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Trong b& cành di djch Covid-19 vn dang tip t%lc din bin phüc t.p, ành
hu&ng den nhiu quc ia trên th giOi trong do có Vit Nam, dang gay ra nhiOu tác
dng rat lan dOn kinh tO- xã hi cüa Vit Nam nOi chung và thành phô Dà Náng fbi
riOng. Kinh tO thành phô Dà Nng trong 9 tháng näm 2020 không thO duy tn duc
mirc tang nhi.r nhüng nàm truâc, nhiOu chi tiêu kinh tê quan trçng cüa thành phô s11t
giâm và cb mirc tang tnrâng khá thâp.
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1. Tinh hInh phông chng, khc phizc djch bnh Covid-19
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Tü du nàm dn nay, thành ph chju tác dng bâi 02 dçit djch Covid- 19. Trong
do, dçit djch th't'r 2 dA gay ra nhflng tác dng nng nO dôi vai phát triOn kinh tO xA hi
thành phô, d&i song nhan dan, nhât là tInh mng cüa ngi.r&i dan, gay ngung tr san
xuât kinh doanh và các hoat dng khác cüa thành ph&
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D 1rng phó vâi tInh hInh djch bnh, thành ph dA kMn trirong, chü dng ban
hành nhiOu van ban chi dad, kjp th?i triOn khai các bin pháp chông djch quyêt lit
trOn din rng: tiOn hành giãn cách xâ hi theo Chi thj so 1 6/CT-TTg toàn thành phô
và giAn dan các bin pháp khi tmnh hInh djch bnh dizçc hOrn soát; thirc hin phong
tba mOt so khu c ncxi tp trung các bênh vin, khu dan ci.r; tiOn hành truy vet,
khoanh vüng, xét nghirn, cách ly kjp th&i các di ttxqng Fl, F2; tp trung tôi da
nguon hxc (cüa dja phi.rang, cüa Trung trcing và tinh ban ho trci) dO diêu trj bnh nhân
Covid-19, nhat là nhng bnh nhan có bnh nOn nng; nâng cao näng lrc xétnghim,
chãn doán, diOu trj cüa h thông y tO. Di vth dcit djch thi'r 2, tInh tr ngày 24/7, thành
pho ghi nhân 389 ca mac Covid-19, dà xác dinh thrçrc 11.621 dôi tuçing Fl; 15.967
dOi ti.rqng F2; dA thirc hin xét nghim 325.835 lixçit ngix?i; trong do dâ cha
khbi 353 trir&ng hçip Va có 34 trir?mg hqp tcr vong. TInh dOn nay, thành phô Dà Nang
không ghi nhn ca mac COVID-19 do lay lan trong cong dông và không ghi nhn
trll&ng hçp mc COVID-19 mâi.
Hin nay, tInh hInh 1jch bnh Covid-19 c bàn &rçYc kMng ch nhi.rng vn
con tiêm an nhieu nguy c, thành phô tiOp tic ph& hqp chat chê vai B Y tO, Ban
Chi dao Quoc gia phbng chông djch Covid- 19 và các c quan liOn quan dO triOn khai

2

các bin pháp phông, ch&ig djch trong thM gian t&i. Dng th&i, thành ph dã chü
dng ban hành Quyêt djnh so 3287/QD-UBND ngày 04/9/2020 cüa UBND thành phô
ye Quy dnh áp ding các bin pháp phông, chông djch Covid-lO trên dja bàn thành
phô Dà Nàng trong tInh hInh hin nay. Day là ca sà dê các cci quan quãn l' nhà nuâc
diêu hành Cong tác phát triên kinh tê xà hi dratrên các trng thai có nguy c:y lay
nhim djch bnh khác nhau trên dja bàn thãnh phô.
A

•
te
2. VeAkinh

a) Linh vrc djch vll

/2

02

0

11

:4
8

:1
7

-h
o

an

l-h

oa

nl

-h
oa
nl

Ngành du ljch Dà Nang chi mâi phic hi trong mt thai gian ng.n nhä chixng
trInh "Ngu&i Vit Nam di du ljch Vit Nam" nhàm kIch câu du ljch ni dja và chucmg
trmnh "DaNang Thank You"., my nhiên dçit b'ing phát thu 2 d ãnh hix&ng tiéu circ den
ngành du ljch Dà Nng. Tai thii diem b'ing phát djch lan 2, dê ho trçi du khách con a
laj thành phô do thirc hin giân each xà hi, thành phô dã d nghj cáe khách san cO
mirc giá h trq thi da cho khách; dông th&i triên khai phucmg an dua khách du ljch
dang mac ket tai Dà Näng ye dja phuang theo chi dao cüa Thu tixO'ng Chinhphü. Tr
ngày 12 den 14/8/2020, dã phôi hqp vói các c quan ban ngành cüa thành phô Ha Ni
và thành phô Ho Chi Minh càng 2 hang hang không Vit Nam Airlines và VietJet Air
thc hin 07 chuyên bay v.n chuyên 1.482 khách du ljch ye Ha Ni và thành phô Ho
ChI Minh; dông thai giri thu vói thông dip tn an den các du khách dã hra chQn diem
den Dà Näng trong thai gian qua. Tong luçvt khách do co s& km trü phic vii trong 9
tháng nàm 2020 uâc dat hon 2 triu hiçit khách, giâm 62,3% so cüng k' 11am 2019.
Trong do, khách quôc tê uóc dat 644,8 ngh'm lucit, giâm 69,3% so vài cüng ks'; khách
ni dja uác dt 1.333 hrqt, giàm 59,4% so vâi cüng ks'. Doanh thu djch vi,i hru tth ithc
dat 9.784 t' dông, giãm 35,7% so vth cüng k' näm 2019.
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Tng mcrc ban lé hang boa 9 tháng ithc dat 39.994 t dng, giãm 6% so vài
càng k' 2019, dt 56,1% ke hoach. Tai các ch, trong thai diem bing phát djch vao
cuôi tháng 7, dâu tháng 8/2020, sue mua giâm manh, li.rqng khách hang den các chq
giâm trung bInh 55-65% (Chçi Dâu mi HOa Cithng giâm manh 90%), chci Han
krqng khách giàm 80%), các h kinh doanh m.t hang thirc phâm nghi ban khoãng
30-40%. Ti các trung tam thuo'ng mai, siêu thj, chq truyên thông sue mua giâm
xthieu so v&i ngày ththng, mt so siêu thj nhix BigC, Lotte... hrqng hang hóa bàn ra
trong ngày có luc giãm den 50-60% so v&i bInh quail các ngày trong nam 2019. Tr
ngày 11/9/2020 den nay, sau khi thành phO cho phép các hoat dng san xuât kinh
doanh, nhà hang, cua hang, co so djch vi an, uông duqc hoat dng trO iai, sue mua
trén dja bàn thành phô cO tAng nh. Cong tác kiem tra, kiem soát tai các chq luôn
duçic duy trI thu&ng xuyên.
Kim ngch xut kh&u hang hóa 9 thang uOc dat 1.073 triu USD, giãm 11,3%
so vOi cung k' 2019, dat 60,1% ké hoach. Xuât khâu các m.t hang chü 1irc cüa thành
phO giãm manh so vOi cüng k5' nAm truOc do nhu câu cüa nguOi tiêu dung di vOi
nliiêu mt hang không thiet yêu giàm bOi ành hthng cüa djch bnh trén toàn câu, ciii
the: d@ may uOc dat 297 triu USD, giãm 10%; thüy san uâc dat 134 triu USD,
giãm 7,6 %; cao su thành phâm uOc dat 47,8 triu USD, giãm 12,7 %; thu cong m
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ngh và san phm g uâc dat 11,7 triu USD, giâm 10%; d chai tré em iràc dat 62
triu USD, giãm 10%; dng c, thiêt bj din và san phâm din tcr uâc dat 367 triu
USD, giãm 9,4%. Kim ngch nhp khâu 9 tháng uôc dat 8 60,7 triu USD, giàm
11,9% so v&i càng k' 2019, dat 58,6% kê hoach.
Kh& krqng luân chuyn hành khách 9 tháng ix&c dat 53 6,9 triu 1IK.Km, giâm
48,9%; khôi lirqng luân chuyên hang hóa 9 thãng trâc dt 2.455,5 triu T.km, giâm
8,5%. Doanh thu 4n tái 9 tháng uc dat 11.771,2 t dông, giàm 21,2%. Trong 9
tháng dâu näm, thành phô dã dtra vao 4n hành tuyn bu't Dà Nàng - Huêvà to chi'rc
s kêt dátth giá, dà xuat cac giãi pháp nhm nâng cao chat hxçmg phic v; xây dirng
ca sâ dtt 1iu GIS ha tang giao thông trên dja bàn q4n Hãi Châu và qun Thanh
Khê; day nhanh tiên d xây drng các bãi d xe cong cng2. bat dng 4n tãi trén
dja bàn thành phô 9 tháng dâu näm gp không It khó khàn do ânh hithng cüa djch
bnh, thành phô dã dirng các hoat dng 4n chuyn hành khách trên dja bàn trong
th&i gian thrc hin giãn cách xà hOi. Ngành chirc nàng cting dã tIch crc triên khai
các cOng tác img phó, giám thiéu tác dng cüa dai djch Covid- 1 93•
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Kim ngach xut khu phn mm dat 60,3 triu USD, dat 59% k hoach, dat
100,6% so vâi cüng k' nãm 2019. Thành phO tp trung nguôn lirc xây drng them
djch vi cong trirc tuyen (DVCTT), nâng tong sO DVCTT là 1.445 (ti' l 95%TTHC
toàn thành phô); xây dirng cci s& dQ 1iu thông tin bnh nhân Covid- 19, bàn do thông
tin djch tê Covid-19 và irng diing Biéu do so 1iu ye tInh hInh djch bnh Covid-19;
triên khai 'ng ding the gàn ma QR Code kirn soát luqt ngii&i ralvào ch. Bào dam
nAng lirc h tang mng MAN, trang thiêt bi dé triên khai, phic vi.i to chüc 121 cuc
h9p trçrc tuyên v&i trén 200 dâu câu. Tong dài 1022 dà cung cap thông tin cho han
12 nghmn Iirçit yêu cau ye Covid-19,...; Xi:r l 04 tnr&ng hçip thông tin sai sir that ye
Covid- 19, tong so tiên xir phat 31 triu dông; dê nghj các ca quan chCrc nàng xir l
03 tru?mg hçip thông tin chua dáng sv that.

1 Lam vic vdi Cong ty Phuâc Tucing Phi Gia BOT và Cong ty TN}IH Trüng Phucing d th6ng nht ithc thu phi
BOT d& voi xe bu't ti tram thu phi Bc Hãi Van và tram thu phi Phü Bài; lam vic cáo dcm vi kinh doanh vn tài
butt trn tuyn d chn chlnh tinh hoat dQng; t chCrc k1 cam két vài di ngü lái xe ye chép hành cáo quy dnh ye vn
HK bang tài butt; hin ngành chCrc nAng dang xây dimg cng tiép nhn GPS dé giam sat chat chë tInh hlnh hoat dng
cUa cáo xe bu't vn hành trén tuyén.
2 DA chi dao thi cong hoàn thành và bàn giao cho UBND các qun lion quan quán 1 10 bài d xe tni, dir kién trong
tháng 10 s bàn giao thOm 05 bài de xe t?m. Khen trtrcmg hoàn thin Báo cáo nghiOn cthi kM thi dr an deu tix các Mi
xe tr nguén vn ngân sách thành ph6 ti s 166 Hái PhOng (giai doan 1), 255 Phan Chu Trinh (giai don 2) và 172
Nguyn Ciii Thanh (giai do?n 1) dámj,ão hoàn thành theo dng tién d) dé ra.
3 Thc hin xác nhn phmyng tin kinh doanh vn tãi dimg Itru hành dé lam thu tc min thu phi bão tn dir&ng bO do
ãnh huâng cia djch Covid-19; d ngh4 don vj quán l cáo hem dtryng bO: Hâi Van, PhuOc Tugng, Phü Gia xem xOt
giám mCrc thu tién djch vi s ding hem dtr&ng b d& vth cáo xe bu't lien ké Dà Nng - Hue thea quy djnh; deng th&i
d xuét BO Giao thông Vn tãi xem xOt mien thu phI Mo tn thrrng b dei vOi phirong tin giao thông thring b trong
thii gian xáy ra djch Covid-19, giam phi BOT, thng thai han kiéni djnh ô tO kinli doanli vn tãi và ciii dao các dcin vi
liOn quan khong diéu cblnh tang mic thu hoc be sung cáo loai thu phi liOn quan den câng bién nhx phi xép do, phi
hru kho. Ngoài ra, dä dé xuát Ban Clii dao phOng chéng djch Covid cO kién nghj các cAp cO thAin quyén nhu: GiAn,
hoàn np các khoân thué thu nhp, thué VAT và trã nçi vay ngân hang dAu tu cCia các don vi kinh doanh vn tài; Co
hlnh th(rc he trçr tài chfnh (lài suAt, diéu kin vay yen ngOn hang) déi vói cáo &rn vj kinh doanh vn tâi dé duy tn hoat
dung trong thai gian dien ra djch và tâi dAu tu sau khi hét djch; CO chlnh sách giàn ncr BHXH và không tinh phat chm
np Irong thai gian dien ra djch bnh; Giám hoc mien phi ra vào Câng hang không quéc té Dà Nng dei vth cáo xe
ô to kinh doaith vn tái khAch du ljch, xe taxi v.v...
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Hoat dng ngân hang tip t%lc duçic d.y mnh. U'óc dn cui tháng 9/2020,
tng nguôn von huy ctng cUa các to chi.c tin diing trén dja bàn dt 134.000 t' dông,
t.ng 2,1% so v&i cuôi näm 2019, tang 4,45% so vâi cing kS' nàrn 2019; dii nçi các
thành phân kinh tê dt 184.000 t dông, tAng 4,93% so vth cuôi näm 2019, tAng
7,57% so vài c11ng kr näm 2019. Tip tic thirc hin clii dao theo Chi thj so 02/CTNHNN cUa Ngân hang Nhà nithc Vit Nam ye giài pháp cap bach cüa ngành ngân
hang nh&m tAng cuông phông, chông và khAc phic khó khAn do tác dng cüa djch
bnh Covid- 194• Den ngày 31/7/2020, tong dii nçi b thit hi trên dja bàn thành phô
Dà Nkg là 55.585,28 t dông, các to chrc tin ding dA tp trung các bin pháp xü
., 5
. . ,
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ly, thao go kho khan cho cac dan v b anh h'jorng.
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b) San xut cong nghip
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Tr du nAm 2020, do djch Covid- 19 khài phát và lan rng, dc bit dçit tái büng
phát djch trong qu' Ill dA ãnh hu&ng rat lan den ngành cong nghip thành phô. Nhiéu
doanh nghip trong các khu cOng nghip bl ânh huang tiêu circ vói các mirc d khac
nhau do thiêu nguôn nguyen lieu, thj trtthng tiêu thii khó khAn, biên dng ye nguôn
lao dng, km thông hang hóa bj can trâ6 . . . Sang tháng 9, sau khi tInh hInh djch Covid19 tai Dà Nang co bàn duçic kiêm soát, các doanh nghip dä tAng cu?mg hoat dng trâ
lai, Clii sO san xuât cong nghip thành phô (lIP) tháng 9/2020 ithc tAng 9% so vâi
tháng 8/2020, trong do mOt so lTnh vrc tang manh nhu: san xuât do uông, dt vâi, san
xuât trang phiic, giày dOp, san xuât kim loai, san xuât sAm lOp cao su, san xuât 4t 1iu
xây dirng...; tuy nhiên, so vâi tháng 9/20 19 thI IIP tháng 9/2020 van giám 9,9%.
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Lfly k 9 tháng nAm 2020, lIP thành ph uOc giàm 10,8% so v&i cüng kS' 2019,
trong do: cong nghip chê biên - ché to giâm 10,9%, san xuât và phân phôi din
giàm 5%, cung cap nuó!c và xü l' rác thai giãm 8,9%, khai khoáng giàm 34,3%. Các
ngành san xuât, che bién giâm manh gôm: san xuât trang ph1ic giàm 3 3,5%; chê bien
gO, lam san giâm 33,5%; san xuât san phâm tir cao su, nhira giãm 23,7%; san xuât
san phm tr khoáng phi kim loai giâm 25,8%; dt giâm 24,8%; san xuât xe cO dng
co giam 17,9%; san xuât giày dép giàm 15,9%; san xuât guuang tü bàn ghê giàm
15,6%; san xuât thiét b din giâm 10,8%... Tuy nhiên vn có mt so ngành Co tAng
trithng gôm: san xuât phuang tin 4n tâi khác (dóng tàu) tAng 81,9%; san xuât duqc
phâm tAng 58%; san xuât dng cii th thao tang 24,3%; chê biên sa tAng 7,4%; san
xuât ml ông, m' sqi và sânphâm thong tir tang 12,5%.
Thiring xuyôn clii dao cáo TCTD cp nht thông tin và xCr 1' kjp thai, giãi quyét khó khn cho khách hang bj ành
hiraiig bti djch Covid -19. Nu có khó khn, vuàng mc trong qua trinh trin khai Thông tir so 0 1/202OTr-NHNN ngày
13/3/2020 caa NHNN Vit Nam, you cu cáo TCTD báo cáo kp thii vO Hi si và NHNN clii nhánh Ba Näng dO diicic
htxàng din; Tp trung thOng kO, ti-iOn khai các giãi pháp h trçi khAc ph%Ic thit hai do ãnh hir&ng cUa Covid-19 nhu c
c&u li thii ban trã nçx, xem xét n-iin giâm lãi vay... theo quy djnh ni b cUa tftng TUn); thành 1p sO din thoai duYng
dày nóng dO tiOp nhn thông tin phán ánh cOa nguii dan, doanh nghip vO vio c câu 1i thai han trá nçi, niin, giâm lAi,
phi và gift nguyOn nJióm nq nhäm h trci kbách hang chiu anh hixOng bori djoh Covid-19 tai cáo TCTD trOn dja bàn v.v...
SO dir nç dà dircxc cr cáu lai thai han trã nçi và gift nguyOn nlióm nq 6.564 t dng vâi 3.60 1 KH; SO dir nçi da dirc,c
min giãm lài và gitt nguyen nhóm nçi 4.369 t9 dOng, sO lài duçc min, giãm là 2 1,72 t dOng vài 772 KIT; doanh sO
cho vay mth iCy kO tir 23/01/2020 dOn cuOi tháng 6/2020 là 19.747 t dOng vri 5.883 KIT.
6 Trong do: 38 doanh nghip phái tam dftng hoat dng, dOn nay có 16 doanh nghip dC tth 1a hoat dng blnh thithng,
22 doanh nghip vk cOn tam nginig hoat dng; 37 doaith nghip hoat dng cOrn chftng, giän tiOn d; 30 doanh nghip
cO lao dng bj ânh htrâng; cáo doanh nghip cOn Iai tuyIt nbiOu dOu bj anti huaiig, song vOn c0 gang duy fri hoat dng
san xuOt dO duy fri vio lam cho ngtrai lao dung, gOp phOn dam bào an sinh xà hi trOn da bàn thành ph6.
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Cong tác 1p, thm djnh, phé duyt quy hoach 03 khu cong nghip rnài dà
hoàn thành; hin dang thrc hin dông thii thU tiic Isp, thâm djnh, phé duyt két qua
so tuyên lira chon nhà dâu tix và lua ch9n tti vk lap, thâm djnh, phê duyt giá trj dê
xuât np ngân sách tôi thiêü m3. Giai doan 3 Khu cong ngh cao và Khuphii trçi dã
hoàn thành ducic 60%, hin dang v1Ing cOng tác giái phóng mt bang dê triên khai
các hang m11c tiêp theo.
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c) Hoat dng san xut thUy san - nông - lam tuong di n djnh và It chjuânh
hi.r&ng cUa djch bnh Covid-19. Thành ph tiêp ti1c thrc hin các chinh sách ho trq
ngu dan khai thác hâi san xa bar, san lixçmg khai thác hài san 9 tháng i.thc dat 30.252
tan, thng 1,2% so vâi cUng k' 2019, tuy nhiên ánh hr&ng cUa djch Covid-19 dA tác
dng không tot den giá Ca và tInh hInh tiêu thy san phâm khai thác cUa ngi.r dan; tInh
hInh nuôi trông thUy san phát trién n djnh, san hrqng 9 tháng uâc dat 915 tan, tAng
12,7% so vth cUng k' 2019. Hin nay, lUa dang giai doan chin-thu hoach, san krcmg
lUa dà thu hoach dat 30.53 8 tan, dat 99,2% so vâi näm 2019; các câ.y trOng khác phát
triên tot. Hoat dng chAn nuOi phát triên on djnh, djch bnh di.rqc kiêm soát và không
xây ra trén dja bàn thành phô; ngành chUc nAng dA to chUc huarng dn tái dan, tang
dan 1cm dam bâo sinh hçc, khOi phyc phát triên chAn nuôi lcm trén da bàn thành phô.
Tr dâu nArn den nay, trên dja bàn thành ph Dà Nng xáy ra 11 vy phát lUa gay cháy
thng trén tong din tIch 36,05ha, bao gôm 5,4 ha rfrng trOng và 30,6 hathirc bI, cay
bii, lau lách, ngành chirc nng dA buy dng 1irc krqng, phixong tin dé chtra cháy,
han the cháy lan và gay thit hai ye tài nguyen rimg.
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3. Tp trung ch do thrc hin ding b, có hiu qua mic tiêu cUa Chü.d
nãm 2020 là "NAm dy minh thu hUt du tir", các hot dng di ngoi
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V thu hUt du tu trong nixóc, tU du nAm dn nay, thành ph dA cp Quyt
djnh chU tnrang dâu tu cho 06 dir an d.0 ttx trong nuâc ngoài KCN7, tng vOn dâu
tu là 16.002 t dOng (gap 4,93 lan ye von so vài cilng k'8). Lily ice den nay
(15/9/2020), thành phô có 339 dir an dâu ttr trong nuâc ngoài KCN vâi tong vOn dâu
tu là 120.898 t ding.
V thu hUt du tu niróc ngoài, trong 9 tháng du nAm 2020 (dn 15/9/2020)
thành phô thu hUt duqc 140,88 triêu USD; trong do, có 66 dir an FDI du9c cap inth
vói tong vOn dâu tix dthig k' là 121,78 triu USD9; có 09 dir an tAng von vâi tong
von tAng them 15,038 triu USD'° và 01 dir an giâm vOn, vài von giàm 25.000 USD;
có 82 luqt nhà dâu tu nithc ngoài mua c phân, phn von gop trong to ch'Crc kinh té

7 Dr an MO rng Khu dO thj yen song HOa Qu' - Dng NO cüa COng ty C phn Dja Càu vó'i tong vn 3.442 t' dOng;
Dr an Khu phic hp dlch vi,i thuang mai cao thng An HOa cüa Cong ty CO phn An HOa vOl tOng vOn 4.26 8 t' dOng;
D an Khu chung cu cao tang, Vn phOng thuang mai và Nba 0 Tuyén Scm cüa Cong ty TNHH Phát trin Nhà TuyOn
San vOi tOng vOn 1.987 t dOng;
an K.hu phOc hçvp y t - Giáo d%zc - Chung cu cao cap cUa COng ty TNHH MTV
Th.jnh Khang An vOi tOng vOn 1.118 t) dOng; Dir an Nâng cong suat tram born phOng nin An Trach tr
2lO.000m3/ngày dOm iOn 420.000rn3/ngày dOm cUa Cong ty CP cap nuOc Dà Näng vOi tOng vOn 360 t dOng; Dr an
Khu du ljch sinh thai Nani 0 cOa Cong ty CO phn Trung ThOy — Dà Nng vOl tOng vOn 4.82 5 t dOng.
8 COng k5'nm2019 có04 dvánvOitngvOn3.247,22i t'dOng.
9 Cüng kS' n.m 2019 cO 101 d On, tOng vOn du ttr dàng k 416,348 triu USD.
10 COng k nàni 2019 cO 11 dv On tOng vOn vOi tOng vOn tAng thOm 117,32 triu USI).

6
vài tang vn 4,061 triu USD". Lüy k dn nay thành ph6 có 869 dir an FDI vâi
tong von dâu tr 3,518 t) USD.
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V tInh hInh dàng k' doanh nghip, trong 9 tháng d&u näm (din 15/9/2020),
thành phô dà cap mói giây chirng nhn dang k' doanh nghip cho 3.084 doanh
nghip, chi nhánh và van phông di din, tong vOn diêu i dAng k' dt 16.614 t
dông; giàm 28,3% ye so doanh nghip và giãrn 22,6% ye so von so vâi cüng k'
2019; hoàn tat thu tic giâi the cho 550 doanh nghip, don vj trirc thuc và có 1.667
doanh nghip và don vj trirc thuc tam ngrng hoat dngva có 924 doanh nghip,
chi nhánh và vn phông dai din quay tr& 'ai hoat dng. Tong so ho so lien quan den
clang k doanh nghip tiêp nhn và xir l' trong 9 tháng dâu nãm 2020 là 19.832 ho
so, trong do có 14.914 ho so trrc tuyên (chiêm t' 1 75,2%). Lüy ké den nay, trên
dja bàn thành phô CO 32.169 doanh nghip và chi nhánh, van phOng dai din clang
hoat dng vài tong so von clang k' dat 219.914 t dông.
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Thânh ph hin có 03 dir an'2 si'r dung vn ODA và vn vay uu dài do thành
phO quân l clang ducic triên khai thirc hin và cO 01 dr an'3 do Trung uong là co
quan chi quãn. Tong von dâu tu 04 dr an trên khoàng 424,311 triu USD, trong do
von ODA và von vayixu dãi là 333,814 triu USD, chiêm 78,7%, von dOi irng d.t
90,497 triu USD, chiêm 21,33% tong von dâu tu. Den 3 1/8/2020, tong so von ODA
dA giãi ngân là 243,156 t' dông, dat 17,8% ké hoach nám 202014. Tü dâu näm den
nay (15/9/2020), thành phô phê duyt tiêp nhn 30 khoân vin trçi Phi Chinh phü
nizàc ngoài (NGO) vâi tong giá tn cam kêt 63,8 t' dông'5.
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Trong bi cãnh di djch Covid- 19 clang ngày càng phirc tap, các hoat dng
dOi ngoi va hqp tác quôc tê van di.rçic chu trçng, dông th&i triên khai cac cong tác
phông, chông djch Covid-19'6. Trong9 tháng, có 66 doàn khách quôc tê den thành
phô thàrn và lam vic, ni dung chü yêu là trao dôi ye tInh hInh kinh tê - xä hi, môi
tnr&ng dâu tu, xiic tiên thOa thun hçip tác, tài trq dr an, dào tao và giao liru van hóa.
nm 2019 có 130 hrcrt vài tang giá frj là 98,564 triu USD.

ho
a

12 (1) Di,rkS'an Phat trin ben vthig Tp Dà N.ng do Ngân hang The gidi (WB) tài trç; (2) D%r an Cài thin ha thng giao
thông thành ph6 Dà Nng do Qu OPEC v phát trien quc t (Qu OFID) tài trçl; (3) Di,r an Nao vet, thoát lii khen

cap song Ce Co (doan qua dja phn thành pM Dà Nng; Bào v, nâng cao kM nàng chCra thu thuyen tránh b cta

âu thuyenThç Quang và kM n.ng thoát nudc 1(1, giàm ngp üng qua h thong thoát mràc và he dieu hOa cUa thành
pM Dà Nng. (Ngoài ra, có Di,r an Trung tam khu vi,rc miOn Trung vO y hQc hat nhân và xa frj ti Bnh vin Dà Nng
do Chinli phü Han Qu6c tài tiv dA hoàn thành uhung dang quyét toán).
13 Dr an thành phn 12 Trueing Cao ding nghe Dà Nang thuc dir an Tang cu&ng lTnh vi1rc giáo diic nghè nghip.
(Ngoài ra, có 02 d an: Dr an Quàn 1' thiôn tai WBS thành pM Dà Nng do Ngân hang The giài tài trq và Dir an He
trçv xfr 1r chat thai bnh vin do Ngân hang ThO giâi tài trç dä hoàn thành nhung dang quyét toán).
14 Trong do, giai ngân vOn NSTW cap phát là 110,594 t3 dOng, dat 14,4% ké hoach; giãi ngân vOn vay lai (nguOn
bOi chi NSDP) là 132,652 t dOng, dat 22,2% kO hoach.
15 MOt sO dr an tiêu biéu: Dr an Thiic
dey tiét kini nàng lucmg cho ngu1i dan thành phO Dà Nng, Vit Nam do
JICA tai trç v&i tOng vin trçY 23,66 dOng t)' dOng; D an Nâng cao chét hrqng giáo dic cho tre em thit thOi Vit
Nam giai don 2 t3i thành pM Dà Nng do TO chUc Save the Children International t?i Vit Nam (SCI) thi trcl vâi
tOng vin trq là 8,8 t dOng.
16
báo cho các c quan, don vj d ngh tam hoân vic tO ch(rc hi nghj, hi thào quOc tO trong tInh hlnh djch
bnh; cung cap thông tin ye t'mh hlnh djch bnh cho các cø quan lAth sr nuâc ngoài và ca quan dai din tO chCrc quOc
tOti Dà Nàng; cp nht thông tin ye chü trucvng, chInh sách phOng chOng Covid-19 cUa thAnh pM trén trang Facebook
Connecting Da Nang Worldwide; PhOi hçp vOi các sâ, ban, ngành liOn quan he trcY dtra các cong dOn HOn QuOc, Trung
Suoc vA Nga trâ VO mràc. DO nghj Cong an thành pM he trci gia hn thi th,rc cho cong dOn HOn QuOc chua the quay
ye nirác do dlch Covid-19 v.v...

7
Ngành chüc näng cIA trin k.hai cac hoat dng thng k& 10 nàm Chin hrçic Ngoi
giao van hóa cüa thành phô'7; tiep tic triên khai các cong tác phát triên quanh hthi
nghj và hqp tác giUa thành phô vA các dja phirang, to chrc trén the gi6i18 bang các
hlnh thirc phii hçxp vâi tInh hInh hin nay.
4. Quan I du ttr - xây ding co bàn,
nguyen môi trtrông

quail

l quy hoch, do thj Va tài

a) Quãn 15' du tir - xay dirng c bàn
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Theo các chi dao cüa ChInh phü, ThU tis&ng ChInh phU, Thành Uy và HDND
thành phô xác djnh giâi ngân, hoàn thành Kê hoch dâu ttr cong là nhim vii trng
tam cUa thành phô trong nAm 2020, là ca s âê gop phân ho trçi sAn xuât kin.h doanh
và phiic hôi tang trtrâng kinh té thành phô. Tir cuôi nàm 2019, thành phô cIA ban
hành các quyêt djnh ye: mt so nhim vi, giAi pháp tp trung chi do, cliéu hành
nhàm hoàn thành chi tiOu tang trtl&ng GRDP và giAi ngân ké hoach von dâu tir cong
nAm 2020'; ké hoach dn bü giAi tóa cAc dr An trên dja bàn thành pho nàm 2020 dé
chi dao các dan vi tp trung day nhanh tién d thirc hin, giAi ngân ké hoach von dâu
ttr công20; quy djnh rnt so nOi dung ye quAn 15' dAu tu và xây dirng trén dja bàn thành
phô, trong do cIA diêu chinh, bô sung các ni dung gop phân day nhanh tiên d thirc
hin, tang cixO'ng phãn cap phân quyên cho các dan vj nhu thâm quyên quyêt djnh
dâu tu; tht ngän thñ gian thirc hin các thU tiic dâu ttr21... Ngoài ra, thAnh phô dA chi
dao cac chU dâu tu thix&ng xuyen rà soát lien dO thirc hin dé chU dng dé xuât diêu
chuyénké hoach von cAc cOng trinh không cO khA näng hoc cham trién khai, giAi
ngAn bet ké hotch von cIA bo tn dê di&i chuyên, bô sung cho các cong trInh cIA có
Quyét djnh phê duyt quyêt toAn, cO kh& krqng hoAn thành, có kM nàng giâi ngãn
cao, nhât là CC Cong trInh dng içrc, tr9ng diem, giAi tóa den bU...
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Uâc dn ngày 30/9/2020, tang giá trj giAi ngân dat 5.0 15 t5' dng/ 7.649,692 t5'
dông, dat 65,6% ké hoach QuOc hOi, ThU tuOng hInh phU giao; dat 5.015 t5'
dông/12.287,137 t5' dong (khOng ké dtr nguon), dat 40,7% ke hoach do FIDND thà.nh
phO giao, ye so tuyt dôi: thng 2.634 t5' ctông và gap 2,1 lan so vOi cUng k5' nAm 2019
('ciing k nám 2019: gi.ái ngdn 2.365 t,' d'óng/6.230 tj dông, dgt 3 7,6% ké hocich), trong
do, von trong nuâc: uOc giAi ngân 4.476 t5' dng/6.880,592 t5' dng, dat 65,1% kê hoach
TW giao; 4.476 t5' dông/10.921,037 t5' dOng, dat 41% k hoach Thành phô giao; von

17 B

hành K hoch t6 ch(rc Hi ngh tang k& 10 nm trin khai Chin luçic Ngoi giao vn boa ca thành ph6 Dà
Nng và Chirang trthh giao luu vAn hOa - ngh thuat vdi cáo ca quan länh sr ti Ba N.ng; kMo sat mOt só dja dim
dr kin t chrc Chuang trinh giao liiu; 1p daub sách khách moi; d nghj cáo dan vj lion quan chun bj tham lun ti
HQi nghj; ph& hqp Da Nang TV xây drng kjch bàn phOng sr tng kt thành tru 10 nAm thrc hin Chin lucxc Ngoi
giao vAn hOa; d xut tm hoãn th chirc cáo hoat dQng do djch Covid-19.
18
T6 chCrc don tMp doàn giao hiu homestay h9c siah Ba Nng - Changwon (Han Quóc); h tri và tham gia 1 k k&
BiOn bàn Ghi nh& gita UBND huyn Hôa Vang và Qu$ Toàn cu bOa NOng thôn mài Han Qu6c; t6 chCrc thành cOng
l k k& trrc tuyén bàn ghi n1ic thiét 1p quan h httu nghj và hçq, tao gitta Ba Nâng và thánh phó Gold Coast (Uc);
tri&i khai cáo chixqng trinh, dr an hçip tao, h trçi cáo dla phuang Lao; tz-in khai cáo chuong trinh hcp tao thtrxng
xuyOn trong khuon kh thOa thun dA k vOl các dja phircing Nht Bàn v.v...
19 Quyt djnh
so 5999/QD-UBND ngày 31/12/2019.
20 Quyét djnh sO 345/QD-TJBND ngày 22/01/2020.
21 Quy& dnh sO 12/2020/QD-TJBND ngây 11/5/2020.

8

nithc ngoài (ODA): uâc giâi ngân 538,769 tr dng/769 t dng, dat 70,1% k hoach
1W giao; 538,769 t dông/1.366,1 t dông, dat 39,4% ké hoach Thành phô giao.
Theo s lieu théng kê trên h thng mng du th.0 qu6c gia, tInh dn
3 1/8/2020, tong s luqng các gói thâu áp ding hInh thirc dâu thâu rng rãi, chào
hang canh tranh triên khai dâu thâu qua mng tai thành phô Dà Näng dt 67% (yeu
câu tôi thiêu là 60% cà nthn 2020). Tong giá tij gói thâu triên khai dau thâu qua
mng dat 31% so vâi tong gia trj các gói thâu áp diing hInh thüc dâu thâu rng rAi,
chào hang canh tranh (yéu câu tôi thiêu là 25% Ca näm 2020).
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Trong 9 tháng du näm, nhiu cong trmnh, dr an tr9ng dim, dng hrc dã duqc
day nhanh tiên d nhi.r: Khu cong ngh cao Dà Näng, Khu ph1i trq phic vii dir an
Khucông ngh cao Dà Nng; Nâng cap câi tao Tram xir l nuâc thai Ngü Hành San;
Ha tang k thuat Ciim cong nghip Cam L... Dông thai, nhiêu dir an duc dông
bat khâi công, day nhanh tiên d thirc hin ngay t'r dâu nàm nhi.r: Nba may niic
Hôa Lien; Cài tao ciim n(it giao thông phIa Tây cau Trân Thj 14; Câi thin môi
tnthng nuóc phIa Dông qu.n San Trà; Dxng và câu qua song Co Co và Dumg
Vành dai phIa Tây 2 thuc dir an Cái thin ha tang giao thông thành phô Dà N.ng OFID; Trung tam tim m.ch Bnh vin Da khoa Dà Nng giai doan 2; Trung tam
ghép tang và cay ghép tê bào gôc Bnh vin Dà Nkg; Trung tam phu thu.t than
kinh, chân thuxmg và bönjtao hInh tai Bnh vin Dà Nng; Nâng cap, câi tao mt
so hang mçic tai Bãi rác Khánh San; Câi tao, süa chüa nba so 32 Bach Däng (dê bô
trI nai lam vic cho VP Doàn Dai biêu Quc hi và HDND)...

ho
an

l-0
1/
10

/2

02

0

Dc bit, 08 dir an cam kt hoàn thành d chào mrng các ngày l 1&n trong
nAm 2020: den nay, dà hoàn thành 03 cong tr1nh22; 03 cong trInh s hoàn thành23
trong Qu P1/2020 và 02 cong trInh dang ducic tp trung, don dôc gôm: Khu K tüc
xá tp trung phIa lay và phIa lay m& rng (tai Khu do thj cong nghip Hóa Khánh)24;
Khu dat ben canh cong viên APEC - Vu&n tixcmg APEC ma rng25. Dôi vâi 14 cOng
trInh khâi cOng dê chào mmg cac ngày l lan trong nàm 2020: den nay, có 06 cong
trInh dã kh&i cong dng tiên d 26 và 08 cOng trInh dang khân tri.rclng thrc hin các
thit tiic dê kh&i cong27.
b) Quy hoach phát trin thành ph Dà Nng, phát trin dO th và tài nguyen
môi trithng
22 Tuyén

duông 45m (Khop ni giao thông khu vrc phiaNam dLr?nlg Nguyn Vn Thoai) và Tuyn du&ng 45m (doan
tr duing Ngô Thi S den duing Phan Ti); Tri sà lain vic Ban Quãn l' Khu cong ngh cao thuc d an K.hu Cong
ngh cao; Nhà a cong nhân Khu cong nghip HOa Cern (giai don 1);
23 Nâng cap, cãi tao Trrn xir 1' ntr&c thai Phü Lc (giai doin 2): tháng 10/2020; Nâng cap, cãi tao Tram xU 1' nuâc thai
Ngü Hành Scm: tháng 12/2020; Cviii cong nghip Cam L (hoãn thành giai doan 1): tháng 12/2020;
24 Vuóng den bit giãi tOa vài 73 h sa (BQL cam ket hoàn thành trong 3 tháng sau khi có mt bang);
25 Dr klan khôi cOng qu' W/2020 (do dièu chlnh phuan an klan trác).
26 Dug vánh dai phia Tây 2, Dumg và cau qua song C6 CO, CM thin mOi tnr1ng nuàc phia Dông qun San Ira, Ciini
nit giao thông phi a Tây ceu Tin Thj 14, Nh may nuàc HOa LiOn vO Nâng cap, cOi tao H thong xir l ntrâc rl rác t?i
BAi rác Khánh San (giai doan 2);
27T
trung chuyOn rae thiti tai khu vrc dtrng LO ThanhNghj; Trung tam y tO qun Cain L - giai doan 1; Trung tOrn
y tO qun San Trà - giai doan 1; Kè ch6ng sat là khan cOp bi sOng YOn cdon qua thôn La ChOu x HOa Khuang, thOn
An Trach và thOn Bac An xO HOa TiOn); Xir l' ngp ing khu virc lan cn ha km tuyOn cOng Khe Can - ngä Ba Hue
(Chung cu phic vi1 TDC dr On Khu vrc cOng thoOt ntràe Khe Can - giai doan 1); CM tao 42 Bach Däng lOin BOo tOng
DO Nãng; TuyOn Ong thu gom mrâc thai dumg Nguyen Tat Thanh; Ciim cOng nghip Cam L (giai doan 2).

9

Trin khai thc hin Nghj quyt s 43-NQ/TW cüa BO Chinh trj, thành ph
dA chü dng phôi hçp vâi các cci quan Trung ucing hoàn chinh, trmnh Quôc bi xern
xét thông qua Nghj quyêt ye thI diem to chirc rnô hInh chInh quyên do thj và mt
Ca chê, chInh sách dc thii phát triên thành phô Dà Nàng. Kêt qua, trong chua day i
11am, ngày 19/6/2020 Quoc hi khóa XIV dã thông qua Nghj quyêt ye thI diem to
chi'rc mô hInh chInh quyên do thj và mt s6 ca chê, chInh sách dc thñ phát triên
thnh phô Dà Nàng vój t lé tan thành rat cao (92,13%/93,37% dai biêu Co mt).
Thành pM däduçic ThU tix&ng ChInh phU phê duyt Diu chinh quy hoch tAng
the phát trién kinh tê - xâ hi thành phô Dà Nng den nàm 2020, tam nhIn den nàm
2030. Dã phé duyt chi tiAt ni dung và dr toán kinh phi Quy hoach thành phô Dà
Nang giai don 2021-2030, tam nhIn den näm 2050. DAng thôi, thành phô dA hoàn
thành DA an diMi chinh quy ho.ch chung thành pM Dà NAng den nàrn 2030, tam nhIn
den n.m 2045 gàn vOi thiêt ké Chiên luqc phát triên kinh té thành phô den nàm 2030,
dà duqc B Xây drng thâm djnh va dang trInh ThU tixO'ng ChInh phU phê duyt.

nl

-h
o

an
l

so

A

Thanh bo dà phe duyçt 92 do an quy hoach vo1 diçn tich 15.774.929 m2; cap
208 giây phép xây dng. Hoàn thin phn mm ca s& di 1iu quãn 1 nhà chung cix
thuc sâ hUu nba nithc tren dja bàn thành pM nhm nâng cao hiu qua quàn 1' nba
chungcu. Tiêp tiic kim tra vic quãn 1, sU d%mg can h chung cu nhà t xä hi, nba
lien ké thuc sâ hCru nba nuâc; phát hin và xU 1' kjp thi các tnr&ng hçip sang
nhuçing, con nâi lan chiêm tai các khu chung ci.r do dan vj quãn 1. Tiêp tçic trién khai
và phôi hçip thrc hin K hoach phát trin nhà & thành ph& Cong tác quân l9, vn
hânh và khai thác 02 khu Ki
xá sinh viên tp thing hoat dng on djnh, có hiu
qua; trien khai di d&i các hO dan tai các Khu tp the xuAng cap trên dja bàn thânh phO;
rà soát cong tác quãn 1, bàn nba cU thuOc s& hCiu nba nix&c trén dja bàn thành phô.
Ban hành Ke hoach quàn 1' và phát trin h thAng ha tang k5 thi4t nàm 2020.
A F
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Cong tác quán 1' dt dai dtrqc tang cu?mg, hoàn thành xây dirng và thra vào
van hành 30/30 thU tuc hành chfnh tnic tuyên müc do 3 ye linh vtrc dat dai; tiep t1ic
nâng cap Cong thông tin dgt dai cUa thành phA, cong khai, cung cap 270 khu dat 1&n
và 13.500 lô dat tái djnh cix dA cO dat th%rc tê de ngixôi dan truy
cong khai thông
tin to chüc dâu giá các khu dat: Khu A2-1 Khu dan cix Lang cá Nai Hiên Dông,
phu&ng
Hién Dông, qun Son Trà; Khu A2-2 Khu dan cix An HOa 4, phu&ng
Nai Hiên Dông, qun San Trà. Thirc hin cOng tác quán 1 dôi v&i qu dat tái djnh
cix và danh miic qu dat trén dja bàn thành phô, tInh dn ht ngày 31/8/2020, qu5
dat tái djnh cirlà 313 di,r an vài sO lô quy hoach là 130.699 1O28. Trinh HDND thnh
phô thông qua Bang giá các
dâ.t trén dja bàn thãnh phA giai doan 2020-2024,
danh muc bô sung các dir an can thu hAl dAt näm 2020, báo cáo lien quan den bôi
thir&ng, ho tr dat nông nghip xen 1k trong khu dan cix nm trong dja gi&i hành
chinh phu&ng. Hoàn thành Báo cáo D
nâng cao näng 1rc quàn Nba nuac
Ngành Quãn 1' dat dai giai doan 2011 - 2020; tiêp tic tp trung tháo g& vu&ngmac
ye pháp l
quan den dat dai; day nhanh các thU t%ic lien quan, nhât là ye dat dai
dê doanh nghip nhanh chóng triOn khai dir an.
cap;

Nai

loai
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S6 lô dA b tn: 107.662 lô (Dà có dt thre té là 107.425 lô và Nç dt là 237
có dt thrc tO là 7.478 lô và cia có dAt thrc tO là 15.559 lô).

lo); so

lô chua b6 tn là 23.037 lô (Chua

10

Trong tháng, ngành chrc nàng tip tic trin khai K hoach phân loai chit thai
rn sinh boat tai nguôn trên dja bàn thành pM29, Ké hoach xi:r 1' ô nhiêm môi tnx?ng
tai khu vçrc Au thuyên và càng cá Th9 Quang giai doan 2020-2025; th%rc hin
Chuang trmnh quan trc môi tnthng rnthc va không khI theo Dé an Xây drng mng
hró'i quan trc không khI và nuôc thành phô Dà Nàng dcit tháng 9/2020. Ben c?nh
do, thành phô dã ban hành Kê hoch dir tr nixOc üng phó vài hn ban, xâm nhp
m.n; tAng cuO'ng kiêm tra, giám sat vic xà rnrâc thai vào vüng báo h v sinh khu
we lay nuâc sinh hoat cüa các cong trInh dA duqc cap phép khai thác, si'r ding nithc
mt phiic vi miic dIch cap nuàc sinh hoat trên dja bàn thành phô.
5. Cong tác thu, chi và quãn l, diu hành ngân sách
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Tng thu ngân sách nhà nuâc 9 tháng ixâc dat 16.136,7 t dng, d.t 52,2% d%r
toán, trong do: thu ni dja uc dat 13.648,4 t dOng, dat 50,9% d1r toán (thu ni dja
không kê tiên sir ding dat ithc dat 10.793,1 t dông, dt 44,7%; thu tién si'r diing dat
ithc dat 2.736,9 tr dông, dat 109,5% dr toán); thu thuê xuât nhp khâu uâc dat
2.471,7 t$ dông, dat 60,3% dçr toán. Tong chi ngân sách dja phixong (khong bao gôm
chi chuyên giao gifla các cap ngân sách) ithc thrc hin 9 tháng là 13.475,9 t5 dông,
dt 53,1% di,r toán, trong do: chi dâu tupháttriên uâc thirc hin 7.789,5 t' dông; phi
thu&ng xuyên uâc thçrc hin 5.235 t dông, dat 62,1% dir toán.
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Thc hin thu ngan sách nhà ntrôc dat r& thp so vi dr toán và so vài cüng
ks', nguyen nhân chü yêu do tInh hInh san xuât kinli doanh cüa các doanh nghip, h
kinh doanh bj tác dOng bOi dai djch Covid-19, ánh hi.r&ng do th'çrc hin các chInh
sách nhu: Nghj djnh sO 41/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 cüa ChInh Phü v vic gia
han thai han np thuê a tiên thue dat; các chInh sách dê tháo gä khó khAn cho san
xuât kinh doanh theo Nghj quyêt 84/NQCP ngày 29/5/2020 cüa ChInh phü; diêu
chinh mtrc giãm trr gia cành cUa thuê thu nhp cá nhân và áp diing tux nAm 2020 theo
Nghj quyêt sO 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020. Hâu hét các lTnh vrc thu, sAc
thuê dêu bj ânh hu&ng, nhiêu nhât lam thu tir khu virc cO von dâu tu nuc ngoài, khu
we cong thuang nghip và dch vii ngoài quôc doanh, thuê thu nhp Ca nhân, 1 phi
tru&c ba, phi, l phI. Diêu hành chi ngân sách theo dr toán duc giao, dam bão sü
diing ngân sách tiêt kim, dung chê d quy djnh; chU dng nguôn chi dâu tir xây
dirng ca ban các cOng trInh quan trçng, trçng diem cüa thành phô; thirc hin tiêt kim
10% chi thu&ng xuyen khác cOn lai nAm 2020 cüa các ca quan, don vj; rà soát, cAt
giãm, giAn các nhim vii chi chixa can thiêt dê dam bâo can dOi ngân sách, trong dO
cAt giàm tôi thiêu 70% kinh phi hi nghj, cOng tác trong và ngoài ni.róc cOn 1ai cUa
các Ca quan, don vj và dja phucing; chii dng sAp xêp chi thu&ng xuyên, uu tiên các
nhim vi quan tr9ng; bao dam nguôn hic thrc hin phOng chông và h trçi khó khAn
cho các dOi tirçmg bj ânh hu&ng b&i djch Covid-19, các chInh sách an sinh xä hi,
trt t%r an toàn xA hi.

29 Mua sin trang thiét bj; Xây dirng Dè xut trin khai thu gom vô hp sea: ph6i hcp vài Sà Giáo dic và Dào to
thóng ké s8 iiu, thông tin lien quan dn tnIYng áp diving chucrng trmnh stra hQc dirông trén dja bàn thành ph K hoach
hành dng v giâm thiu rác thai nhra: phi hçp vài To ch(rc QuOc t v Bão tOn tbiôn nhiên xay drng KO hoach hành
dng cho thành phO dOn nin 2025; PhOi hcip Hi Lion hip phi nft thành phO hoàn thin oO xuát dr an triOn khaiMô
hinli quãn l tOng hçip rae thai ti hai dja phuorng Ngü Hành San và Hôa Yang gui UNDP phO duyt dir an...;
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6. Các linh vyc van hóa - xâ hôi
a) V Khoa hçc - Cong ngh:
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Cong tác quãn 1 hot dng nghiên ciru, chuyn giao và lrng ding các nhim
vii khoa hc và cong ngh duçc triên khai tIch ci1c30. Ch tr9ng boat dng quán 1
nhà nuóc trong các lTnh vrc s hQ'u tn tue3 ', an toàn birc xa, hat nhân32, tiêu chuân
do luông chat 1i.rçng33. Tp trung thanh kiêm tra dam bâo dung thâm quyCn, két hgp
tuyên truyên, phô biên các quy dinh pháp luât cho các dôi tii'ng lien quan34. TriCn
khai Cong tác nghién ci.ru và hçp tác trong lTnb virc cong ngh sinh h9c35. Chü trçrig
cong tác hO tr? doanh nghip dôi mi Cong nghê36, xay dirng throng hiu, áp dung
các h thông quàn 1', mô hlnh, cong ci cãi tiên nàng suât chat 1u'ng cho doanh
nghip, tAng nAng 1irc canh tranh cüa doanh nghip trên thj truàng. Tp trung tniên
khai hot c1ng ho trçy h sinh thai khO'i nghip, dôi mi sang tao37.
b) V VAn hóa - Th thao:

30 Phê
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Do ãnh hu&ng cüa 02 dyt djch Covid-19, các hoat dông vAn hóa, van ngh,
triên lam, tham quan, the dc the thao gn nhu' không to ch'rc disçic theo ké hoach.
Các hoat dng chinh tap trung vao tuyên truyên phông chông djch; tIch circ thrc
hin cong tác huóiig dan và theo dOi tuyên truyên Dai hi dãng b các cap tiên den Di
hi Bang b thành phO và Dai hi Dai biêu toàn quôc lan thi'r XIII cüa Dãng; tuyên
truyên các ngày le,k' nim 1n38. To chü'c Cuôc thi sang tác tranh, ánh thè'i sir - ngh
thut chü dê "Dà NAng trên uyên dâu phOng chông di djch Covid- 19"; to chrc truyên
thông ye phOng, chông bao lirc, xâm hai tré em trong gia dinh cho các h gia dInh trên
da bàn thành phô Dà NAng nAm 2020. Cong tác cap phép, thanli tra trong 1mb vrc xuât
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duyt kinh phi h trçr di,r an "Xây di,mg mo hInh irng dxng cong ngh cao trong san xuát
mOt s ging don thorn
tren dja bàn thành ph6 Dà Nng" là gân 2,4 t9 dong; phO duyt nhim vi K}J&CN cp thành ph nm 2020 "NghiOn
cthi xay di,rng ccY s& dll 1iu và h thong quãn l' thông minh da dng sinh h9c khu h thtrc vat thành ph Dà Nang".
T chizc nghim thu 06 dè tài cap thành ph và 02 d tài cap co sâ.
' Cong ithn sang kiOn di vâi 09 sang kin cüa ngthi ding dau cu quan, don vIva cong nhn 25 sang kiên cO tác
ding, ãnh huO'ng dôi vâi thành ph; Ho trç cho 05 tap th, hçrp tác xã xác lap quyên sO hthi cong nghip cho 05 san
pham;
Cho. phép
Hi LiOn hip
phi,i n xà Hôa Bc sO di,ing dja danh "HOa Bc" d däng k9 xác 1p quyn sO hflu trI
A.
A
A A
tuç doi vth than hiçu tp the Cotu HOa Bäc va Hmh ,,cho cac san. pham dçt- tho
cam.
32 Cap phép ti&i hành cOng vic bCrc x cho 29 co sO; Phê duytK hoach Crng phó si,r cô bOc x
cap co sO cho 13 don
vi. T6 chOc lOp dào t?o an toàn bOc x nm 2020 cho 180 than viOn bOc xa trOn dja bàn thành phô.
33
XCr 19 h so cong b6 hçp chuân cOa 04 doanh nghip/19 san pham và h so cOng bô hcrp quy cOa 04 doanh nghip/23
san pham; 300 luqt h so dang k9 kim tra nhà nuO-c v chAt kr -ng hang hóa nhp khAu; kiêm djnh/hiu chunJkim
tra 10.208 phuong tin do a tAt cã các 11th vrc. Dánh giá chOng nhn, tái chOng nl4n và dánh giá giám sat sr phi:i hp
h thong quàn 19 chAt krng theo Iso 9001 cho 48 don vj si5r nghip và doanh nghip.
Tin hành 05 cuc thanh ti-a chuyên dO tii 31 co sO; kiOni tra do luOng, chat hrçrng ti 15 co sO ki&n
Ira ti 04 din li,rc,
02 don vj nhp khAu, 02 CSKD xäng dAu; giãi quyAt 02 don thu khiOu ni vO hành vi xãm phm quyOn sO httu tn tue.
TriOn khai 01 Du,r an NTMN, 02 DO tai cap thành phO trong llnh vu,rc cong ngh sinh hçc theo ThuyAt minh dâ dircic phO duyt
36 HO trçi kinh ?hi dOi mOi cong ngh cho 10 doanh nghip vOi tOng kinh phi là 1,336 t9 dOng.
37 Ban hành Ke hoach sO 28 12/KH-UBND ngày 2
9/4 /2020 cUa UBND thành phO thu,rc hin Chuong trInh 36-CTr/TU
cOa Thành Oy ngày 13/01/2020 vO ti-iOn khai thuc hin ChuyOn cM "Phát triOn CN CNC, xây du,rng Dà Nng thành
trung tam khOi nghip, dOi mOi, sang t?o tAm quOc gia, là khu do thi sang tao KHCN dt däng cap QT, có sOc c?nh
tranh cao"; TO chOc Hi dOng tu van xét duyt 09 thuyOt mmii nhim vti hO trçr doanh nghip khOi nghip dOi mái
sang tao Mm 2020 dO xem xdt hO tr va dà thâm dinh 09 nhim v, chuân bj k kOt hçp dOng theo quy dnh.
38 L k nim 90 Mm Ngày thành 1p Dãng b và 45 Mm Ngay Giài phOng thành ph6 Dà Nng, Ngay Giãi phóng
hoàn toàn MiOn Nam, thOng nhAt dAt nuOc 30/4 và QuOc tO Lao dng 01/5, Ngay sinh ChO tjch HO CM Minh; Ngày
Cách mang tháng 8 thành công, Ngày QuOc khánh 2/9 v.v..
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nh.p khu van hóa phm, quâng cáo tip tic &rçic thrc hin dung 9uy djnh. Cong tác
bào ton và phát huy các giá tn di san tiêp tic nhn dixçic quan tam dâu ttr.
c) V Giáo dc và Dào tao:

l-h

d) V Lao dng - Thucng binh - Xà hi:
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Do tác c1ng cüa djch Covid-19, mt s tháng cüa hçc k' II nàm h9c 20 192020 và ni.ra tháng dâu cüa hQc k' I näm hQc 2020-2021 phái tiên hành dy h9c tWc
tuyén. Các hoat dng he cüa nganh giáo diic bj hoAn hoc không triên khai &rçlc.
Các tru?mg thirc hin cong tác tiêp nhn ho scy, tuyên sinh hoc sinh dâu cap nàm hoc
2020-202 1 bng hInh thüc trçc tuyn. Ngành giáo dic thtthng xuyOn theo dôi, chü
dng phôi hqp vâi Bô Giáo diic và. Dào tao dê chuân bj và dä to chirc thành cOng kr
thi tot nghip trung hçc phô thông (dt 2) cho hçc sinh lap 12 trén dja bàn thành
phô, dam bâo an toàn ye djch bnh Va Cong tác hu can k' thi chu dáo, hiu qua.
Cong tác chuân bj cho nàm bce 2020-2021 duxçic triên khai trén tinh than phâi dam
bào an toàn cao nhât cho hpc sinh, giáo viên; san sang các phuang an day hoc, không
dê bj dng trong tInh hInh djch Covid-19 con phrc tap.
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Do tác dng cüa djch Covid-19, nhiu doanh nghip kinh doanh a linh vrc
thucing mai, du ljch, djch vi.i phái tm ngirng hoat dng, theo do tInh hInh lao dng,
vic lam, diii song nguai cüa mt b phn ngixOi dan g.p nhiêu khó khàn. Den nay,
trên dja bàn thành phô có han 190.000 ngix&i lao dng bj ânh hithng b&i dch Covid19. Trong do, cO han 20,600 lao dng bj chm düt hcip dông lao dng, 70.120 lao
dng bj ngmg vic, nghi vic không hu&ng hrang và 99.280 lao dng lam vic
không có giao kêt hçxp dông lao dng bj mat vic lam.
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Tuy nhien, tnthc nhftng khó khàn néu trên mt s doanh nghip dã chü dng
diêu chinh kê hoach san xuât kinh doanh, m& rng san xuât, tuyên diing them lao
dng, 9ua do dA gop phân giâi quyt vic lam cho ngixäi lao dng trên dja bàn, cii
the: Den cuôi tháng 9/2020 dâ to chüc dirqc 25 phiOn giao djch vic lam, vói 3.465
hrqt dan vj tham gia; các thành phân kinh tê trên dja bàn thành phô dà t?o vic lam
cho 18.3 14 lao dng, trong do 11.412 vj tn vic1àm tang them.
TInh dn ngày 16/9/2020, thành pM dã h trçr trong giai doan 1 (t1r tháng 4
den tháng 6/2020) cho tong so 130.448 ngithi (trong do dà h trq cho 35.059 nguii
lao dng) vài tong kinh phi là 138,2 t dông. Kêt qua thrc hin ho trq trong giai
doan 2 (trong tháng 8 và 9/2020) cho 96.3 89 ngu&i, v&i kinh phi 70,5 t' dông. Riêng
dôi tixçing ngixM lao dng, hin dang qua tnInh tniên khai thrc hin kê khai ho trçi dcit
2 Nhix vây, tong cong 2 dat h tra ehi tra cho cac th twang bi anh hi.rang bm dich
Covid-19, dà hO trq han 205,3 t' dong. Hin dang tiêp ti1c lam thu tic chi ho trçi cho
ngwai lao dng (sau khi ma rng them dôi tuqng và diêu kin dirqc hw&ng thI dçr
kiên so h.rqng ngithi lao dng di.rc h trq dqt 2 sê tang nhiêu so vài dqt 1).
39 Tin hành trüng tu, ton tao, phát huy di tich Thành Din Hài (g/d 2), Hãi Van Quan; dang trin khai Nhim vi,i
Quy hoach bào quàn, phzc hi Danh lam th&ig cãnh qu6c gia dc bit Ng1 Hành San theo Quyt djnh s 519/QDTTg ngay 16/4/2020 cUa Thu tuàng Chinh phü; trInh thành phó pha duyt dr an Cãi tao, nâng cap ca sâ 42 Bach
Bang da lam Bão tang Ba Nãng. Sâ dang hoàn thin hscv dè nghj UNESCO cong n1n di san van khäc Han Nôm
Ngü Hành San là di san tu lieu thuc chwmg trinh K' irc Tha giâi khu c Châu A...

13
Các ngành chirc nAng thirc hin vic tip nhn, du m& phân phi lirang thrc,
thc phAm, nhu yu phâm thiêt yêu cho ngiri dan tai các khu each ly, dam bào nê
nêp, an toàn và v sinh thircphâm. Kêt qua, ti diem tiêp nhn cüa Uy ban MTTQVN
dà tiêp nhn 70,4 t' dông (Trong do: dqt 1 tiêp nhn 7,5 t dông; dqt 2 tiêp nhn
62,7 t' dong) và các hang hóa thiét yeu khácnhu thiêtbj, 4t tu y té (may th&, kit,
khâu trang, may do than nhit...). Ti diem tiêp nhn so 04 Lé Duan ià 64 Dông Da
cüa S LDTBXH dã tiêp nhn hang hOa, krang thirc và nhu yêu phâm v&i tong trj
giá 6,5 t5 dông. Riêng các cap qi4n, huyn vn dng dtrçic han 9 t dông và các
hang hóa, trang thiêt bj khác.
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H trçi cho cong dan ngoi tinh dang O ti Dà Nkg có nhu cu ye 1i dja
phuang do ânh huâng djch Covid-19 3. Các ngành chrc nàng dà phôi hcip vOi các
don vj, dja phuang, doanh nghip và các tnth'ng, các co so giáo dic nghê nghip
thc hin ké hoach dua don; to chüc xét nghim Covid -19 cho các cong dan dang
tm trii ti Ba NAng trO ye nai ci.r trü. Bk nay dA phôi hçp vOi 12 tinh, thành ho trq
dua 1.207 nguOi ye dja phurnig.
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7. Cong tác xây dri!g chInh quyn - Thanh tra - Tir pháp
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Báo cáo Thr&ng trrc Thành üytInh hmnh thc hin Nghj quyt s 1 9/NQ-TW
ngày 25/20/20 17 cüa Ban Chap hành Trung uang v "tiêp tiic dôi mOi h thông tO
chfrc và quãn 19', nâng cao chat liiçing và hiu qua hot dng cüa các don vj sr nghip
cong lip"; báo cáo B Ni vii, B Tài chInh kêt qua thc hin tinh giân biên chê,
nghi him diing tuôi, thôi vic và s can b không dü diu kin ye tui tái cir, tái bô
nhim gi các chirc vçi, chüc danh theo nhim kS' 6 tháng dâu nám 2020; giâi trmnh
vOi Bô Ni vi ye e hotchbiên che cong chirc, so h.rçing nguOi lam vic 11am 2021.
Chü tjch JJBND thành phô phê duyt 58 truô'ng hcip tinh gián biên che dqt 2 näm
2020. Thc hin bô nhim, bô nhim 1i, diêu dng, kin toàn nhân sv tai mt sO co
quan, don vj40. Trong 9 tháng, tInh hInh hoat dng cüa các to chüc ton giáo hçip
pháp, co sO tIn nguOng, dông bào dan tc thi&i sO tren dja bàn thành phô dien ra
bInh thumg, on djnh theo quy djnh cüa pháp lut va thirc hin nghiêm tue theo chi
dao ci1a UBND thành phO trong cong tác phOng chOng djch.
COng tác xây dirng, kim tra, rà soát, h th&ig boa van bàn quy phm pháp
lut vàhO trç pháp 19' cho doanh nghip tiép tic thrçic chá tr9ng. Tang cuxng cong
tác phô biên, giáo d'çic pháp 1u.t, nhat là ban hành Kê ho.ch sO 4944/KH-UBND
ngày 28/7/2020 cUa UBND thành phô ye vic tuyen truyen, phô biên Nghj quyét sO
1 19/2020/QH14 ngày 1 9/6/2020 cüa QuOc hi y thi dim to chc mO hInh chInh
quyên do thj và rnt soco che, chInh sách dc thu phát trik thành phô Ba Näng; day
manh tuyên truyên, phô bién giáo diic pháp 1ut v phông, chOng dlch COVID-19.
COng tác 19' ljch tu pháp, bO trçi lit pháp, trçi giáp pháp 19' tiep tic ducic thc hin cO
hiu qua, dung quy djnh. COng tác hànli chInh lit pháp, quãn 19' xr 19' vi phm hành
chInh, theo dOi thi hành pháp 1ut tiep tic duçvc dam bâo.
40 B6 nhim Vin truOng và Phó Vin truâng Vin Nghiên ciu Phát trin Kinh t - Xâ hi; tip nhn và b nhim
Phó GD Ban QLDA DTXDHT và PT do thj thành phd; phe chuâu k& qua min nhim và bAu ChO tjch, Phó Chü tjch
UBND qun Hãi Châu; tJBND huyn Hôa yang nhiin k 2016-202 1...
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8. Quc phbng - an ninh
Duy trI và git vCng n djnh an ninh chinh trj, không d xày ra các ho.t dng
gay rôi, phá hoi ye an ninh chInh trj trên dja bàn, nhât là trong tInh hInh djch Covid19 din biên ph(rc tap. Tmnh hinh ti phm tiêp t11c thrçc kiêmsoát, so V11 phm pháp
hInh s1r giãm 0,7%'; so vi mua ban, tang tr trái phép chat ma tüy bj phát hin
nhiêu hcin 2,5% o v&i cüng k' nAm 2019; ti phm kinh té, tham nhüng, buôn lu,
gian ln thixcmg mi nôi len là các vi phm trên 1Tnhvirc bat dng san, dc bit mt
so to chrc, cá nhân lcyi d%lng tInh hlnh djch bnh dê dâu co', gàm hang trçlc lgi; vi
phm pháp 1ut ye môi tming chü yêu & các hành vi xá thai vixç't quy chuân, do chat
thai nguy hi ra môi tru'&ng, an toàn v sinh thc phâm.
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Trât tr an toàn giao thông, do thj dixçc duy trI n djnh, tai nn giao thông giám
ye so vi, so ngu&i chét, không xáy ra in täc giao thông nghiêm tr9ng, kéo dài. Tü
15/12/2019 den 15/9/2020, xày ra 43 v tai nn giao thông duà'ng b, lam chêt 34
nguäi, bj thrnmg 22 ngtr&i (so vói ciing kr nàm 2019 giâm 17 v'.i, giâm 6 ngu&i chCt,
giám ngii&i bj thrcmg); 01 v tai nn giao thông duông sat (lam chCt 01 ngu&i, không
täng/giãm so v&i cüng k3/ 2019), không xây ra TNGT du&ng thüy. Xãy ra 113 vi cháy
(trong do cO 17 vii cháy rrng), thit hi ye tài san khoãng 13,14 t' và 600m2 rrng;
nguyen nhân chü yêu do ch.p din, nôi len là cháy kho, bãi chira hang hóa, xi.r&ng go.
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Co thg th4'y, djch bnh Covid-19 dt hiçn tit &u tháng 2/2 020 dd tác dgng
rat mçinh và nhiêu chieu len tat cá các lrnh vc kinh té - xä hçi cza thành phó Dà
Náng, dóng thô'i vào cuói tháng 7/2020, lan song djch bnh Covid-19 lan thi 2 dâ
quay igi Vit Nam và biingphát tçii thành phó Dà Näng. Tit ngày 28/7, thành phó
phái thi!c hiçn giän cách xâ /ii theo C'hi thj so 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cia Thz
ttthng ChInh ph?i Trong bOi cánh do, háu hêt các ngành, linh vu'c san xuát và dich
vy dêu giám, trong dO m3t sO ngành, liih vic dInh tr hoc dOng bang, gán nhu'
khOng CO hogt dç5ng san xudt, kinh doanh nhu' các ngành thirni'zg mgi, djch vy, du
itch, van tat, Dich ben/i dâ gay anh hicong tiêu cuc den thuc hién cac muc tzêu, chi
tiêu theo Kê hogch phát triên kinh té - xâ hi thành phO näm 2020. Den nay, tInh
hlnh djch bçnh co' ban du'g'c kiêm soát, nhung van chu'a the dic báo thai diem kiêm
soát hoàn toàn du'cic djch bçnh. Tuy nhiên, các myc tiêu an sin/i xd h5i du'çic duy trI
thu'c hiên, dài song cia các tang lOp nhân dan du'çic quan tam, dam báo cung ing
hang hóa thiét yêu dáp &ng nhu cáu cza n/ian dan trong thai gian ánh hu'O'ng cüa
dich Covid 19,' cOng tác cái cách hành chInh, phOng chông tham nhüng, tiêu cyt',
lang phi diccrc chz trQng v.v..
II. DJ BAO TINH H1NH KINH TE - xA HQI CUOI NAM 2020
Ngay sau khi tInh hInh djch bnh & giai do.n 1 duc kim soát, Ban Thung
viii Thành üy dã ban hành Chi thj ye lãnh do day mnh hot dng khôi phiic, phát
trien kinh te - xã hi v&i tiñh than vüa t.p trung cOng tác phOng, chong djch bnh,
vera th?c hin quyêt lit, dOng b các giài pháp ho trç', thao g khó khàn cho doanh

41 Ti 15/12/2019 dn 14/8/2020, xãy ra 290 vi,i, giãm 02 viii so vâi cIng k' nm 2019.

15

nghip, khôi phiic hot dng san xu&, kinh doanh 42 ; xây drng các kjch bàn tang
trithng, bô sung các nhim vi, giái pháp phát triên kinh té - hi, dam báo an sinh,
trt tir an toàn xâ hOi. Nh& do, các hot dng kinh tê - x hi dan khôi phiic và &ng
bi.râc chuyên sang trng thai bInh thix&ng mOi.
xa

Tuy nhien, vic phiic hM kinh t ciia Dà Nng chi duy tn dtrcic tir ni'ra dâu
tháng Sáu dn gân cuôi tháng Bay näm 2020, djch bnh Covid-19 dã büng phát trâ
Vit Nam khi phát hin ca nhim m&i trong cong dông và Dà Nãng d trô thành
tarn djch cüa Ca nithc, hang bat các bin pháp
bach duqc các cap lãnh dao thành
phô khân trtwng triên khai thc hin, trong do van dé i.ru tiên hang dâu là bâo v sirc
khOe nhân dan, ngn chn l4iông dê djch bnh
lan; các hoat dng kinh té trong qu
ifi nàm 2020 chr?ing nhir dóng bang; nn kinh tê thành pho dang dôi mt vO'i nh&ng
thách thtrc mâi. TnxOc nh&ng din bién dO, dv báo kinh té nhng tháng cuoi nàm 2020
cüa Dà Nng sê tiêp t%ic siit giãm nghiêm tr9ng, vic phiic hôi nen kinh té trong lác nay
là vô cüng khó khin trong khi djch bnh vk dang cOn dién biên khá phüc tap.
lai
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Du báo tInh hmnh kinh t - xã hi cuM nàm 2020 nhcr sau:
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- Dir kiên Tng san phm xä hi trên dja bàn (GRDP, giá so sánh 2010) nàm
2020 giàm 9,26% so vOi näm 2019, trong do: djch vi giám 8%, cong nghip - xây
dirng giâm 10,5%, nông - lam nghip - thüy san tang 2,6%; quy mô GRDP (gia hin
hành) nàm 2020 uóc dat 101.233 t)' dong; GRDP bInh quân dâu ngix&i u&c dat 87,2
triêu dông (3.678 USD). Cc câu kinh tê theo ngành chuyên djch dung djnh huàng
"Djch vy - cong nghip - nOng nghip "; cci cu GRDP nàm 2020 ixâc dat: Djch vçi
65,1%; cong nghip - xây dirng 22,3%; nOng nghip 2,2%; thuê san phâm trir trq
sánphâm 10,4%.
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- S li.rqt khách ca sâ hxu trâ phic vi nAm 2020 uâc dt 2.778 nghIn krqt,
giám 62,5% so vth nàm 2019, dat 34,3% kê hoach; trong do, khách quôc té
uâc dat
881 nghIn luqt, giâm 69,2%, dat 35,2% kê hoach; Doanh thu djch vi liru trO và 1
hành 1.rc dat 4.656 t3 dong, giâm 5 1,8%, dat 41,4% k hoach.
- Tang mcrc ban lé hang hóa näm 2020 uâc dat 54.972 t dng, giám 6,1 %' so
vài nàm 2019, dat 77,1% kê hoach.
- Kirn ngch xut khu hang hOa nAm 2020 uâc dat 1.416 tniu USD, giám
13,1% so vài näm 2019. Kim ngch nhp khâu hang hóa iiàc dat 1.223 triu USD,
giám 9% so vâi 11am 2019.
- Kh6i luçng luân chuyn hành khách nàm 2020 uâc dat 986 triu Ng.km,
giâm 43,8%, dt 51,6% ké-hoach; khoi krqng luân chuyên hang hóa i.râc dat 3.970
trieu T.km, giam 3,6 0/0, dat 8 60/a ke hoach; doanh thu van tal iiac
dat 16.202 ty dong,
giâm 2 1,8%, dat 70,4% ké hoach.
'

A

- Tng doanh thu toàn ngành thông tin và truyn thông nàrn 2020 i.r&c dt
Tp trung d& v&i 5 lThh we tr9ng tam: (1) Dy manh thu hiit dAu tu trong và ngoài nuàc, (2) Khôi phe,
thüc dy hoat dng san xut, kinh doanh va xut khu, (3) Kich cu du ljch, khuyn khich tiôu düngni
dja, (4) Thüc dy du tu công, (5) Tp trung tháo gä kho khän dM vâi các d an quy mô Jan
cüa các doanh
nghip có vuâng mAc, chm tri&i khai trong nhi&i nm, tao diu kin thác dy Mu tu, khi cong dr an.
42

16
13.787 t dng, dtt 88,9% k hoach, giàm 0,3% so v&i näm 2019; kim ngch xU&
khâu phân mêm dat 97 triu USD, tang 9%.
- Chi s6 san xut cong nghip (lIP) näm 2020 uâc giàm khoâng 11-12% so v&i
nãm 2019. Trong do, cOng nghip chê biên - chê tao giâm khoàng 11-12%, san xuât
và phân phôi din giãm 3,5-4,5%, cung cap nuóc và xi:r i rae thai giàm 10-11%,
khai khoáng giãrn 29-30%.
- San hrcing khai tháô hái san näm 2020 ithc dat 38.322 tAn, tang 1,8% so vi
cüng k5' 2019; san hxcmg nuôi trông ixàc dat 1.109 tan, tang 6%.
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- Tng thu ngân sách nhà nixOrc trên dja bàn nàm 2020 u9c thrc hin 19.653
t) dông, dat 71,2% so vâi nàm 2019. Tong chi ngân sách dja phixoiig ithc thrc hin
22.434 t' dông, tang 63% so vói näm 2019.
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- PhAn dAu thc hin k hoach du tu cong näm 2020 dat m''ic cao nhât theo
các chi dao cUa Trung rang và thành phô.
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Ill. MQT SO NHIM 'V TRQNG TAM 3 THANG CUOI NAM 2020
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Trtiàc tInh hInh dichbênh Covid-19 trén cà rnthc cc bàn ducic kim soát.
ChInh phü chü truang chuyên trng thai vira tp trung cong tác phông, chóng djch
bnh, vra thirc hin quyêt 1it, ctông b các giãi pháp khôi phic hoat dng san xuat,
kinh doanh, day rnanh phát triên kinh tê - xà hi, tn diving nhüng ca hi mói, nhât
là xu huO'ng chuyên djch dOng von dâu ti.r nuâc ngoài vào Vit Nam... UBND thành
phô yêu câu các s&, ban, ngành và các Ca quan có liOn quan phát huy cao d, nOu
cao tinh than trách nhirn, khäc phiic khó khãn do tác dng manh me cüa djch bnh
Covid-19, hoãn thành tot các mvc tiOu, chi tiêu, nhim vi näm 2020, trong do can
tp trung thirc hin nghiêm tiic các yêu cau, nhim vii và giài pháp sau day:
1. Giãi pháp phông chng, khc phic dlch bnh Covid-19 trong thM dn

ho
an

Tip tic barn sat các chi dao cüa Trung hang, Ban Chi dao Qu& gia và B Y
tê, tham mru UBND thành phô, Ban Chi dao phOng, chông djch Covid- 19 thành phô
chi dao các sâ, ban, ngành, ca quan, dan vj, dja phuang, huy dng toàn b h thông
chInh trj quyOt 1it tham gia thrc hin nghiêm tic các bin pháp phOng, chOng djch
Covid- 19 trên dja bàn; chi dao các don vj trrc thuOc và dê nghj các ca s& y tê b,
ngành, tu nhân trên dja bàn phôi hçip trin khai tIch circ, nghiOm ttc các hoat dng
kiêm soát, phOng, chông djch Covid- 19, khOng chü quan, la là, xem nhç.
Tip tiic thirc hin nghiOm tüc các bin pháp rà soát các trithng hçip nhp cãnh
trOn dja bàn ma chixa thirc hin cách ly y t, các tnthng hqp tiêp xiic vth ng'uài nhp
earth chira duqc cách ly; tiêp t%lc thirc hin các bin pháp giám sat chü dng tai cong
dông, phát hin kjp th&i các trii?ing hqp có dAu hiu nghi ng? hoc tin sir djch t
không rO rang, dO to chrc lay rnu xét nghim, cách ly, khoanh vüng, áp diing hiu
qua các bin pháp can thip y tê.
Tip tic th%rc hin nghiêm tc theo quy djnh cong tác cách ly y t di vâi cong
dan Vit Nam tü nuâc ngoài ye nir&c, các trtthng hgp ngrrO'i nuàc ngoài; chuyOn gia,
nhà dâu tu, lao dng k thu.t cao; ngu&i Vit Nam mang h chiu ngoi giao, cong

17
V%1, thành vien ca quan di din ngoi giao Vit Nam; t bay quc t nhp cánh vào

Vit Nam lam vic tti thành phô Dà Näng.

Tip tiic tang cu&ng cong tác phông, chng djch Covid-19 ti cci sâ diu trj.
Thirc hin,phân luông, sang l9c cac doi tuqng có triu chirng lam sang: sot, ho, khó
thã... và yeu to djch tê lien quan den djch Covid-1 9 ngay tai cong cci sâ khám bnh,
chta bnh. Tuyt dôi không dê ngix&i bnh có dâu hiu lam sang, có yêu to djch tê
vào chung phông ch&, phông khám bnh vâi ngu&i bnh khác
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Nâng cao chit luçmg h thing xét nghim tác nhân Covid- 19 trén dja bàn thành
phô, thng ctr&ng so hrçing may moe, thiêt bj, sinh phâm và ca sâ xét nghim; dào tao,
tp huân nguon nhân 1irc chit hrçrng cao phiic vi cho cong tác xét nghim Covid- 19.
2. Tp trung h trçi, duy trI n djnh san xut, kinh doanh, gop phu hn
ch suy giãm tang trir&ng kinh t
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a) Tip tiic th%rc hin và hoàn thành các rniic tiêu Nghj quyt s 2841NQHDND ngày 12/12/2019 cüa HDND thành phô ye nhim vi näm 2020; thirc hin Co
hiu qua Kê hoach trién khai Ngh quyét so 292/NQ-HNNDN ngay 13/3/2020 cüa
HDND thành phô ye bô sung mt so nhim v1i, giái pháp phát triên kinh tê - xà hOi,
an ninh - quôc phàng trên dja bàn thành pM nàm 2020; Nghj quyêt sô298/NQHDND ngày 22/5/2020 cüa HDND thành phô ye mt so giài pháp phiic hôi và phát
triên kinh té - xà hi trên dja bàn thành pM trong tInh hInh djch bnh Covid- 19 dxçic
kiêm soát; Chi thj so 40-CT/TU ngày 19/5/2020 cUa Ban Thu&ng vi Thành üy ye
lAnh dao day mnh hot dng khoi phiic, phát triên kinh té - xâ hi trong tInh hInh
djch Covid-19 duqc kiêm soát; Nghj quyet sO 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 cüa ChInh
phü ye các nhim vi, giai pháp tiêp t%ic tháo gä khó khän cho san xuât kinh doanh,
thiic day giâi ngân von dâu tu cOng và bào dam trt tr an toàn xà hi trong bôi cânh
di djch Covid- 19 và Quyêt djnh so 328 7/QD-UBND ngày 04/9/2020 cüa UBND
thành phô ye Quy djnh áp diing các bin pháp phOng, chong djch Covid-lO trên dja
bàn thành phô Dà Nàng trong tInh hmnh hin nay.

ho
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b) Các 11nh vrc djch vi
+ V Du ljch:
Tip t1ic barn sat các chi dao cüa Trung uang và lãnh 4o thành pM d thirc
hin nghiêm tic các bin pháp phOng, ch6ng djch Covid- 19. Tham muu xay dirng
Ke hoach khôi phic và to chüc hoat dng du ljch trong tInh hInh mâi; triên khai
huàng dan phOng, chOng và dánh giá nguy ca lay nhim Covid- 19 dôi vri các doanh
nghip du ljch, thu diem tham quan, du ljch; các giâi pháp tháo gO' khó khän cho
doanh nghip du ljch bj ânh hu&ng b&i djch Covid-19.
Trin thirc hin Chuyên d "T.p thing phát trin du ljch và djch vi chit hrçing
cao gAn vâi bat dng san nghi dtrO'ng; xây dirng Dà Nng thành diem den du ljch,
djch vi hang dâu, tam thu vrc, thành phO sir kin, trung tam hi nghj quôc tê".
Ban hanh Dé an phat triên krnh te ban dôm tal Da Nng, xây dung dix thao chinh
sach khuyen khich phat tnen kinh te ban dem; don doe Sa Xay drng, Viçn Quy
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hoach Xây dirng, Ban Quâñ 1 du ti.r xay d%mg các cong trInh giao thông và UBND
qun Ng Hành San triên khai các ni dung dâu tix dOi vói dir an Tuyên phô di
b Bach Däng — Nguyen Van Trôi — Trãn Hung Dao, Phô du ljch An Thuqng. .Hoàn
thành thu tic trInh và phé duyt quy hoach phucmg an quy hoch bãi tam kêt hcp
djch v11 vui chai giãi trI, th thao phiic vi 24/7 tai qun Ngü Hành San.
ye

-h
o

an
l

Tip tic thc hin các ni dung theo K hoach truyn thông du ljch Dà Nng,
K hoach khai thác thj tnrng nOi dja, Kê hoach khai thác, da dng hóa thj tru&ng
quc té näm 2020 phii hçip vâi tInh hInh thirc tê. Tp trung don dôc hoàn thành các
h tang k thut phiic viii du ljch tai các ben K20, Thy Loan, Thai Lai, diem den BAi
Cat Vàng,... Day manh thirc hin cong tác lien kêt, hqp tác xüc tiên du ljch 3 dja
phuang và 1p phuang an quãn l, khai thác du ljch chung v&i Thüa Thiên Hue
(SUng CO, Ma Da, Hon Chão...), Quâng Nam (song Co CO...)..., tao ra chuOi san
phm, djch v du ljch mang tInh lien yang thu hUt khách du ljch.
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+ V Thuang mai:
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Tip t1ic thirc hin cong tác chun bj du tu các dir an: Chg Du m& HOa Phuâc,
Trung tam thixcing mai chci Con, triên khai các d1r an dâu tu Chq dém trên dja bàn
thành phô. Xây d%mg dr tháo Nghj quyêt Quy djnh chInh sách khuyên cOng và phát
triên san xuât san phãm lixu nim trên dja bàn thành phô Dà Näng trmnh HDND thành
phô xem xét, thông qua tai k' h9p cuOi nAm 2020. Triên khai ké hoach to chUc Chuang
trhih bInh on thj trix&ng phiic vi Tét Nguyen dan 2021; lam vic vâi các doanh nghip
xay drng kê hoach dir tr hang hóa, dam bào thirc hin các hoat dng thu trçl nhân
dan trong tInh huong xãy ra thiên tai. Dê xuât h trçi các h tiéu thuong kinh doanh
tai các chq trên dja bàn thành phô bj ành hix&ng b&i djch Covid 19.
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+ V Giao thông 4n tâi:
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Thirc hin rà soát, hiu chinh d 1iu GIS ha tang giao thông trén dja bàn q4n
Hâi Châu và qun Thanh Khê và báo cao kêt qua dUng tiên d. Day nhanh tien dO xây
drng các bài do xe cong cong. Ip trung day mnh câi cách thU tVc hành chinh, h trçl
giâi quyêt thU tiic hành chmnh nhanh chóng, kjp thOi cho doanh nghip, ngui dan ngay
sau khi tInh hinh djch bnh On djnh, sam khôi phiic hoat dng kinh doanh, nhât là trong
lTnh vrc kinh doanh 4n tài. TAng cix?ing quail l chat hrqng, don doe triên khai dam
bâo chat 1ixçing, tiên dO các dr an giao thông tr9ng diem: Ciim nUt giao thông phIa Tây
cau Tran Thi Ly, Nang cap, cal tao duang DT 601, Cai thiçn h tang giao thong thanh
phô Dà NAng - OFJD (Dung vành dai phIa Tây 2, Duing và câu qua sOng CO CO)...
PhOi hçip hoàn thành cong tác chuân bj dâu ti.r dê kh&i cOng cong trInh Cài tao dung
NgO Quyen và dung NgU Hành San và các bAi d xe trén dja bàn thành ph&
A

•

A

A

9

A

A

A
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+ V Thông tin truyn thông:
DAy manh thu hUt dAu tu trong và ngoài nuàc trong lTnh virc côn ngh thông
tin; ho tr doanh nghip trong hoat dng san xuât, kinh doanh và xuât khâu phân
mêm. Chuân bl xUc tiên dâu tu vào Khu Cong viên phãn mm so 2 va các khu cOng
ngh thông tin tp trun trên dja bàn thành pM; theo dOi, dOn doe chU d&u t'u d an
Khu COng viOn phân mêm so 2 trién khai các thU tiic dâu tu dir an theo dUng tiên dO.
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Trin khai Nghi quyt s 270/2019/NQ-HDNTJ cüa HDND thành ph quy djnh
chinh sách h trçi phát triên Cong ngh thông tin trén dja bàn thành phô dé ho tr
doanh nghip cong ngh thông tin phát triên.
+ V ngân hang:
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Lam vic v&i doanh nghiêp d nm bat, tháo gei khó khàn, tao diu kin thun
1çi cho doanh nghip tiêp cn các chInh sách h trq cüa ngân hang; tIch circ chi dao
các t chirc tin diing trên dja bàn trién khai quyêt 1it, mnh me các giâi pháp cüa
Ngân hang nhà nithc Vit Nam theo Chi thj 02/CT-N}INN ngày 31/2/2p20 và Thông
tu 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020. Kiém soát chat chë tin ding dôi vâi các ITnh
vuc ti&m an rüi ro nhis: kinh doanh bat dng san, chi'rng khoán v.v..; tp trung cho
vay dôi vôi các 11'nh virc uu tiên, linh c san xi.tht kinh doanh; theo dôi, ctánh gia
khá nàng tang trithng tin dicing dê xem xét diêu chinh nhäm dáp üng kjp th&i von
phic vi san xuât kinh doanh, tao diêu kiin cho các doanh nghip kbôi ph%ic san xuât;
day manh thaiib toán không dung tiên mt trén dja bàn.
c) Các limb vrc san xut
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Ph& hçip các ngành lien quan My nhanh vic trin khai th%rc hin các ca
ch&
chInh sách ho trq doanh nghip bj ânh htr&ng bâi djch Covid-19 nhäm giiip doanh
nghiêp sam khOi phiic 'ai hoat dng san xut; to chi'rc dôi thoai doanh nghip trong
KCN và Khu CNC dê n&n b.t tInh hInh, tháo gôr khó khAn vix6ng rnc, h trçi doanh
nghiçp; day nhanh tien d9 .dau tu cac ciim cong nghiçp. Roan thanh dir thao Nghj
quyét cüa Thành üy ye Chucrng trmnh phát trin cOng nghi h trçi trên dja bàn thành
phô giai doan 2020-2025, djnh hi.rang den nAm 2030; Dé an phát triên ciim cOng
nghip trOn dja bàn thành phô Dà Nng den näm 2030. Roan thành xác djnh giátrj
dê xuât np ngân sách nhà nirâc tôi thiêu (m3) tai 03 KCN m6i và cong tác thâm
djnh, trInh UBND thành phô phê duyt kêt qua s tuyen 1ra ch9n nba dâu tir. Triên
khai theo ké hoach chuyén dôi khu phii trçi phic vi dir an Khu cong ngh cao thành
khu cong nghip ho trq Khu cOng nghé cao. Hoàn thành Dé an "Xây drng, hinh
thành, phát triên H sinh thai khOi nghip Khu cong ngh cao Dà Näng giai doan
2020 -2025, tam nhIn 2030".
+ Linh v'rc thüy san nông lam:
Chü tr9ng chi dao cOng tác n djnh san xut trong và sau djch bnh Covid-19
trên linh vçrc nOng nghip. Theo dôi, chi dao san xuât vi Dông 2020 và Dông Xuãn
2020-2021, chu tr9ng san xtiât dam Mo nng suât, chat hrqng phic vii cung crng cho
dip Tét. Tp thing day manh san xuât nOng nghip theo htr&ng hüu Ca, nOng nghip
43 H trq v&i vay, cci ck

li thri han trá nç, xem xét min giãm lAi vay.. tir gói h trç tin ding khoang 250 nghln t
dng cüa Nba ntràc; min, giâm läi, phi theo quy djnh ni b cia t6 ch(rc tin d,ing theo Thông tix 01/2020,Tr-NHNN
cüa Ngan hang NM rnrâc; hành ; H trçl gia han thri gian np thud và tin thuO dat cho doanh nghip bj ânh huông
bâi djch theo Nghj djnh 4 1/20201ND-Cp và Cong vn 897/TCT-QLN ngày 03/3/2020 cüa Tang Cic thua; H ttV.cho
doanh nghip vay tian d trã hrorng ngng vic cho ngu&i lao
theo Nghj quyt 42/NQ-CP cia Chlnh phO; Giàm
10% giá ban ie din cho các ngành san xuát và kinh doanh theodng
COng vn 2698/BCT-EYTDL ngày 16/4/2020 cUa B
COng Thtrang; Liii thi dim dOng kinh phi cong doàn...
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sch, xây drng mô hinh san xut theo huàng lien k& chui giá tij và thu ht d.0 tr vào
nông nghip ing diing cong ngh cao trén dja bàn thành phô. Trinh HDND thành phô
ban hành chfnh sách h trci phát trin nông nghip, nôngthôn tai k' hçp cuôi näm 2020.
Tng ciràng cong the kiêm tra, quán 1 hott dng giêt mO, 4n chuyên, kinh doanh dng
4t, san phâm dng 4t, kiêm soát an toàn djch bnh. Tiêp tic then khai Nghj quyêt so
255/2019/NQ-HDND ngày 11/7/2019 cüa HDND thành phô ye vic quy djnh chinh
sácli h trçi phát trien khai thác hài san trên dja bàn thành phô Dà Nng giai don 20192025. Tiêp tic triên khai Dr an nâng cap, m rng Cãng cá Thç Quang.
TAng ctr?mg cong tác quán 1' bão v rmg và phàng chng cháy r'rng; t chüc
thtr&ng trirc 24/24 gi sn sang xà 1r kjp thôi cac vti phát ha, không dê xây ra cháy
lan cháy 1&n. Tiêp tic tAng cithng cong tác kiêm tra, dam bâo an toàn ho dp, cong
trInh thüy lçii, cong tác phông chông thién tai, tim hem cfru h ciru nan và dam bão
an toàn trong m'iia mua bAo.
giãi ngân các dir an và thi1c hin K hoch du tir
3. Dy nhanh tin
cong nAm 2020; thiyc hin t& cong tác quãn 1 do thj, bão m81 trir&ng
a) f)y nhanh tin dO giâi ngân các di,r an và thc hin K hoach du fir cong
näm 2020
Tip tic phn du thrc hin và giâi ngân k hoach du tu cong nAm 2020 sau
khi diêu chinh dat müc cao nhât theo các chi dao cüa Trung i.rong và thành phô tr
nay den het n.m 2020. Các Sâ, ban, ngành, các chü dâu tu, quãn 1' d'çr an và cac don
vj lien quan khân tnxong thc hin nhim v1i dixcic giao, có ké hoach chi tiêt, phân
cong theo dOi, giám sat, dOn doe nhà thâu tAng cizng nhân 1irc, may moe, thiêt bj...
to chrc tAng ca, day nhanh tiên dO thi cOng, dc bit các cong trInh tr9ng diem, dng
1irc...; tao thun igi nhât cho nhà thâu trong vic hoàn thin ho so quyêt toán, nghim
thu khôi luqng hoàn thành; chü dng rà soát và kjp th&i báo cáo khó khAn, vtthng
mAc, nhât là cong tác den b giâi tOa. Triên khai thi cong theo tiên dO mt bAng bàn
giao, CO mt bAng den dâu khân trtrong triên khai den do.
Chü tjch FTOi dng giâi phOng mt bang các qun, huyn tp trung d.y nhanh
tiên dO dênb giái tóa; phôi hcip chat chê vi các chü dâu fir, dcm vj quân l dê CO
ice hoach den bü giái tOa bàn giao mt bAng phü hqp vài tiên dO thi cOng cüa nhà
thâu, nhât là các cOng trInh trçng diem, dng lirc. Các co quan chuyôn rnOn,chuyên
ngành tIch circ tháo gi các khó khAn trong vic 1p ho so', thârn djnh thiêt kê bàn ye
thi công; to chrc 1ra chçn nhà thâu; cong tác giài phóng mt bAng...
TMp tic diu chuyn v6n các cOng trInh khOng trik khai hoc ch.m trin
khai, không cO khâ nAng giâi ngân d b sung cho các cong trinh quyêt toán, các
cong trinh cO khã nAng giài ngân cao. Tp trung thirc hin, i.ru tiên giài ngãn kê hoach
von các nAm 2018 và 2019 nguOn ngân sách trung trong dà ducic ChInh phil, Thu
tithng Chinh phü cho phép kéo dài th&i gian thrc hin theo Thông báo so 3 10/TBVPCP ngày 27/8/2020.
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Tip tic trin khai các cOng trInh chào müng các ngày 1 lan trong nAm 2020
dä kh&i công44, don doe khan tri.rng thc hin các thu t'ic dé khôi cong 08 cong
trInh khác Day nhanh tin d các dir an: Khu cong ngh cao Dà Näng, Khu phii
trq phiic viii dir an Khu cong ngh cao Dà Náng; Nâng cap cài tao Tram xi:r 1' mthc
thai NgU Hành Sen; Ha tang k thut Ciim cong nghip Cam L; Nhà may nuâc Hôa
Lien; Câi tao ciim nut giao thông phIa Tây cau Iran Thj 14; Cái thin môi tnthng
mr&c phIa Dông qun Son Trà; Dix&ng và câu qua song Co Co s'à DuO'ng Vành dai
phIa Tây 2 thuOc dr an Câi thin ha tang giao thông thành phô Dà Nàng - OFID;
Trung tam tim mach Bnh vin Da khoa Dà Nng giai doan 2; Trung tam ghép tang
và cay ghép té bào gôc Bnh vin Dà Nng; Trung tam phâu thut thânkinh, chân
thuo'ng và bOng tao hinh tai Bnh vin Dà Nng; Nâng cap, cãi tao rnt so hang mic
tai BAi rae Khánh Son; Cal tao, scra chUa nhà so 32 Bach Dàng (dé bô tn fbi lam
vic cho VP Doàn Dai biêu Quoc hi và HDND)...
b) Thirc hin t& cong tác quy hoach phát trin thành pM Dà Nng, quan i
do thj, báo v mOi trtl&ng
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Ph& hçip vói Bô Xây dirng trInh Thu trâng ChInh phü phê duyt D an diu
chinh quy hoach chung thành phô Dà Nng dn nàm 2030, tam nhmn den nàrn 2045,
dam bâo tiên d, chat lixcing dê ra; trién khai 1p Quy hoach thành phô Dà Nng th&i
k' 2021-2030, tam nhIn 2050. Tiêp tiic triên khai thirc hin nghiem tuc, hiu lijc, hiu
qua Chi th so 21-CT/lu ngày 01/11/2017 cüa Thành üy ye vic tang cixng sij lành
dao, quân l trt tr xay dirn, an toan lao dng trên dja bàn thành phO. Tp trung xü
l nhà tp the, chung cix xuông cap không dam bão an toàn; ban hành kê hoach xây
dirng phát triên nhà a giai doan moi; dày manh phát trien nha a xA hi, nha a cho cong
nhân các khu cOng nghip, nhà a cho thuê, nhà a thixong mai cho ngix&i có thu nhp
thâp; hoàn thin các quy djnh ye quân 1 nhà Chung cix trên dja bàn thành phO. Xây
dimg co ché, chInh sách de kêu gi du hr tr nhi&i nguon 1rc xã hi.
Hoãn thành D an S hóa d 1iu d&t dai trén dja bàn thành ph& Tip tiic tham
mixu xir 1 các diem nóng 0 nhim môi trung (Au thuyn Thç Quang, Bãi rae Khánh
San, KCN Lien Chiéu); ban hành Quy djnh v phân yang cac nguOn tiêp nhn nithc
thai trên dja bàn thành phô. To chirc thirc hin Dê an bâo ton da dng sinh h9c tnên
dja bàn thành phO. Hoàn thành cOng tác dieu tra, xay dimg co sa d 1iu quân l ye
mOi trithng các nhà hang, 1hách san yen biên; xt'r 1 nghiêm cac vi pham. Hoan thành
Chi.rongtrInh quan trAc môi tnr&ng dja phixang nàm 2020. Tiép tiic triên khai K
hoach so 37/KH-STNMT ngày 12/6/2020 thc hin quyet djnh so 688/UBNDSTNMT ngây 28/02/2020 ye phát trien ben vthig kinh té bien thành phô Dà NAng;
xay dirng k hoach tuyên truyén ye bien dâo thành phô giai doan 2020-2025.Tiep
tc kiem tra, rà Soát cac dir an chi.ra và chm tniên khai trén dja bàn thành phô lam
vànli dai phia Tây 2, Du?.ing và câu qua song c6 Cô, Cai thiGn môi trthng nuâc phia Dông qun San Trà,
cap, cãi tao HG thong xfr 1' nuàc H
rác tai Bài rác Khánh San (gial doan 2).
45 Tram trung chuy&i rae thai tai khu vi,rc dLrxng LO Thanh Nghj; Trung tâmy tO qun
COrn LG - giai doan 1; Trung
tàmy tO qun Scm Trà - giai doan 1; K' ch6ng sat k, khOn cOp b song Yan (doan qua thôn La Châu xã HOa Khuang,
thOu An Trch và thOn Bc An xâ HOa TiOn); XCr l ngp ing khu vrc
cn ha liru tuyOn cOng Khe Can - ng Ba
Hue (Chung cu phic viii TDC dr an Khu virc cOng thoát ntrâc Khe Cn -lan
giai doan 1); Cãi tao 42 Bach DAng lam Bão
tang Dã Nàng; TuyOn Ong thu gom rnrOc thai dix&ng NguyOn TAt Thành; Cviii cong nghip COrn LG (giai doan 2).
Czm rnt giao thông phia Thy cAu Trân Th Lb', Nba may rnràc HOa Lien và Nâng
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d sr diing dt theo quy djnh; xir 1 các trtx?mg hçip cp giy chüng
nhn quyên sr ding dat lchông &ing quy djnh.
4. Tip tiic cal cách thu tic hành chiuh, cal thin môi trirông du tir, kinh
doanh t1 dy mnh thu hut du tir
Thrc hin t& cong tác chun bj t chüc Din dan du tix nArn 2020 theo K
hotch. Tiép tic triên khai th'irc hin "Nãm tiêp tic day manh thu hut dâu tu", trong
do day manh cong tác quâng bá, cung cap thông tin, thu hiit dâu tu vào thànhphô
Dà Nkg theo hInh thirc trirc tuyên. Duy tn hqp tác, két nôi vài các to chirc quôc tê
nhx JETRO, KOTRA, AMCHAM, AUSCHAM, SBF, IE Singapore, AHK... nharn
kt ni doanh nghip, hçxp tác v xic tin d&u tir. Rà soát, chuân bj các diêu kin ye
dat ctai, cci s& ha tang, nguôn nhân 1irc de san sang don nhn các dOng von dâu tu
djch chuyên, tp trung huóng vào các tp doàn da quôc gia lan, cOng ngh cao, hin
dai, than thin môi tnr?ng.
Tp trung dy manh câi cách hành chInh, tht ngn thii gian thc hin thu tic,
de giâm chi phi, th&i sian cho doanh nghip, nguM dan. Khãn tnrong day nhanh tiên
d xem xét, giâi quyêt thu tic ye quy hoach, dat dai, dâu tix cho các dr an, nhât là
các dir an duqc trao quyêt djnh chü truong dâu tu, giây chIrng nhn däng k dâu tu,
thông báo cho phép nghiên ciru dâu tu46; tuy dôi không dé chm tr, ton d9ng.hô
so chua giâi quyêt; chü dng khan truong báo cáo cap co thâm quyên xem xét, giái
quyêt dôi vói các van dé vuçTt thâm quyên. Sam hoán tat thu tc 1ira chçn nhà dâu
tr dir an 3 Khu cong nghip mâi (Hôa Cam giai doan 2, Hôa Ninh, HOa Nhon).
Co bin pháp kim dim, xu l' nghiêm khc d& vâi cá nhân, tp th c tInh
gay khó khàn, nhüng nhieu trong xir 1 cong vi. Tp trung triên khai Nghj quyêt so
68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ye chuong trInh cat giãm, don gián hóa quy djnh lien
quan dOn hoat dng kinh doanh giai doan 2020 - 2025; khân tnrang ban hành và to
chi.'rc thrc hin KO hoach cat giám, don giãn hóa quy djnh liOn quan dOn hoat dng
kinh doanh nàm 2020.
Chu dng nghiOn cfru và trin khai CC co ch& chinh sách khuyn khIch,
thuc day khai nghip, hO trq doanh nghip dâu tu khôi phc, m& rng hoat dng
san xut kinh doanh.
Hiràng dn xây drng tiêu chun, tiOu chi an toàn cho trng loai hlnh san xu&
kinh doanh, dam bâo mic tiOu kép: phOng, chông djch tot và tao diêu kin cho doanh
nghip hoat dng san xut kinh doan.h an toàn phü hqp vói các bin pháp phOng,
chông djch Covid- 19 theo giai doan.
5. Hoit dng di ngoi và kinh t di ngoi
Trin khai cong tác liOn quan dn vic dt tri sâ chinh thüc cüa Van phOng
Länh sijNht Bàn tai Dà
Huàng dan triOnkhai ciii the ni dung lien quan den
Quy chO ye quàn l thông nhât các hoat dng dôi ngoai trOn dja bàn thành phô Dà
Nàng. Tip tic thrc hin cOng tác to chac tong kOt 10 närn tniên khai thi,ic hin Chin
luqc Ngoi giao van hóa den näm 2020 cüa thành phO Dà Nng. TriOn khai các
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Co s& gia han tin

phc hçp trung thin tài chmnh thuang mi, vul chai, giãi tn casino và chung cit cao cap; Mikazuki spa và hotel resort;
kbách sn Wink Trn phi; Dr an ma rng khu do thj yen song HOa Qu- Dng NO ye phia dOng, dr an Khu phic hcp djch
vii thiwng mai cao tang An HOa, d an khu chung cit cao tang, van phOng throng ini và nhà a TuyOn Scm
46 K
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chuorng trInh hçp tác vâi các dja phixcing trén th giâi; xüc tin Din dan Thi tnthng
các thành ph hcip tác và phát triên - Dà Nng 2021; xüc tiên vic hcip tác vói các
dM tác Nhat Ban trong linh virc lao dng vâ diêu thrOng; to chüc lop giâng dy l&p
tiêng Nhat sci cap cho, cong chCrc, vien chIrc thành phô. To chüc Hi nghj giao ban
di ngoai nàm 2020 két hqp tong két Dé an ngoi giao kinh tê giai cloan 2016-2020.
6. Oy minh quãn 1 cong tác thu chi và diu hành có hiu qua ngân sách
nhà nirrc
Cci quan Thus th chrc t& vic ph bin, tuyên truyn, h trçi ngithi np thud
trong vic thirc hin chInh sách pháp lust ye thuê, giâi dáp kjp th?yi các vtxàng mac
cüa ngixi np thuê trong vic thirc hin chmnh sách thuê nhàm on djnh san xuât kinh
doanh frngphO vOi djch Covid-19. Don d& thu np kjp thai vao NSNN các khoân
ni thué, tiên sCr diing dat, tiên thuê dat doi vói ngixii np thuê không bj ânh hixng
hoc ãnh hithng không lan den tInh hInh san xu& kinh doanh hoc không thuc dôi
tucing duçc gia hannp thuê; to chirc theo dOi, dOn dôc ngui np thué np dung,
dU, kjp thoi tién thuê, tiên thuO dat vao NSNN khi hêt thai han gia han.
Tp trung trin khai kjp than, có hiu qua các nhOm giái pháp quân l' thu,
chông that thu, chuyên giá, tron thuê, xir 13 thu hôi nçi thuê; kiêm soát cht chê cong
tác hoàn thuê giá tij gia tang; rà soát các dir an hêt th&i gian tru dãi thuê, các dix an
m&i phát sinh, các khoân truy thu theo kin nghj cüa ccx quan Kiêm toán, Thanh
tra;... nhAm thu dung, thu dü, thu kjp thani các khoân thuê, phi, l phi và thu khác vào
ngân sách nhà nithc. Cci quan thuê va UBND các qun, huyn khân trtrcmg thông
báo den t'rng h dan nq tiên sfr dung dat tái djnh ci.r dé thirc hin np kjp th&i, day
dtitiên si diing dat theo chinb sách cüa ChInh phü tai Nghj djnh sO 79/201 9/ND-CP
nhàm dam bâo quyên lqi cho ngithi dan.
Tang cutfng quãn l' chi ngân sách nhà nixâc, dam bâo ti& kim, chit chë và.
hiu qua trong pham vi dir toán dixçxc duyt, phü hqp v&i tin d thu ngân sách. Rà
soát, sap xép và phan loai các nhiêm vi chi theo thir tx iiu tiên và thçc hin chi trong
phm vi nguôn thu &rçYc hithng theo phân cap và di,r toán duqc giao, dung tiêu chuan,
chê d, djnh mrc chi tiêu dà quy djnh; ixu tien các nhim vi quan tr9ng; báo dam
nguOn lc thirc hin các nhim vi cap bach phOng chong, h trçr khO khän cho các dôi
tuqng bj ánh htr&ng bâi djch Covid- 19, các chInh sách an sinh xã hi; không phê duyt
các de an, chinh sách mói lam tang chi ngân sách, không bô sung ngoài dir toán trr
nhim vii phông chông, ho trq khO khän do djch Covid-19 và nhim vi có tInh cap
bach kliông the trI hoAn phát sinh dt xuât. Tang cix&ng trách nhim cüa Thu trtxâng
các dan vj dr toán, chU tài khoãn và chInh quyên các cap trong vic sir dvng ngân
sách rihà rnthc; thrc hin có hiu qua chü trucing thrc hành ti& kim, chOng lang phi;
phOng, chông tham nhüng và cong khai minh bach tài chInh - ngân sách.
7. Tip tyc giãi quyt và phát trin các linh viyc van hóa - xã hi; tang
ctrb'ng các chInh sách an sinh xâ hi, bão dam dôi sang nhân dam
a V khoa h9c và cOng ngh:
Hoàn thãnh các thu tiic chu.n bj du tu d frin khai thi cOng dir an Trung tam
COng ngh sinh h9c két hçip ccx s& nuOi cay mô t bào thirc 4t (giai doan 2); d%r an Xây
dirng Trii s& lam vic Trung tam K thut Tiêu chuân Do kr&ng chat lug theo quy
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djnh; bàn d cong ngh cho ngành du ljch và cong ngh thông tin trén dja bàn thành
phô Dà Nàng giai don 2. Trinh HDND thành phO ban hành Nghj quyêt quy djnh ye tài
chInh thrc hin h trq h sinh thai kh&i nghip dôi mài sang tao trên dja bàn thành phO
Dà Nng den näm 2025; Nghj quyêt quy djnh chinh sách ho trci phát triên tài san trI tue.
To chi'rc Din tp Ung phó si,r cô birc xa h.t nhàn cap thành phô näm 2020.
b) V van hóa - Th thao:
Tp trung tuyên truyn các hoat dng chào mrng dai hi Dáng các cp tin
tai Dai hi Dâng b thành phô và Dai hi lan thu XIII cüa Dàng; tiêp tic triên khai
thirc hincác Nghj 9uyêt, chü tri.rcing cüa Trung uang và thành phô ye phát triên van
hóa va the thao, nhât là triên khai các Chxang trInh trong Ké hoach thirc hin Nghj
quyêt 43-NQ/TW ye xây dirng vàphát triên thành phô Dà Nãng. Triên khai thrc
hin Dê an phát triên h thông thiêt ché vAn hóa, the thao co sâ trén dja bàn thành
ph den nAm 2025; tiêp t%Ic dâu Pr, tu b các cong trinh vAn hóa, ljch sir.
c) V giáo dic và dào tao:
Huàng dn các don vj, tnr&ng hc tè chirc d.y hpc tr1rc tuyn các tun d&u cüa
nãm h9c 2020-202 1 và chuân bj tot, dam bào an toàn cho h9c sinh, giáo viên khi to
chirc h9c tp trung trâ lai theo quyêt djrih cUa UBND thành phô. Kiêm tra, rà soát miic
d an toàn các cong trinh, co s& 4t chat, trtrng ló'p phçic vi cho nAm hçc 2020-2021.
Chuãn bj các phuang an d'çtphông ye day hQc theo các tInh huông giá djnh dê không
bj dng, bat ng, nhât là trong th&i diem djch Covid- 19 con din biên khó lu&ng.
d)Vyt&
Tip tiic theo dOi các chi dao cüa Trung i.rang d thirc hin nghiêm các bin
pháp phOng, chng djch theo quy djnh nhm kiêm soát, không chê djch lay lan. To
chuc 4n chuyên, each ly, diêu trj các tnx&ng hqp nghi ngi, mAc bnh theo ding quy
trInh. TAng cu&ng các hoat dng truyên thông phOng, chông Covid-19 tron tInh
hInh mài. Duy trl các hoat dng giám sat, xir 1 ca bnh, 0 dch sot xuât huyêt, tay
chân ming và các bnh truyên nhiêm khác theo quy djnh; thc hin chê d thông
tin, báo cáo bnh truyên nhiêm kjp thi. Tiêp tiichoàn thành các thu ttc dan Pr dê
triên khai thi cong các cong trmnh y té dam bâo chat hr9ng, tiên d 47.
ci) V lao dng - thrang binh - xã hi:
Tip tic h trq t chuc san giao djch vic lam; theo dOi báo cáo tInh hInh lao
dng vic lam, nhât là lao dng bj ánh hithng djch Covid-19; tiêp tc dé xuât các
giâi pháp ho trçydoanh nghip; quân l' t& vic cap phép cho lao dng nguii nuâc
ngoài. Hi.róng dan doanh nghip, don vj su ding lao dng áp dng quy djiih ye tam
drng dóng bão hiém xa hOi bat buc, qu htru trI theo quy djnh cUa Lut Báo hiêm
xA hi dê giãm bat gánh nng cho doanh nghip. Thirc hin nhanh các thCi tic, ho
trçr ngixM lao dng nhn các chê d chInh sách lien quan den bâo hiêm that nghip.

£ Ph6i hqp hoàn thành các thu tic d&u tu d trin khai thi cong các cong trmnh y t dam bão chit lircnig, tién d: Dr
an nâng cap, ma rng Bn1i vin Phi san - Nhi, Dir an dâu tu xây dung Bnh vin Dà Nng (cci sa 2), Trung tarn Tni
soát wig thu thuc Bn1i vin Ung buâu. . .Thc hin cOng tao chuAn bj dàu tu: d an Nâng cap Trung tam Y té qun
Ngü Hãnh &rn, dr an Bnh vin Bäc HOa yang.
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Tip tic trin khai chi h trçi cho các di tixcing gp khó khàn do
dai djch
Covid- 19 trên dja bàn thành phô. TMp tic thuc hin các chInh sách ho trq ngx&i co
cOng, khâo sat xây dmg K hoach sfra chfra nhà ngix&i có cOng nàm 2021; triên
thai hiu qua các chInh sách lien quan den hoat dng bão tr xA hQi, bâo v, chám
soc tré em, bInh dàng giâi 'à phOng, chông t nan xã hi.
8. Nâng cao hiu qua cong tác cal each hành chmnh, tp trung cong tác
xây drng chInh quyn, giãi quyt kip thôi các khiu nii, t6 cáo
Tip tic trik khai hiu qua Nghj quy& s 11 9/2020/QH14 cüa Quc hi v thi
dim t chirc mô hlnh chInh quyn dO thi và mt s ca ch, chInh sách dc thu phát
trin thành pM Dà Nkg; UBND thành ph6 ban hành K hoach thrc hin Chi th so
41-CT/TU ngày 10 tháng 8 nAm 2020 cüa Ban Thu&ng vii Thành üyvê lânh dao to
chüc trinkhai thrc hin Nhj quyt s 119/2020/QH14 v thI diem tO chrc mô hInh
chInh quyén do thj và mOt so ca ché, chInh sách dc thu phát triên thành phô Dà Nàng.
Tip tuc trin khai viéc sp xp các t chirc ben trong cüa các cci quan hành
chmnh dôi v&i mt so s&, ngành; triên khai Dé an sap xép, dôi mcci các dan vj sir
nghip cong
Dé an rà soát, chuyn giao mt s nhim vii, djch vii hành chinh
cong ma cac ca quan hành chInh nhà nuâc thông nh& thit phâi thirc hin cho doanh
nghip, to chic xà hi co dü näng lijc dam nhim. Day manh thc hin phixang thüc
flép nhn ho sa và trâ két qua giâi quyt thu tic hành chInh qua dch vi buu chInh
cOng Ich theo Quyet djnh sO 45/201 6/QD-TTg.
Chü trçrng cac hoat dng quân 1 nhà nuóc v cong tác tip cOng dan, giái
quyêt khieu nai to cáo, cong tác thanh tra và cong tác phông, chOng tharn nhüng trén
dja bàn thành phô; chü dQng tham mru cho cap us', chInh quyên các cap xr 1 kjp
th?.ii các dan thu khiêu ai, to cáo phát sinh; triên khai thirc hin có hiu qua Lut
To cáo näm 2018. Thrc hin nghiêm Chi thj so 20/CT-TTg ngày 17/5/2007 cüa Thu
tuâng ChInh phü ye vic chân
-, chinh hoat dng thanh tra, kiem tra; rà soát các ké
hoach thanh tra, hem tra da ban hanh de dieu chinh, sua doi cho phu hcip vai trnh
hInh phông chOng djch và duy trI, phiic Mi san xut kinh doanh, thông lam ánh
hithng den hoat dng chung cüa các dan vj, doanh nghip.
Thirc hin tMrn djnh các dr tháo VBQPPL phiic v k)' h9p cui nãm 2020
cua HDND thành pho; tiêp tuc thc hiên cOng tác gop ', thâm djnh, kiêm tra, rà soát
van bàn, các chi dao cüa thành phô v nhng van dê lien quan den Nhà may thép
Dana - Y. Xây dirng ca s& dir lieu 1 ljch tti pháp (c.p nht thông tin an tIch, 1p ho
sc 1 ljch fir pháp, cung cap thông tin 1 ljch tu phap M sung v Trung tam L ljch
tupháp quôc gia, B Tu pháp); tiep tic rà soát b thu tiic hành chInh trong linh vrc
Bô trçY ti.x pháp; tien hành khâo sat phuc vu xây dimg e an phát triên Van phOng
Thira phát li.
9. Tang cir?rng cüng c quc phông - an ninh, gifr vfrng n djnh chInh trj,
an toàn giao thông và trt tir xA hi
Duy tn nghiOm cong tác sn sang chMn du và kim tra các Ca quan, ctja
phixang, dan vj theo k hoach. To cht'rc 1irc 1ixqng pMi hqp tuân tra, kiêm soát näm
ohAc tInh hInh dja bàn và tham mu'u xfr l kjp th&i mçi tInh huong xây ra, nhât là
trong tInh hlnh djch Covid- 19 con din biên phrc tap. Dam báo an ninh, an toàn các
ngày lê l&n, các sir kin chIhh trj quan tr9ng, nhât là djp dai hi Dáng b thành phO.
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Dy manh du tranh, trn áp ti ph.m, nht là ti ph.m ma ty, cho vay n.ng lài,
dôi nq thuê, trm cap, cixàp git, các trtthng hçip lcii ding tInh hInh djch beth gay
mat an ninh trt tr, thông tin sai sr that. Tiêp tiic triên khai xü l' vi phrn qua h
thông camera giárn sat; triên khai dông b các giâi pháp kiêm chê, giàm thiêu tai nn
giao thông và khàc phçic ün täc giao thông tai các nut có nguy ca in tàc.
Trén day là Bao cáo tInh hInh kinh t - xã hOi, quc phông - an ninh 9 tháng
dau näm và mt so nhim vi trçng tam 3 tháng cuôi näm 2020 trên dja bàn thành
phô Dà Nàng. UBND thành phô kInh trInh HDND thành phô./i
TM. UY BAN NHAN DAN
CLIU;rICH
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No'i nhn:
- Nhu trên;
- Van phóng ChInh ?h1 (ct blcáo);
- BO K hoach và Dau tu (d b/cáo);
- Ban Thu?ing vi Thành u' (d b/cáo);
- CT, PCT UBND TP;
- Cáo c quan tham muu, gip vic cüa Dãng;
- Cáo Sâ, ban ngành;
- UBND cáo qun, huyn;
- Luu: VT, TKTH, SKHDT.

