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Dc Ip - Ti do - Hnh phüc

UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
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V/v trin khai Kt 1un
so 181-KL/TU cüa Thãnh üy
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Thrc hin K& 1un s 181 -KL/TU ngày 22 tháng 4 näm 2022 cüa Thành
üy Dâ Näng ye két 1u.n ti Hi nghj Thành üy lan thu 7 ye tInh hmnh cong tác
qu I và nhim vii trQng tam qu 11/2022 và mt so chü truang quan trng theo
chucing trInh cong tác; Chü tjch UBND thành phô có ' kiên nhu sau:
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Giao các sâ, ban, ngânh can cir kin chi dto cüa Thành üy ti K& 1un
so 181-KL/TU nêu trén dê nghiên cüu, tham muu UBND thành phô vic triên
khai thirc hin theo dung quy djnh. Trong qua trInh triên khai thirc hin, nêu có
khó khän, vrnrng mac, các co quan, dan vj kjp thôri báo cáo UBND thành phô có
kiên chi dao.
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Nhn diiçic Cong van nay, d nghj các co quan, dan vj khAn trucing trin
khai thirc hin theo dung quy
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KT. CHU TICH
CHU TICH

BANG CONG SAN VIT NAM

THANH UY BA NANG

Dà Nàng, ngày 22 tháng 4 nám 2022
VAN PHONG UBND TP. DA 1
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1-KL/TU
KET LUJLN
HOT NGHI THAN}I O LAN THU 7
tI h hInh cong tác qu I và nhim vij trçng tam qu 1112022
t so chü trirong quan trçng theo chuoiig trInh cong tãc
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Ngày 14/4/2022, Ban ChAp hânh Dãng b thành ph dã t chirc Hi nghj l.n
thu 7 dê dánh giá tInh hInh các mt cong tác qu I, bàn phucmg huàng, nhim vii
trçng tam qu 1112022 và cho kiên mt so ni dung quan tr9ng theo chwmg trInh
cong tác. Sau khi nghe báo cáo và thâo 1un, Ban Chap hành Dãng b thành phô
thông nhât kêt 1u.n:
I. V tlnh hInh cong tác qu I và nhim vy tr9ng tam quy 1112022
Ban ChAp hành Dâng b thành ph th6ng nhAt dánh giá tInh hInh cac m.t
cong tác qu I thành phô dã dt dxçic mt so két qua khà quan; kinh tê có tang
truông; thu ngân sách dt khá so vâi dr toán; tInh hInh san xuât kinh doanh, djch
vi, du ljch trên dja bàn dang khôi phiic trâ 1i; các linh viTc vn hoá, xä hi di.rçc
quan tam và tAng cixng. TInh hmnh an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hi cc bàn
ducic dam bão. Cong tác xây dirng Dáng và h thông chInh tr ducic chü trçng, có
chiéu sâu và dt duçc nhiêu kêt qua tIch circ, thüc day sr phát triên kinh té - xâ hi
thành phô.
Kinh t thAnh ph tuy có phc hi nhung chua dng du, tip tiic bj ánh
huing do tác dng cüa dti djch COVID-19; tong san phâm trên da bàn (GRDP)
tuy có tAng trL ng nhtmg con a müc thâp (khu vc cong nghip và xáy dtng tang
1,96%; khu vtc dich vu tang 0,8%,); vic tháo gà các khó khAn, vithng mAc cOa
doanh nghip và tién d triên khai mt so cOng trinh, d an dng lirc, trQng diem
cOn chm; két qua thu hut dâu tu chua dat yêu câu. TInh hmnh d&i song, vic lam
cOa mt b phn nhân dan cOn khO khAn. Triên khai các chInh sách h trçY doanh
nghip phiic hôi sau djch bnh dat hiu qua chua cao. Vic triên khai thI diem to
chüc mO hInh chInh quyên do thj phát sinh mt sO khó khän, nhât là cong tác
huOng dan, diêu hành ngan sách t?i cap qun, phixang cOn nhiêu viz&ng mac. TInh
trng dáng viên bO sinh hoat Dãng, xin ra khOi Dàng và vi phm k 1ut Dáng van
cOn din ra, dAng viên là can b, cong chüc xin nghi vic có xu huóngtäng. TInh
hInh an ninh chInh trj, tr.t tr an toàn xA hi cOn tiêm An nhiêu van dê phüc tap,
khiêu kin ye dat dai kéo dài; nôi len tInh trng vi phm pháp 1ut trong thanh thiêu
niên và ti phm cong ngh cao; tai nan giao thông tang trén cá 03 tiêu chI.
Thai gian dn, dir báo thành ph tip tVc di m.t vth nhiu khó khAn, thách
thüc, tInh hInh djch bnh có giãm nhirng cOn diên biên phuc tp và sr biên dng
khó hr&ng cüa tInh hInh kinh té - chInh trj the giOi có the lam ch.m qua trinh phiic
hôi các hoat dng kinh tê cüa dat nuâc và thành phô. Truâc tInh hInh do, Ban Chap
hành Dãng b thAnh phO dê nghj các cap üy, chIrth quyên, Mt trn To quôc và các

2
doàn th chinh trj - xã hi chü dng Co giãi pháp khc phiic các hn ch, khó khân
trong th&i gian den, trong dO, tp trung thc hin tot các nhim vi trng tam sau:
1. D ngh các cp Uy, t chi:rc dãng, chInh quyn, Mt trn T quc va cac
doàn the chInh trj - xa hi các cap no 1'çrc, quyêt tam chInh trj cao han ntra, vuçit
qua nhctng khó khan, thách thtrc, triên khai có hiu qua các nhim vçi chInh tn
duçic giao trong qu II, gop phân hoàn thành cao nhât các chi tiêu dé ra t?i Nghi.
quyêt cüa Thành üy ye phiiang huàng, nhim vi nãm 2022, nht là:
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1.1. Các cp üy, t chirc dãng, chmnh quyn, Mt trn To qu& và các doàn
the chInh tn - xã hi:
- Rà soát và trin khai có hiu qua các giài pháp thrc hin Nghj quyt cüa cp
mmnh gän vâi triên khai quyêt 1it, m?nh me Chuang trhih hành dng so 01-CTriTU
ngày 10/12/2020, Chuang trmnh hnh dng so 08-CTr/TU ngày 23/4/2021, Kêt 1un
cüa Thành üy Ye süa dôi, bô sung Chi.rang trInh hành dng so 01-CTr/TU, so 08CTr/TU và Chuang tnmnh lam vic cüa Thành üy, Ban Thi.r&ng vi Thãnh üy nàm
2022; trong do, tp trung rà soát, süa dôi, bô sung các Chixang trInh hành dn thirc
hin Nghj quyêt Di hi lan thu XIII cüa Dãng gn vâi Nghj quyêt Dai hi Ian thu
XXII Bang b thành phô và Nghj quyêt dai hi dãng các cap nhim k5' 2020 - 2025
ti cap mInh. Chi do to chirc thành cong di hi chi b nhim k' 2022 - 2025.
- Quy& 1it trinkhai K hoch s 45-K}I/TU ngày 28/01/2022 cüa Ban
Thuingvii Thành üy ye thixc hin Két lun s6 21-KL/TW ngày 25/10/202 1 cUa
Ban Chap hành Trung uang và Ké hoch so 03-KHITW ngày 0 1/12/2021 cüa Bô
ChInh trj ye day mnh xây drng, chinh don Bang và h thông chInh trj; kiên quyêt
ngàn ch.n, day lüi, xü 1 nghiêm can b, dãng viên suy thoái ye ti.r tu&ng chInh tn,
dao duc, lôi sOng, biêu hin "tr din biên", "tix chuyên hóa".
- Rà soát, dánh giá nh&ng thun lçii, khó khän, vthng mc trong trin khai thI
diem to chrc mô hmnh chInh quyên do thj de báo cáo Ban Thi.thng vii Thành üy xem
xét, cho kiên trong tháng 4/2022. Hoàn thin quy chê lam vic cüa Uy ban nhãn
dan qun, phumg;
- Phát huy vai trO va trách nhim cüa nguii dimg du các s&, ban, ngành,
cap üy, chinh quyên dla phirang trong lãnh dto tnien khai các nhim vi tr9ng tam
cUa thành phô giao cho don vi hoàn thãnh trong näm, nhât là cong tác giâi tOa, den
bü, giâi phóng mt bng, giài ngan ké ho?ch von dâu tir cong dam bào dung tiên d
và k hoch dé ra.
- ChU trQng cOng tác chfnh ti-i ttr tiz&ng, chü dng cung cp thông tin djnh
hi.thng dix 1un, nhât là dôi vri các van dê phüc t.p, nhy cam; tang cithng giái
quyOt khiêu ni, to cáo, kiên nghj, phãn ánh cüa nguOi dan tai co s&, không dê xáy
ra tInh trng mt so dôi txçmg tp trung dông ngi.thi khiêu kin kéo dài ti các co
quan hành chInh.
1.2. Các co quan tham muu, giüp vic Thành Uy thtr?ing xuyen rà soát và
triên khai tot Chi.rong trinh lam vic cüa Thânh üy, Ban Thumg vi Thành üy nãm
2022, trong d, lu'u mOt so ni dung sau:
- Ban T chuc Thãnh üy rà soát, b sung quy hoch can b nhim kS' 20202025 và nhim kS' 202 1-2026, triên khai quy hoch can b nhim kST 2025-2030 và
nhim kS' 2026-2031 theo quy djnh; tham mmi dánh giá 03 nàm thirc hin Quy djnh
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s 13063 -QD/TU ngày 07/5/2019 cüa Thành üy; 03 nàm thrc hin Quy dnh s
so
13068-QD/TU ngày 10/512019 cüa Ban Thuô'ng vii Thành üy (nay là Quy djnh
76-QD/TU ngày 23/12/2020). Chü trI, phôi hqp v&i dan v lien quan tham muu, ban
hãnh Quy chê lam vic mu cüa dàng üy cci s, hoân thành trong tháng 6/2022.
Ban hành quy djnh, huâng din, cii the hóa các quy djnh mói cüa Trung l.rclngW.
- Ban Tuyên giáo Thành Uy tham muu ban hành K hoach thrc hin Hithng
dn so 40-HD/BTGTW ngày 25/02/2022 ye "Dâu tranh, cam hóa can b, dâng
viên, van ngh si, trI thüc bat man, co hi chinh trj" và Quy trInh phôi hcip tiép
nh.n, tham mixu xi:r l và djnh huàng du Iu.n xä hi trong tháng 4/2022; tham
mru ban hành và triên khai có hiu qua và Dê an tuyên truyên, lan tôa thông tin
tIch cic, dâu tranh phàn bác các quan diem sai trái, thu djch trên Internet và
xã hi ti thành phô trong tháng 5/2022. Phát dng Cuc thi viêt chinh 1un ye
báo v nén tang tu ttràng cüa Dàng, dâu tranh phãn bác các quan diem sai trái, thi
djch lan thu hai nàm 2022 trong can b, dãng viên. Chuân bj chu dáo ni dung lam
viêc vâi Doàn kiêm tra, khão sat cüa Ban Tuyên giáo Trung uang ye vic triên
khai các nghj quyêt, chi thj, kêt 1un, van bàn cáa Dàng trên linh virc van hóa, van
ngh nãm 2022 (dy' kiên trong tháng 4/2022).
- Ban Dan vn Thành üy tham mi.ru ban hành Chi thj v tang cu&ng länh do
vic triên khai thirc hin Quy chê dan chü co sà trên dja bàn thành phô trong
tháng 5/2022; tiêp tic theo döi, nãm tInh hInh cong tác chuân bj to chrc Di hi
di biêu Giáo hti Pht giáo Vit Nam thành phô lan thu vi, nhim kS' 2022-2027.
- Uy ban Kim tra Thành üy tham muu kim tra khi Co du hiu vi pham
trong 1nh do, chi dao, to chüc thirc hin cong tác phàng, chOng djch COVID- 19
theo chi dio cüa Uy ban Kiêm tra Trung uang ti Cong van so 1646CV/UBKTTW,báO cáo Ban Thu&ng vi Thành üy trtnrc ngày 15/6/2022. Tiêp tc
nghiên cru, phô biên quán trit, tuyên truyên và to chüc thc hin có két qua các
quy djnh, huàng dan ye cong tác kiêm tra, giám sat, thi hành k' lut dãng. Triên
khai nghiêm tuc, hiu qua Chucing trInh kiêm tra, giám sat näm 2022.
- Ban Ni chInh Thành üy tham mi.ru chi do tang kt cong tác rà soát các
cuc thanh tra ye kinh tê - xã hi và thirc hin kiên nghj cüa Kiêm toán Nhà ntrâc
ti dja phucing theo Kê hoch so i 7-KH/BCDTW cüa Ban Chi dto Trung uang ye
phông, chOng tham nhüng, tiêu circ; tham mlxu Ban Chi dto Cài cách ttr pháp
thânh phô to chuc Hi thão "Giãi pháp nâng cao cong tác chi d.o trong vic giám
djnh, dnh giá tài san dê ph%ic vil xr 1' các vi an, vi vic"; kiêm tra, giám sat cong
tác lanh dao, chi do thirc hin nhim vu cãi cách tix pháp tai Ban can sr dãng Vin
kiêm sat nhân dan thành phô và Ban Thu?mg vu Qun Uy Thanh Khê; tham muu sa
kêt 03 nám thirc hin Quy djnh so 1 1-QD/TW ngày 18/02/20 19 cüa B ChInh tr;
sa ket 05 nàm thrc hin Chi th so 15-CT/TU ngày 18/01/2017 cüa Ban Thung vii
(1) Quy djnh v chrc nng, nhim v, quyn hn và t chirc bO may cüa các co quan chuyên trách tham muu,
ghp vic qun y, huyn üy (Quy djnh so 46-QD/TW ngay 03/12/2021 cUa Ban BI thu); (2) Quy djnh v dôi tucmg,
tiau chuân Va phân cp dào tao I' 1un chmnh trj (Quy djnh so 57-QD/TW ngày 08/02/2022 cOa Ban Bi thx); (3)
Huàng dan vO ye thâm quyên ra quyêt djnh b6 nhim, nâng bc, nâng ngch itrong dOi vOi can bO, cong chirc, vien
ch(rc co quan Dãng, Mt trân T6 quOc yit Nam và cAc t chüc chInh tn - xA hOi (Htio'ng dn sO 03-HD/BTCTW
ngay 24/4/202 1 cOa Ban T chic Trung uang); (4) Kêt 1un s 28-KL/TW ngãy 21/02/2022 cUa B Chinh trj v tinh
gian bien chE và co câu Lai di ngU can b, cOng chc, vién chirc; (5) KM Iun so 23-KL/TW ngày 10/12/202 1 cüa
Ban Bi thu v tiép tic dy manh cOng tác luân chuyén can b kim tra cAc cap sang cong tác nganh, các cap vâ !uân
chuyên can bO 1nh dao, quãn I các nganh, các cp v lam cOng tác kim tra, giam sat cOa Dáng.

(1)

4
Thành ày; tng kt 10 narn thirc hin Chi thj s 20-CT/TU ngày 26/4/2012 cüa Ban
Thi.ring v11 Thành üy; triên khai Ké ho?ch sO 18-KHIBCDTW ngày23/3/2022 cUa
Ban Chi do Trung ung ye phông, chông tham nhüng, tiêu crc ye kiêm tra vic
lânh do, chi do, to chüc thirc hin cong tác phát hin, chuyên giao, tiêp nhn, giài
quyêt tO giác, tin báo ye ti pham, kiên ngh kh&i to các vii vic có dâu hiu ti
phm ye tham nhüng, kinh tê, tiêu circ và cong tác giám djnh, djnh giá tài san trong
giài quyêt các vçi an, vi vic tham nhi:ing, kinh tê, tiêu circ.

l-h

oa

nl

-h
o

an
l

- Van phông Thành ày tham mru Ban Thii?mg vi Thành ày lãnh do trin
khai có hiu qua Dé an Cãi cách hành chInh trong các c quan Dàng giai doan
2020-2025; theo dOi, don dôc, dánh giá vic thI diem ma rng H thông Quàn 1
vAn bàn và diêu hành tác nghip (Egov) dôi vai các cci quan Dáng, Mt trn To
quOc và các doãn the chinh trj - xA hi; djnh k' theo dôi, tOng hccp và báo cáo tiên
d triên khai các chü trung, kêt lun càa Thành ày, Ban Thuang vi Thành ày,
Thrmg trrc Thành ày; tham mini Báo cáo ket qua 03 nAm triên khai thijc hin
Nghj quyêt so 43-NQ/TW cüa B ChInh ti-j (khóa XII) trong tháng 4/2022.
1.3. Ban can sir dang Uy ban nhân dan thành pM chi dao các cci quan chàc näng:
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- Tip tiic rà soát, dr báo kjch bàn và có giâi pháp quyt liit thüc d.y phát
triên kinh tê thành phO, nhât là dôi vfci các ngành kinh té chü lirc và có dóng gop
lón trong tAng tnrang GRDP thành phô (dich vi liru trz và an uông; van tái kho
bäi, cong nghip ché bién, ché tgo, thông tin và truyén thông; hogt dóngtài chInh,
ngán hang, báo hiém; hogr dóng kinh doanh bat dOng san,); djnh k' hAng tháng
báo cáo Thithng trrc Thành ày theo dôi, chi dao.
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- Tp trung trin khai có hiu qua K hoach th?c hin Chü d nAm 2022 và
Kê hoach phvc hôi và phát triên kinh tê - xA hi trong tInh hInh mâi, thIch ing an
toàn, linh hoat vâi djch bnh COVID- 19 gAn vói vOi Chucrng trInh phOng, chông
djch COVID-19 giai doan 2022 - 2023; phát huy vai trô cüa Ban Chi dao phic Mi
yà phát triên kinh té - xãhi trong bôi cAnh djch COVID-19 thành phô và các to
cOng tác lien ngnh cüa Uy ban nhãn dan thành phô ye tháo gà khó khãn, vuàng
mAc cüa dr an dâu tu xây dirng và dâtdai, quy hoach, tài chInh và các van e có
lien quan khác dôi vol các dir an, khu dat trên dja bàn thành phô.
- Thi:rc hin quyt lit các nhim v11, bin pháp giâi ngân vê,n du ti..r cong
theo chi dao cüa ChInh phà, Thà ti.r&ng ChInh phü và Ban Thuang vi Thành
gAn vOi trách nhim cüa ngithi dimg dâu co quan, don vj, dja phuong, phân dâu
hoân thành kê hoach nAm 2022. Thu&ng xuyén kiêm tra, dánh giá tien d thirc hin
các dir an, cong trInh dng lirc, tr9ng diem, nhAm phát huy vai trô kich thIch cüa
dâu tir cOng trong tAng truOng hin nay, nht là các dir an có nghTa lion vüng.
- Lua ch9n các dr an dng lrc, trgng dim, quy mô IOn d tp trung tháo gi
khó khãn, vithng mAc, day nhanh các trInh tu thà tilc, xác dlnh rö 1 trInh thirc
hin, trách nhim, tin d thri gian tai môi co' quan, don vj, dja phuong và dánh
giá, kim diem trách nhim trong tirng birOc tiên d, l trInh; trong do, phân nhóm
các cong trmnh phân dâu hoàn thành trong nAm 2022 tuyên ththng vành dai phIa
Táy a'oqn QuOc 1s5 14B den dtr&ng HO C'hi Minh, tuyén throng DH2, tuyén a'iràng
DT6OJ, thth'ng yen sOng Tuyên Scm - Thy Loan, Khu COng viên p/ian mCrn sO 2,
các cOng trInh xz l, thu gom nithc thai...); nhOrn các cong trmnh ,phân dâu khOi
cong trong nAm 2022 (dir an dáu tir xay d4rng Ben cáng Lien C'hiéu; Khu du ljch
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nghi dzting và giái trI tdng hçip Lang Van, Khu Td hcip cong trInh phyc vy Lê hi
Pháo hoa quOc tê ('hgng myc k/ian dai, diem bàn), các khu cOng nghip mói. Hôa
Nm/i, HOa Nhcin, HOa Cam - giai doçin 2, Khu Lien hip the thao Hôa Xuán...);
nhóm các dir an triên khai dâu giá quyén sfr diing dat và dâu thâu di;r an có st'r ding
dat trong nãm 2022 dé tp trung nguôn 1irc triên khai và don dôc thrc hin.
: T chüc thành cong Din dan Du tu Dà Nng trong tháng 6/2022. Tip
c triên khai hiu qua Dê an Day mnh thu hi'it dâu ti.I vào thành phô giai don
2021-2025, tam nhIn den 2030 và Dé an tong the cong tác ngoi giao kinh tê thành
phô giai do.n 2021-2025; tp trung thu hut dâu fl.i có chçn icc thông qua các diên
dan, hi nghj xüc tiên dâu tu trirc tuyên vói cac thj tnrng tr9ng diem và quôc gia
dang có chInh sách chuyên djch dông von dâu t.r, gän thu hñt dâu tu vói dam bào
quôc phông - an ninh và bào v môi tru&ng. Xây dirng Dêán Nghiên cü'u kôu gçi,
xic tiên các doanh nghip, tp doàn iOn dâu tu vào các khu cong nghip m&i (HOa
Cam - Giai doczn 2, HOa Nhon, HOa Ninh,) và Khu cong nghip ho trçY Khu cong
ngh cao Dà Nng, báo cáo Ban Thu&ig vir Thành üy. Rà soát, dánh giá hiu qua
sü diing dat, tlnh hInh hoat dng cüa doanh nghip, kêt qua và phucing huOng xác
tiên dâu tu vào Khu COng ngh cao và các khu cong nghip trên dja bàn thành phô,
báo cáo Ban Thi.r&ng vi Thành üy trong tháng 6/2022.
- Cãi thin manh me mOi trtthng du tu, kinh doanh, cái each thá tilc hành
chInh, thüc day chuyên dôi so, tao diêu kin thun lqi dê doanh nghip hot dng
san xuât, kinh doanh. Trong do, tOng hqp, dê xuât danh sách the nh&ng dir an có
khá nàng tháo g& khó khän, vithng mac dê doanh nghip thirc hin nghia vi tài
chInh, tiêp tiic triên khai các buOc dâu tu, sOm dua d1r an vào khai thác gán vOi i
trInh và giái pháp ci,i the tr nay den cuôi nãm, gOp phân tang thu ngân sách thành
phô. Nghiên ciru, báo cáo Ban Thu&ng vi Thành üy ye tInh hInh thu hut dâu tu
theo hInh thirc dôi tác cong - tu (PPP) và vic si'r dung hiu qua các nguOn hic dâu
tu, day manh xa hi hóa trong môt so linh vuc, nhât là giáo dic và dào tao, y tê,
van hOa, the thao, mOi trung... trong tháng 6/2022.
- Trin khai có hiu qua K hoach khôi phic hot dng du lch thành ph Ba
Nàng và pht.rang an to chirc tr& 1i hoat dng du itch trên dja bàn trong giai don
binh thithng mOi; ban hành Dêán djnh hi.r&ng phát triên du ljch thành phô Ba
Näng den nãm 2030, tam nhin den nàm 2045 trong tháng 6/2022. Da dng và dc
sac hóa các san phâm du ljch; trirOc mat, thirc hin tOt các chi.rang trInh kIch câu
thu hOt khách du ljch ni djanäm 2022, nhât là dip 30/4 - 0 1/5, du ljch he; chuân bj
chu dáo diéu kin can thiêt tO chOc thành cong Diên dan Dir?mg bay Châu A 2022,
Giái Golf Phát triên Châu A 2022; khai trtrang mô hInh thI diem Bâi biên dêm M
An kêt hqp hot dng tai Khu phô du ljch An Thung; 4n hành Va khai thác hiu
qua ben CT15, khai thác tuyên thOy ni dja CT1S - Bãi Da, tuyên Ba Näng - L
San; triên khai Phucmg an thI diem quãn l hot dng vui choi giái trI duOi nuOc.
- Trin khai hiu qua, tri@ d các bin pháp chng th.t thu thu& gn vOi
nuôi duOng nguôn thu ben vng. ChO trQng rà soát, dánh giá tInh hInh hoat dng
cOa doanh nghip dê dam bão thu dOng, thu dO, thu kjp th&i tiên thuê vào ngân
sách nhà nuOc. Diêu hành chi ngân sách chit chë, ti& kim, hiu qua, phO hqp vOi
tiên d thu và trong diêu kin thI diem tO chOc mô hInh chInh quyên do thj.

6
- Hoàn thành 1p Quy hoch thành ph thyi kS' 2021 - 2030, tm nhmn dn
nãm 2050, báo cáo Ban Thi.r?yng vi Thành üy trong tháng 5/2022 truic khi trInh
ti Hi nhj Thành üy chuyên dê và KS' h9p chuyên dê cüa Hi dông nhân dan
thành phô trong tháng 5/2022 (tiôn hânh dông thôi vói quy trInh gfri xin kién
thâm djnh cüa các b, ngành Trung iiong), dam bâo thai gian báo cáo Thu tuâng
Chmnh phü trong tháng 6/2022 theo kêt lun cña Ban Th.r&ng vii Thành üy tai
Thông báo so 202-TB/TU ngày 14/10/2021.
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- Khn tnrong 1p và phê duyt quy hoach các phán khudám bão tin d theo
Ké ho.ch so 11 1/KH-UBND cüa Uy ban nhán dan thành phô ye triên khai Quyêt
djnh sO 3 59/QD-TTg ngày 15/3/2021 cüa Thu tufng Chinh phil Chun bj chu dáo
ni dung và diêu kin to chüc tot Hi nghj chuyên dé ye cong tác giái phOng mt
bän trong tháng 5/2022. Khân tnrcrng triên khai có hiu qua cong tác dâu giá
quyên sü diing dat näm 2022 dâ duc phê duyt. TIch circ phôi hcp v&i cac to cong
tác cüa Thu lthng ChInh phü dê kiêm tra, rà soát Va dê xuât giái quyêt, tháo gi
vu&ng mac, khó khãn trong qua trinh thrc hin các két luãn thanh tra, bàn an.
- Tip tiic trin khai khn trirnng, hiu qua các chi dao cüa Trung ucmg
phông, chông djch COVID-19. Nhanh chóng diêu chinh, si'ra doi, hràng dan thirc
hin quy djnh ye phOng, chông djch linh hot, phü hçip v&i tmnh hInh thijc tê và các
chü trixcmg, chi do m&i cüa Trung uong, nhât là Chixcrng trInh phông, chông djch
giai doin 2022 - 2023 cüa Chinh phil Triên khai an toàn, nhanh nhât vic tiêm vàc
- xin theo kê hoach; chü dng rà soát, chuân bj san sang mi diêu kin dê tiêm
chüng an toàn cho tré em tü 5 tuôi den dithi 12 tuôi. Tiêp tic triên khai hiu qua
chInh sách h trçi, bào dam an sinh xã hi cho ngll&i dan, ngträi lao dng, dôi
ti.rçlng yêu the, doanh nghip bj ânh hiRrng do djch COVID-19. Tang cithng kiêm
tra, giám sat vic kinh doanh mt hang phiic vi phông, chng djch COVID- 19.
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- Thirc hin hiu qua các chInh sách an sinh, phuc lçii xã hi, nht là các
chucmg trInh "thành phô 5 không", "thành phô 3 có", "thành phô 4 an". Tham muu
ban hành Nghj quyêt cüa Ban Thi.räng vii Thánh üy ye tang cithng sr 1nh dao cUa
Dáng dôi vài cong tác giârn nghèo ben vüng trong tháng 4/2022. Chuân bj chu dáo
ni dung và các diêu kin to chirc tot buôi gp m.t cüa Thung trrc Thành üy vâi tn
thirc thành phô nhân Ngày Khoa hçc - Cong ngh Vit Nam trong tháng 5/2022.
- T.p trung rà soát, dánh giá và dy mnh trin khai có hiu qua Chi th s
24-CT/TU ngày 10/8/2009 cüa Ban Thing vi Thãnh üy ye tiêp tiic day manh
cong tác phôi hqp giñp d các gia dInh có hoàn cãnh dc bit ngheo, h9c sinh bO
hçc và thiêu niên hu, vi pham pháp luat trên cija bàn thành phO.
- Tang ci.thng cüng c quc phOng - an ninh, gi vfrng n djnh chInh tn và
trt tr an toàn xà hi. Chü dng triên khai phuo'ng an bào dam an ninh, an toàn
tuyt ct& các mvc tiéu, cong trmnh tr9ng diem, sir kin chInh trj, yãn hóa, xâ hi
quan tr9ng, doàn lãnh dao Dâng, Nhà nuóc yà doàn khách quôc tê den Dà Nãng,
nhât là yão djp Ngày Chiên thàng 30/4 và QuOc te lao dng 1/5. TAng cung các
giãi pháp phOng ngi'ra, kéo giám ti pham, t nan xA hi; dam báo trt t an toàn
giao thOng, phOng chông cháy, no trén dja bàn thành phô. Chi dao triên khai cong
tác chuân bj t chi'rc diên tp khu virc phàng thu các qun: Hãi Châu, Cam L, Ngü
Hành Scm nAm 2022. PhOi hcip ycfj các ca quan Trung ixcmng tO chüc Hi thâo KS'
nim 70 nAm Chin thAng DOn Nhât yà hot dng lien quan trong tháng 9/2022.
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1.4. Dáng doàn Hi dng nhãn dan thânh ph chi do:
- Theo dôi, don dc, dng hh cüng Ban can s'r dãng 1Jy ban nhân dan
thãnh phô trong chi dio phát triên kinh tê - xã hi thành phô.
- Giám sat, tng hqp, d xut giãi quy& khó khàn, vu&ng mc trong trin
khai thI diem to chüc mô hInh chInh quyên do thj. Trithc mat, sóm triên khai
Thông báo so 285-TB/TU ngày 08/4/2022 cüa Ban Thi.r&ng v'çi Thành Uy lien quan
den müc ph cap, ho trq dôi v&i bI thr chi b khu dan cu, ngtr?i hoat dng không
chuyên trách và ngui tham gia cong vic & to dan phô, thôn theo huàng nãng len
müc tOi da theo quy djnh và trên cci s& khã nãng can dôi ngân sách.
- T chüc t& k' h9p Hi dng nhân dan thành ph chuyên dê trong tháng
5/2022 dê cho kiên ye Quy hoch thành phô th&i k' 2021 - 2022 và các ni dung
quan trong khác.
2. D ngh các ding chi Uy viên Ban Chap hành Dâng b thành ph d cao
trách nhim cUa mInh, chü dng, quyêt 1it trong tham mixu và tO chüc chi dao
triên khai có hiu qua các nhim vi chInh trj ducic giao trong qu' H, gop phân
hoàn thành cao nhât các chi tiêu duc dé ra ti Nghj quyêt cüa Thãnh üy ye
phucing huàng, nhim vii näm 2022.
3. Giao Van phông Thành üy nghiên ciru, tip thu các kin gop d hoàn
chinh, trinh Ban Thu&ng v1i Thành iXy ban hành Báo cáo tInh hInh cong tác qu I
và phucing hithng, nhim vçi qu' 11/2022 tru&c ngày 20/4/2022.
Ban
II. V mt s ni dung quan tr9ng trmnh ti lli nghj Thành üy:
Chap hành Dâng b thàrih phô thông nhât thông qua các ni dung trInh ti Hi
nghj Thành üy lan thr 7 theo thâm quyên và chucmg trInh cong tác, dong thai, có
kiên nhu sau:
1. Thng nht chi:i trucYng ban hành Kt lun v sira di, b sung, diu chinh
Chucing trInh hành dng so 01-CTr/TU ngày 10/12/2020, Chuang trmnh hành dng
so 08-CTr/TU ngày 23/4/2021 cüa Thành üy va co bàn thông nhât ni dung bô
sung, diêu chinh các nhóm nhim vii, giài pháp trên các linh virc xay dmg, chinh
don Dãng, h thông chmnh trj và phát triên kinh tê - xà hi nhu dê nghj cUa Van
phông Thãnh Uy tti T& trInh so ii 0-TTr/VPTU ngày 13/4/2022. Giao Van phàng
Thành üy chü trI, phôi hp v&i các co quan lien quan tiêp thu kiên gop cüa các
dông chI Thành üy viên tui Hi nghj dê hoàn chinh, trInh Ban Thu&ng vi Thãnh üy
k ban hành trong tháng 4/2022.
2. Ca bàn thng nht ni dung T& trInh s 3 8-TTr/TU ngày 14/4/2022 cüa
Ban Thu&ng vii Thành üy ye vic sira dôi, bO sung Quy ché lam vic cüa Ban Chap
hành Dãng b thành phô khóa XXII, nhim kS' 2020-2025. Giao Ban To chirc
Thành üy tiêp thu kiên gop cCia các dông chI Thành üy viên ti Hi ngh dê
hoài fhinh tham muu Quyét dnh süa dôi, bô sung Quy chê lam vic cüa Thành
üy, .nnh B4ti Thu&ng vii Thành Oy xem x6t, ban hành tron tháng 4/2022; trong
dó,diên4.1.2, khoãn 4, Diêu 2 cüa dr thão Quy chê, dê nghj bô sung nhim
v11, quyén hn cüa Ban Thu&ng v Thành üy "cho kiên ye vic xây dimg yà diêu
chinh bang giá dat cUa thãnh phô truOc khi co quan có thâm quyên triên khai các
thu tiic theo quy djnh".

8
3. V dr thào D an "Met s giãi pháp nâng cao nàng hrc lành dao, sirc
chiên dâu cüa Dáng b, xây dtmg di ngü can b dáp lrng yêu câu phát triên thânh
phô nhanh, ben vcng den nàm 2030 và nhng näm tiêp theo" t?i Th trmnh so 37
TTr/TU ngày 12/4/2022 cüa Ban Thithng vu Thành üy:
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Ban Chip hành Dàng b thành ph dã thào 1un, dánh giá cao sir chun bj
cong phu cüa To son thâo, Ban To chirc Thành üy và cci bàn thông nhât các mvc
tiêu, chi tiêu, nhiêm via, giãi pháp chU yêu cüa d thão Dê an. Day là ni dung
quan trong nhäm cu the hoa dot pha thu nhât dã dê ra tai Nghi quyêt Dai hôi dai
biêu lan thir XXII Dâng bthành phô. Dê nghj cac dông chI Thành üy viên tiêp tVc
nghiên ct'ru, tham gia kiên dôi vi dir tháo Dê an, gfri Ban To chüc Thành üy
trir&c này 25/4/2022. Trên ca sO' dO, giao Ban To chüc Thành üy tiêp tic hoàn
chinh Dé an theo kêt lun cüa Ban Thung vi Thành Oy ti Thông báo so 288TB/TU ngày 11/4/2022 vâ kiên gop cüa các dông chI Thànhüy vién ('iwu j
dam báo các diêu kin ye nguón lec trong qua trInh to chüc triên khai Dé an,);
dông thO'i, tham muu Nghj quyêt ci:ia Thành Oy dé ci the hóa trién khai thirc hin
Dê an, hoàn thành trong tháng 5/2022.
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4. V d thâo D an "Met s cci chê, chInh sách dào t?o, bi duo'ng, to
nguôn can bO lành do, quân l2 và thu hut, tr9ng ding nguO'i có tài nàng cong tác
trong khu virc cong cüa thành phô Dà Nng den nàm 2030" theo dê nghj cüa Ban
can sr dáng Uy ban nhân dan thãnh phô tai Th trmnh so 131 -TTr/BCSD ngày
09/4/2022: Ban Chap hành Bang b thành phô thông nhât chü trucmg ban hành Be
an. Be nghj các dông chi Thành üy vién tiêp tiic nghiên cru, tham gia ' kiên dôi
vài dir thão Be an, gui ye Ban can sir dãng Uy ban nhân dan thành phô trtthc ngày
25/4/2022 dé nghiên ciru tiêp thu, hoàn chinh Be an, trInh cap có thâm quyén ban
hành trong tháng 6/2022. Trong do, hru lam rô nhUng dc trung riéng cOcüa
thành phô trong các nhim vii, giái pháp trong tam, dt phá thèi gian den, nhât là
các ca chê, chInh sách thu hiit, trçng diing ngithi CO tài nàng, dam bào chat lucmg,
hiu qua trong qua trInh tO chüc thc hin.
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Trén day là K& 1un Hi nghj l.n thO 7 Ban Chp hành Bang b thành ph&
Be nghj các cap üy, to chcrc dâng, chInh quyên, Mt trn To quôc và các doàn the
chInh trj - xa hi can cü chirc nàng, nhim vi to chüc quán trit, triên khai thirc
hin Kt luân nay. Giao các cci quan tham muu, giüp vic Thành üy can cir chüc
nãng, nhim vçt theo dôi, kiêm tra vic thirc hin, báo cáo Thi.rng trçrc Thành üy,
Ban ThuO'ng v Thành üy theo dOi, chi dao.
Ncii nhân:
- Ban 131 thu Trung ucmg Dâng (dé b/c),
- Van phong Trung uong Dãng (dé b/c),
- Các co quan Dang khu virc MT-TN,
- Các cci quan dáng thuOc Thành üy,
-Các ban cánsirdàng, dàngdoàn, +W Th
- Các sâ, ban, ngãnh thành ph&
- Các qun üy, huyn üy, dãng üy true thuc Thành Uy,
- Các ding chi Thành üy viên,
- Lixu Van phong Thành üy.
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