phôi hçip gita các Ban Quãn 1 dir an dâu tu xây dirng vâi các s&, ban,
ngành và UBND các qun, huyn, xã, phuing trong qua trInh triên khai thirc
hin dir an dâu tu. Triên lthai cOng tác trang tn boa, din chiêu sang phitc vv Tét
Nguyen dan Nhâm Dan 2022 và tang cthng cong tác dam bâo an toàn ti các
cOng trInh dang thi cOng xây dixng trên dja bàn thãnh ph.
Cong tác quán 1 dt dai ducc tang tu&ng; trong tháng, thành phô ban
hành Quyêt djnh so 207/QD-UBND ngày 20 tháng 01 nàm 2022 ye Danh mijc
qu5 dat dâu giá quyên sü difling cth trên dja bàn thành phô (d9t 1) nàm 2022 dôi
vâi 200 Jo dat âchia 10 va 17 khu dt 1&n. Tap trung xây d'çrng báo cáo chuyên
dê ye cong tác bOi thung, giâi phóng mat bang trên dja bàn thành phô, p1ic viii
ni dung lam vic cüa Ban Thu?mg vi Thành üy, t chcrc tháng 02/2022. COng
tác quy hoch, kê hoach sr ding dat, lap danh mic can thu hôi dat bô sung närn
2022 dang tiêp tiic dugc triên kbai, thuc hin dam báo tiên d; tp trung hoàn
thành Phuang an phân bô và khoanh vüng dat dai theo khu chüc näng và theo
1oi dat cUa thành phô thi k' 2021-2030 dê tIch hop vào quy hochthành phô;
hoàn chinh Kê hoich sü diing dat giai don 2021-2025 cüa thành phO Dà Nàng;
cong tác thâm djnh, phé duyt Kê hoch sir diing dat nàm 2022 phvc vi cho
cOng tác giao dat, cho thuê dat, thu hôi dat, chuyen mic dIch sü d1ing dat tiêp
ti1c ducc quan tam, day mnh.
Di vâi lTnh vrc môi truông, tip t1ic trin khai các hoat dng thirc hin
nhim v trçng tam Kê hoach triên khai De an "Xây drng Dà Náng- thành phô
môi truô'ng" giai don 202 1-2030; triên khai các Dir an hçip tác quOc tê dä keu
gi thành cong trong th&i gian qua; tiép nhân các chuo'ng trInh, dir an dâu tu lien
quan den thu gom, xr 1' chat thai rAn. Tiep tic th1rc hin Chi thj so 0 1/CTUBND ngày 12 tháng 01 nAm 2022 cüa Chü tjch TJBND thành phO, theo do dä
triên khai ni dung tO chrc tOng don v sinh môi trung trên dja bàn thành phô
don Têt nguyen dan Nhâm Dan 11Am 2022. Phôi hop tO chüc giám sat thu gom,
phân loai, 1uu giü, van chuyên và xi:r 1 chat thai phát sinh trong cong tác phông,
chOng djch COVID- 19 trên dja bàn thành phO.
4. Các linh vuc vAn hóa - xA hôi
V Khoa h9c -' COng ngh: Thành ph dA t chirc kim tra tin d 01 dê tài
cap thành phô, 02 dé tài cap c s& vâ tiên hành nghim thu 01 dé tài cap thânh
phô. TAng ci.thng các hoat dng h trg doanh nghip, h trV h sinh thai khO'i
nghip, dôi mói sang tao. COng tác quàn l tieu chuân do 1ung chat 1ung, hoat
dng an toàn birc xa hat nhân và s& hth.i trI tue duoc triên khai tIch c'.rc. T.p
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trung cong tác thanh ki&n tra san phm hang hóa djp Têt Nguyen Dan Tan Sm
2021. Triên khai các nhiêm vu nghiên ciu khoa h9c trong linh virc cOng ngh
sinh hçc, tiêt kim näng lwing vá tix van chuyên giao cOng ngh.
V Van hóa - Th thao: Thành ph6 áä th chrc nhiu hoat dng van hóa,
van ngh sôi dng, hap dan nhan djp nhân các ngày lê, k nim: k nim 25 näm
thãnh phô trirc thuc Trung ucxng; k nim 92 näm Ngày thành lap Dâng Cong
san Viêt Nam và rnirng xuân Nhâm Dan. Ban hành Dê an to chirc các sir kin, lê
hi van boa dc sac hang nàm, gàn vói thiêt lap chuôi sir kin, van hóa Va lê hi
ye dêm cüa thành phô giai doan 2022 - 2026; Ké hoch triên khai thirc hin
Quyêt dnh so 2074/QD-TTg ngày 10 tháng 12 nàm 2021 cüa Thu til&ng ChInE
phü và Chuang trInh so 11 -CTrITU cüa Thành üy Ba Nàng ye triên khai thixc
hin Chi thj sO 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 nàm 2021 cüa Ban BI thu ye tAng
cuing sr 1nh dto cüa Bang doi vói cOng tác xay dirng gia dmnh trong tInh hInh
rnói trên dja bàn thành phô; thânh 1p Ban T chüc Dai hi The djc The thao
thành phô Ba NAng lan thu IX...
Cong tác bâo tn và phát buy các giá trj di san van boa tip ti1c duçc
quan tam, thânh phô dâ ban hành Quyêt djnh xêp hang di tIch ljch s1r dOi vói M
Binh hizung xl'r si Mac Tnthng Thành và dInh Huang Lam, x Hôa Khuong,
huyn Hôa Vang; hoàn thành các cong trinh tràng tu, tu bô di tich theo kê hoach
nàm 2021; báo cáo Thành üy ye Ho scr Quy hoach bão quàn, tu bô, phic hôi
Danh lam thAng cãnh quOc gia dc bit Ngü Hành San...
V Y t: Tinh hInh dich bênh COVID- 19 hin nay dang diên biên phüc tap,
cong don tir 01 tháng 01 nAm 2022 den ngày 20 tháng 01 nArn 2022 ghi nhn
11.076 ca mAc trén toàn thành phô, trong do, các chuôi lay nhiêm phcrc tp tp
trung ti các khu cong nghip và ch truyên thông. Hin nay, toân thãnh phô có
272 diem phong tOa cirng và 8 ccx s cách ly tp trung. TOng so 1u9't ngu1i duçic
xét nghim bAng phi.rang pháp RT-PCR trên toân thãnh phO cong don tr ngày 01
tháng 01 nAm 2022 den ngày 20 tháng 01 nAm 2022 là 258.33 8 luçt nguñ; bAng
phucmg pháp test nhanh là 55.084 luot nguôi. Thành phô tiêp t1ic thirc hin
nghiêm Nghj quyêt so 128/NQ-CP cña ChInh phü ye "ThIch ung an toàn, linh
boat, kiem goat hiêu qua dich COVJD-19", thirc hiên danE giá tInE hInh tirng khu
vuc xâ, phung dê quyêt dinJ-i cap do dich phu hqp. BOng thai, thành phO tO chuc
phãn lOai, hixàng dan cach ly, diu Irl nguài nhim COVID-19 tai nhà, noi km tth
trên dja bàn; triên khai ké hoach tiêm vAc-xin mfli 3 tang cuông cho ngui dOn
(dij kiên hoàn thành yào ngày 31 tháng 01 nAm 2022).
V giáo diic vâ dão tao: Ngành chuc näng dã th chuc các hoat dng chão
m'img kr nim ngày H9c sinE - Sinji vien (09/01), ngày thành 1p Bang Cong san
Vit Nam (03/02) và mrng Xuân 2022...; tham mru UBND thnh phO lira ch9n
sách giáo khoa lOp 3 nArn hoc 2022-2023; huóng dan các don vj, truOng h9c so kêt
h9c ki I nAm hgc 2021-2022; to chüc cac hi nghj so két hçc kS' I và triên khai
nhirn vli trçng tam h9c k' II nAm h9c 2021-2022 các bac h9c; ban hành kê hoach
chuyên dôi so ngành giáo diic và dào tao giai doan 202 1-2025, djnh huOng den
nAm 2030...
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V Lao dng - Thuang birth - Xä hOi: Trong tháng 01/2022, ngành chi.'rc
näng d to chirc 02 phiên giao dich viêc lam thu hiit 189 lucit doanh nghip tham
gia vâi 11.181 hrçit lao dng có nhu câu tuyên dung, dã kIip nôi giói thiu vic
lam cho 84 lao dng; tong các thành phn kinh t trên da bàn thành phô to vic
lam cho 2.000 lao dông, trong do có 1.000 vi tn vic lam tang them. Triên khai
thrc hiên ho trci si'ra chQ'a, xây mOi nhà a di vai ngithi có cong vai cách mng
11am 2022 v9i 673 nba.
Tip tue thuc hiên các chInh sách an sinE xA hi trong bôi cành djch bnh,
thành pho dâ khân truo'ng triên khai các chinh sách ho trq cr'ia trung isong Va
thành phô cho các tnrông hçp bi ánh huâng bäi dich bnh COVID- 19, két qua
den tháng 01/2022 nhii sau: (1) di vai chInh sách riêng cüa thânh phô theo Kê
hoach 135/KR-VEND dâ h tro 80.03 0 nguô'i, vth so tiên là 68,074 t dông; (2)
ho trçY các dôi tuçing theo Nghj quyt s 68/NQ-CP và Quyêt djnh so 23/QDTTg vai s tin là 167,297 t' dng; (3) h trçi theo Quy& dnh so 2788/QDUBND cho các h nghèo, khó khn va dôi tuçYng bâo trçY xâ hi nuôi duOng tp
trung là 266,147 t dông (trong do h6 Ira 1.63 0 tan go tr nguOn Trung ung cho
108.709 nguäi) và ngui dan gp khó khän trong vüng each ly y tê là 116,766 t
dông.
5. Xy dirng chInh quyn - Thanh tra - Tu' pháp
Thành pM dà ban hành K hoach s 14/KH-UBND ngày 19/01/2022 ye
vic triên khai thirc hin theo dôi, dánh giá tInh hInh th%rc hin thI diem to chic
mô hInh chInh quyên do thj ti thành phô Dà Nng nàm 2022; quyêt djnh thành
1p Chi cc NOng nghip tri,rc thuôc S& Nông nghip và Phát triên nông thôn.
Báo cáo tInh hInh thuc hiên Ké hoach so 28091KH-UBND triên khai ChtrcYng
trInh 45-CTr/TU cüa Thành üy v xay drng và trin khai chucmg trInh dào t.o,
phát triên nguôn nhan 1irc ch.t hrçing cao; báo cáo Ban Thuông vii Thành üy ye
tiêu chuân ngch cong chüc trong cong tác bO nhim can b; quyêt djnh bO
nhiêm, bô nhiêm lai môt s vi trI lãnh dao quàn 1. Tiêp ti1c quan tam triên khai
cOng tác cái each hanh chInh, cong tác dan tc, tOn giáo trCn dja bàn thành phô,
nhât là trong djp Têt nguyen dan sap den.
Tip tçc trin khai 05 Doàn thanh tra theo k hoch; hoàn thành vic kiêm
tra chông chéo Kê hoach thanh tra 11am 2022 cüa toàn ngành; ban hành kê hoach
phông chông tharn nhüng nàm 2022. Tiêp tc tniên khai hiu qua cong tác tiêp
cOng dan, tiêp nhn, phân loi và xü 1 dun, giài quyêt khiêu nai, to cáo, kiên
nghj, phán ánh ngay ti'r dâu nàm.
Trong tháng, ngành chi.c näng dä tham gia gop 117 van bàn, thârn djnh
02 dix thão van ban; tham mrru thành phô ban hanh Kê hoach cOng tác Phô biên,
giáo diic pháp 1ut nàm 2022 trên dja bàn thành phô. Tiép tirc trien khaithrc
hin Kê hoach sO 500 1/QD-UBND ngày 2 1/12/2020 cña UBND thành phô ban
hânh Kê hoach thrc hiên so hóa dt lieu ho tich ljch sü trén dja bàn thành phô Dà
Näng vao cci s& dir 1iu h tjch diên tfr toàn quOc. Tiêp tiic triên khai hiu qua
vic quân 1 xi'r l vi phm hành chInh, theo d5i thi hành pháp 1ut và bô trq tu
pháp.
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6. Quic phông - an ninh
Trong tháng, hoat ding cüa cac loai ti phamnói chung, ti phm hInh s,r
noi riêng tiêp tic dixçc kiêm chê, kiêm soát. Ci the: Ti pham ye trt t1r xã hi
xãy ra 25 vçi (giâm 18 vu (72%) so vâi tháng 12/202 1), 1am bj thuong 11 nguYi,
tài san thit hi ho'n 453 triu dng; tôi pham ma tOy dizgc phát hin, b.t gi 2,1
v1i, giãm 01 viii so vOi tháng 12/202 1, trong do, tôi pham mua ban trái phép chat
ma thy chiêm ti 1 cao (66,7%). Tôi pham kinh té diên biên phOc tap trong thai
gian cuoi nàm, nôi len là ti pham van chuyên, buôn ban, kinh doanh hang hóa
nhp 1u, hang cam, hang giâ, hang kern chat lucmg, hang không có hóa dan,
chüng tir, nguôn gôc xuât xr.
Trt tir an toàn giao thông, trât ti.r do thj tip tic ducc duy trI on djnh,
không xãy ra On täc giao thông nghiém trpng; trong tháng 0 1/2022 xày ra 04 vi
tal nan giao thông dmng b, lam ch& 01 nguôi, b thuang 03 nguai, thit hai tài
san khoàng 11 triu dông (so vOi cOng k' nàm 2021, so v không tang, khOng
giãm, giãm 02 nguai chêt, s ngithi bj thuang không tang, khOng giãm). Xãy ra
03 vu cháy (tang 03 vu so v&i tháng 12/202 1), khOng có thit hai ye nguai, dang
tiêp tic xác djnh thit hai ye tài san.
NhIn chung, trên th giâi tIrth hInh djch bnh COVID- 19 con din bin rat
phOc tap, thành phô tiêp tiic phôi hap chat chë vói Bô Y tê, Ban Chi dao Quôc gia
phàng chông djch COVID- 19 và các co' quan lien quan dé triên khai các bin
pháp phông, chông djch trong thO'i gian tâi. Hin nay, các hoat dng kinh tê - x
hi dang dan On djnh trong trng thai bInh thuèiig m9i, thj tnthng hang hóa On
djnh, hang hóa phiic vi Têt ducyc chuân bj day dO và phong phO dam báo phiic
vii nhu câu tiêu dOng cOa nhân dan. Tuy nhiên, boat dng thi.ro'ng mai và dch v
nhmn chung van chua the phiic hOi do tInh hInh djch bnh tiêp tçic có nhüng diên
biên phcrc tap, thu nhp cOa ngi.roi dan giàm nên vic mua sam có phân han chê
ngay ca trong dip Tet Nguyen dan. Các muc tiêu an sinh xa hi duqc duy tn thrc
hin, dai song cOa các tang lap nhân dan duc quan tam.
III. MQT sO NHIM VJ CHI DAO TRIEN KHAI TRONG THANG
02 NAM 2022
Trong tháng 02 näm 2022, UBND thành ph tip tic tp trung chi dao các
sâ, ban, ngành, UBND quân, huyên triên khai các quyêt djnh, ké hoach dà duqc
ban hành tir dâu nàm 2022 darn bào thrc hin hiu qua ChO dê nàm 2022 "Näm
thIch irng an toàn, linh hot, kiêm soát hiêu qua dich bnh và phiic hôi, phát triên
kinh tê - xã hi"; trong do tp trung các nhim vi1 sau:
1. V cong tác phông, chng djch bênh viêm duè'ng ho hp cp do chOng
mai cOa vi rOt Corona (COVID-19): Tiêp tçic to chOc thirc hin cO hiu qua các
chi dao cOa Ban BI thu, ChInh phO, ThO tithng ChInh phO, CáC co quan Trung
uo'ng va kiên chi dao cOa Thành Oy ye cong tác phOng, chông djch bnh
COVID-19. Tiep tic triên khai kê hoch thIch lrng, an toàn, linh boat, kiêm soát
hiu qua djch COVID-19 tren dja bàn thành pM. TriM khai thn toe, quyêt 1it
các bin pháp diêu tra, truy yet, khoanh vOng, each ly, xét nghiin, diêu trj, ngän
ch.n dch bnh xâm nhp vâo thành pM d kim soát, phông, chOng djch, dam
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báo an toân src khóe cho nhân dan, han ch t& cia các trueing hçrp tfr vong
nhung không crc doan ma thc hin trên nguyen tc "khoanh vüng, cách ly din
hçp, xét nghim, sang bc dién rông". Dam bào cong tác diu trj, chàm soc bnh
nhân COVID- 19. Tip tic dy nhanh tin d tiêm v.c-xin COVID- 19 trên dja
bàn thânh phô Dà Näng bâo dam muc tiêu B Yté dê ra; triên khai cong tác
tiêm phông s&m nhât, nhanh nhât, bâo dam diing so hrcing väc-xin duçc phân bô
trong thô'i gian tâi. Rà soát, lap danh sách các dôi tuçing hin dang cu trci trên
dja bàn chua tiêm rnQi 3 (bao gôm Ca CáC doi tuçrng d. tiém 02 müi các dja
phucmg khac) dê triên kbai tiôm chñng som, báo dam hoàn thành vic tiêm mi
3, trong qu I nàm 2022. Tién hành 1p danh sách tré em tü 05 -11 tuôi d có the
to chirc tiêm chüng ngay sau khi Bô Y té hu&ng dan và phân bô väc-xin; phOi
hçip vâi ca quan Cong an hoàn thành vic 1y ma djnh danh cho tré.
2. Chi dao các s&, ngành rà soát, tham mini UBNID thành phé trmnh
HDND thành pho cho kiên thông qua các nii dung thuc thâm quyên cüa
HDND thành phô theo dung quy djnh.
3. Các s&, ngành, UBND quân, huyên tip tuc tp trung nguôn hrc triên
khai hiu qua Ké hoich sO 185/KH-UBND ngày 26 tháng 10 näm 2021 ye vic
ph1c hôi và tang tru&ng kinh tê - xa hi trong bôi cãnh thich lrng an toàn, linE
boat, kiêm soát hiêu qua dich COVID- 19. Theo do, tiép t11c triên khai các giãi
pháp tháo gö khó khan, vi.thng mac dOi vi doanh nghip nhãm dam bào on djnh
san xuât, an sinh xã hi cho ngithi lao dng.
4. S&Xây dicing tip tiic tp trung tham mini UBND thành.phO triên khai
hiuquâ Kê hoach so 111IKH-UBND ngày 10 tháng 6 nàm 2021 ye thirc hin
Quyêt djnh so 35 9/QD-TTg ngày 15 tháng 3 nàm 2021 cüa Thñ tu6ng ChInh phü
phê duyt Diêu chinh quy hoach chung thành phô Dà Nng den nàm 2030, tam
nhIn den näm 2045. Theo do, rà soát, diêu chinh, 1p quy hoch các phân khu;
lap quy hoch các chuyên ngành ha thng ki thuat; diêu chinh quy hoach Cãng
Hang không quôc tê Dà Nng...
5. SO Ni vv tham rni.ru UBND thành ph vic trin khai to chüc tuyên
dicing cOng chüc nàm 2021; to chOc thi nâng ngch cong chOc vâ thang hang
chirc danE nghê nghip viên chi'rc tü chuyên viên len chuyên viên chinh hoc
ti.rong di.rcrng cüa thành phô Dà N1ng nàm 2021.
6. UBND các qun, huyn tip tiic chi h trçi cho các dôi ti.rcing là nguO!i
dan, nguO'i lao dng và nguOi sO ding lao dng gp khó khàn do djch bnh
COVID-19 näm 2021 theo Nghj quyt s 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 nàm 2021
cOa ChinE phO, Quyêt djnh so 23/2021/QD-TTg ngày 07 tháng 7 näm 2021 cfia
ThU tithng Chinh phU và cac dôi tu'ng däc thu cOa thành phô ngoài quy djnh
cUa Trung ung.
7. SO K hoach và Du tu chU trI, phi hp vOi các sO, ban, ngành, UBND
qun, huyn, thin vj tu van tong thirc hin xây drng Quy hoach thành phô Dà
Näng thi k' 2021 - 2030, tam nhIn dn näm 2050; dam bào tiên d trinh ThO
tuOng ChInh phO phé duyt vào tháng 6 nàrn 2022 theo dung quy djnh. DOng
thOi, tham mini UBND thành ph báo cáo Ban ThuOng vi Thành Uy vic sci két
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03 (ba) nàm trin khai thirc hiên Nghi quy& s 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01
nAm 2019 cüa Bô Chmnh trj ye xay dmg và phát triên thành phô Dà Nang den
nàm 2030, tam nhIn den nàm 2045.
8. Sâ Tài chInh tip tiic phi hop vi các bô, ban, ngành Trung uanghoàn
chinh, trInh ChInh phü, Thu tuOng ChInh phü ban hành Nghj djnh scra dôi, bô
sung Nghj djnh so 144120161ND-CP ngày 01 tháng 11 näm 2016 quy djnh mt
so co ché dc thñ ye dâu tir, tài chInh, ngân sách và phân cap quãn 19 dôi v&i
thành phô Ba Näng.
9. Các s&, ngành, UBND qun tip tijc trin khai hiu qua Nghi dinE s
34/20211ND-CP ngày 29 tháng 3 näm 2021 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và bin
pháp thi hành Nghj quyêt sO 1 19/2020!QH14 ngày 19 tháng 6 nm 2020 ciia Quoc
hi ye thI diem tO chirc mô hInh chInh quyên do tM và mt so co chê, chInh sách
dc thu phát triên thânh phô. Trong qua trInh triên khai thirc hin, nêu cO khó khAn,
vuing mac, kjp thôi báo cáo UBND thành phô có 9 kiên chi cto.
10. Can cu k& lun cüa Thii tuâng Chinh phü tai bui lam vic vâi thành
ph Ba Nng vào ngày 01 tháng 12 nàm 2021, các s&, ngânh liOn quan khn truang
tham mi.ru UBND thành phô xay dng kO hoach triOn khai thirc hin, dam bào kjp
thi tháo g kho khan, vu&ng mac trong cong tác chi do, diOu hãnh cüa dja
phucng trong thôi gian qua.
11. Tip tiic trin khai hiu qua k hoach tn công, tr.n áp các loai ti
phm trong tInh hInh diên biOn phüc tp cña djch bênh COVID- 19, dam bão trt
tir an toàn xã hi trên dja bàn thành phô, nhât là trong djp TOt Nguyen dan nàm
2022.
12. T.p trung giái quy& düt dim dan, thu cña cong dan, doanh nghip
trên dja bàn thành phO theo dung quy djnh, tao diêu kin tháo g khó khàn,
vu&ng mac cho doanh nghip nhàm on djnh san xuât và an sinh xã hi dôi vOi
nguôi lao dng.
TrOn day là Báo cáo cong tác chi dao, diu hành và tInE hInh kinh tê - xà
hi tháng 01 näm 2022 trOn dja ban thành phô Ba Nng. UBND thành phô kinh
gui Van phông ChInh phü xem xét, tong hop!.
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