
DANG BQ KHOI CAC CC QUAN TP DA NANG BANG CONG SAN VIT NAM 
DANGUYSUKEHOJCHVABAUTIS 

* 
S: 01 -BC/DUS Dà Nng, ngày 05 thOng 01 nãm 2021 

BAO CÁO 
Phc vii bui  lam vic vói Thu'ô'ng trirc Thành üy 

Nhm dam bâo cong tác chun bj cac ni dung lien quan dn bui lam 
vic cña Dáng b S& Kê hoach  va Dâu tu vii Thu&ng tnrc Thành üy, Dãng üy 
Si Kê hoch và Dau tu kInh báo cáo Thithng tnrc Thành üy nhu sau: 

, Phan thu nhat 
CONG TAC XAY DUNG BANG vA TINH HNH THC HIN 

NHIM VU CHINH TRI NAM 2020 

S K hoch và Du tu có téng s cOng chó'c, viên chác, nguè'i lao dng là 
81 ngui (trong do biên chê hành chInh là 47 nguO'i, biên chê sr nghip là 32 
ngu&i, hop dông lao dong 68/2000/ND-CP là 02 nguO'i); lanE do S& gOm 01 Giárn 
dôc và 02 Phó Giárn dOc. To chc b may cña S gôm 08 phông (Phong Tong hQp, 
Quy hoach; Kinh té ngành; Doanh nghip, kinh té tap the và tit nhán, Dáu thOu, 
ThOm dinh và GiOm sat dOu tir, Khoa giOo, Van xâ, Kinh té dOi ngogi; VOn phOng, 
DOng k)5 kinh doanh), Thanh tra S& và Trung tOrn Ho trçY doanh nghip. 

Dáng b Sâ hin cO 52 dàng viên (co 25 dáng viên n, 50 dáng viên chInh 
thuc, 02 dang viên du bi) sinh hoat tai 04 chi bô tnrc thuOc ye trinh dO chuyên 
rnôn: Tiên Si: 01 dong chI; Thc si: 33 dong chI; Di h9c: 18 dong chI. ye trInh d 
ly' luân chInh tn: Cao cap: 19 dông chI; Trung cap: 11 dông chI; So cap: 22 dong 
chI. Di hôi Dáng bô S nhim kS'  2020-2025, dà bâu ra 03 dOng chI vào Ban 
Thuing vv Dâng üy, 09 dông chI vào Ban Chap bath Dáng b (den thai diem 
hin nay có 08 dOng chI, l do 01 dong chI Dãng ày viên chuyên den siiTh hot ti 
Dàng b S Cong thuo'ng); 03 dong chI dugc bâu vào Uy ban kiêm tra Dáng ày. 

Trong nAm 2020, Dáng ày S& dã !ãnh dao,  chi  dao  04 Chi b và các dáng 
viên trong don vi triên khai thirc hin Co hiu qua nhim vii chInh trj, cOng tác 
xây dirng Dáng Va d dat  dugc mt so kêt qua ci the nhu sau: 

I. TINH HINH THIIC HI1N CONG TAC XAY DING BANG 
1. Cong tác chInh tr ttr ttrO'ng 
- Dãng ày Si thuing xuyên theo döi, nrn bit tInh hInh tu tu'&ng cüa dàng 

viên, can b, cOng chàc, viên chàc và ngu0i lao dng trong don vj; duy tn thông 
tin tInh hInh thôi sr và djnh huo'ng tu tu'O'ng dOi vii can b, dàng viên; 100% 
dáng viên viêt bàn cam kêt, tu duo'ng, rèn luyn, phân dâu närn 2020 ye thirc 
hin Nghj quyêt TW4 (khóa XII), Quy dnh so 08-QD/TW ngày 25/10/2018 cia 
BCH Trung uong Dáng, Chi thj sO 05-CT/TW näm 2020, gãn vO'i Chi thj so 29-
CT/TU và Chi thi so 43-CT/TU cüa BTV Thành ày. 
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- T chi'rc hoc tap, quán trit, tuyên truyn Va trin khai thirc hin van 
bàn, chi thi, nghj quyêt, huó'ng dan, quy djnh, két 1un cüa Trung rng Va cia 
Dâng üy cap trên dam báo theo quy dnh; nhât là thirc hin nghiem Nghj quyêt 
so 35-NQ/TW cüa B ChInh trj (khóa XII) ye tAng cung bào v nên tang tu 
tithng cüa Dãng, dâu tranh phàn bác các quan diem sai trái, thu dich;  theo döi, 
djnh hung dáng viên khi tham gia và sfr diing mang  xã hi. 

2. Cong tác t chile, can b và xãy dirng dãng b 

- Ngay tn du nãm, Dàng üy Sà dA tin hành tng kt cong tác xây dirng 
Dáng nAm 2019, triên khai và ban hành Ngh quyêt ye phuong hung, nhirn vy 
nAm 2020, Chuo'ng trInh cong tác tr9ng tam nArn 2020 và cii the hóa cac vAn bàn 
chi dao  cüa Dâng üy Khôi ye cOng tác xây dijng TCCS Dàng phü hçip vâi Dáng 
bô Só Va 04 Chi bô truc thuôc. 

- V cong tác t chirc b may va cong tác nhân sr cüa Dâng üy S: Sau 
Dui hi Dáng b S dA phân cOng iai  nhim vii cUa các d/c Dàng fiy viên ye sinE 
hoat tai  các Chi b trirc thuc Dàng üy S nhãm dam bâo sr lãnh dao  chi  dao 
phà hçip vth nhirn vii phân cong phi trách. Dáng ñy S dA lânh do, chi do 
chInh quyên S trong vic sAp xêp, kin toàn các chirc danh lãnh dao  quàn 1 
cüa cac phong, Trung tarn thuc S& kjp thè'i, ch.t chê, khách quan. 

- V cOng tác xây drng và phát trin dáng: chü trong cOng tác tao  nguôn 
và phát trin dáng viên. Trong nãrn 2020, Dàng üy S dang xác rninh, hoàn 
thin h sa cho 02 quân chüng uu tii dê giri Dàng ñy KhOi xem xét kêt np theo 
quy djnh. COng tác bào v chInh tr ni bô luôn du,gc quan tam và nghiêrn tiiic 
thirc hin, dam bâo dung quy trInh, thu tiic. The,o dOi và quàn 1 cht dâng vien 
di nuóc ngoài; chuyên sinh hoat dáng kjp thôi doi vi dàng viên dA chuyên cOng 
tác, nghi hu'u, nghi cong tác. 

Di vâi cong tác sinh hoat Dãng djnh kS',  Dâng üy S chi dao  các Clii b5 
trirc thuc phài chi trQng nângcao chat lugng sinh hoat  cap üy, sinh hoat chi b 
dam bào theo quy dnh cüa Diêu 1 Dáng, Chi thj 10-CT/TW cüa Ban BI thu' và 
Huàng dn sO 12-I-ID/BTCTW; 100% Chi b xây dirng và triên khai Kêhoach 
sinh hoat chuyên dê và có 04/04 Chi b dã tO chirc sinh hoat  04 chuyên dê; bInh 
quân t' l dàng viên tham dir sinh hoat  Chi b dat  tr 95% trO len. 

- COng tác chu.n bj và t chic dai  hi: Thrc hin Chi thj s 35-CT/TW 
ngày 30-5-20 19 cña B ChInh trj, Kê hoach  sO 79-KHIDUK ngày 26-11-2019 
cüa Dàng Uy Khôi các co quan thành phô Dà Näng, Dâng ñy S?x dã ban hânh Kê 
hoach sO 30-KI-IIDU ngày 26-12-2019 và dâ to chirc thành cOng Dai  hi Dâng 
b S& va Dai hi 04 Chi b trirc thuc Dàng b S. 

3. Cong tác kim tra, giãm sat vã k 1ut dãng 
Ngay tü' du nArn, Dãng Si dã ban hành chtrang trInh kim tra, giárn 

sat närn 2020 (Chuong trInh so 37-CTr/DU ngày 27/12/2020);chi do UBKT 
Dãng üy vâ 04 Chi b xay drng và triên khai chinmg trInh kiêm tra, giárn sat 
nAm 2020 (Chirong trmnh so 02-CTr/LTBKTDU ngày 27/12/2020); dông thè'i, ban 
hành chu'ang trmnh kiêm tra, giám sat toàn khóa nhim kS'  2020-2025 cia Dâng 
üy S yâ UBKT Dãng fiy (Chuong trmnh so 06-Ctr/DU và Chuong trInh so oi- 
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Ctr/UBKTDU ngày 05/6/2020); ban hành Quy ch lam vic cüa UBKT Dãng üy 
(Quy chê so 16-QC/DU ngày 15/7/2020). 

Nàm 2020, Bang ñy S& và UBKT Bang iiy dã triên khai Kê hoch tuyên 

truyên ye cong tác hem tra, giám sat va thi hành 1' 1ut cilia Bang nm 2020 và 
Kê hoich to chirc tOng kêt cOng tao kiêm tra, giám sat thi hành k 1ut trong Bang 

nhim k' 20 15-2020 cilia Bang ñy KhOi CC ca quan; hoàn thành cáo chuong triflh, 

kê hoch kiêm tra giám sat näm 2020 nhu: giám sat vic thrc hin Chi thi, sO 35-

CT/TW ye di hi dàng b các cap tiOn tái Bi hi di bieu toàn quOc lan thilr XIII 
cüa Bang và các huóng dn ye thirc hin Chi tlii, sO 35-CT/TW dôi vó'i 04 Chi b 
K hoch; hem tra vic thrc hin nhim v'i kiêm tra, giám sat và thi hàrth k' lut 
cilia Bang di vói Chi b Kê hoch 2, Chi b Kê hoch 4; giám sat vic lãnh dao, 
chi do nghiên cru, quán trit c the boa Nghi, quyt Di hi lan thu XXIII Bang 
b thanh phO, Nghj quyêt Bi hi BOng b KhOi các co quan thành phô iOn thu IX 
dôi vó'i 04 chi b; kiêm tra vic thi hành k 1ut trong Bang dôi vol Chi b Kê 

hoch 2 ye vi phm chmnh sách dan sO, kê hoch hóa gia dlnh v.v.. 

Cong tao phàng, chng tham nhfing dugc Bang iy SO chi do trin khai 
thc hin nghiêm tüc và d ban hàrth Kê hoch cOng tác phàng, chong tham 

nhüng nàm 2020 ti dan vi,;  tuyên truyn, phô biên và triOn khai thirc hin Chi 
thi, so 27-CT/TW ngày 10/01/20 19 cilia B ChInh trj ye tang curng sir 1nh do 
cilia BOng dOi vOl cOng tao bOo v nguài phát hin, to giác, nguOi dâu tranh 
chOng tham nhQng, lang phI, tiOu ctrc. Trong näm 2020, Bang üy SO khOng nhn 
dirçc &m thu, k.hiêu nai, tO cáo can b, cOng chilrc, diOng viOn trong don vi,. 

4. Cong tác dan von, thirc hin Quy ch dan chili & cr s& 

- Trin khai thuc hiên Kt luân s 114-KL/TW cilia BanBI thu v "Ndng 

cao hiu qua cong ta'c dan vn ca Cu quan nhà nzthc cdc cap ", Cong van so 

2967-CV/TU ngày 27/2/20 19 cilia Ban ThuOng vi Thành üy ye tiêp ti,ic day 
mnh cOng tác dOn vn chInE quyên trong,  các co quan nba nuOc và chInh quyên 
các cap; Bang üy SO thuông xuyên dOn diOc, chi do vic thlrrc hin cOng tao dan 

vn co sO, nhu: thic hin nghiêm các quy di,nh ye do dic cong v14, van hóa 

cOng sO, tao phong lam viêc, quy tac ilmg xilr, nEat là vai trà nOu guong cilia 
nguài dung dâu co quan, dun vi,. 

- V thrc hin quy ch dan chü 0 co sO: Ban Chi do dä ban hành K 
hoch sO 61/KR-BCBQCDCCS ngày 09/4/2020 ye triên k.hai thrc hin Quy ché 
dan chili 0 co sO tai SO nàm 2020 và kiên toàn Ban Chi dao thi.rc hin QCDC ti 
SO (Quyêt dunE sO 04/QB-BU ngay 2 1/5/2020). 

5. Lnh do các hot dng doàn th 

BCH Bang üy SO luOn quan tOrn lanE do, chi do xay dimg BoOn Thanh 

then và COng doOn SO vng mnh, trien khai thirc hin và hoàn thành tOt nhim vii 

chinh tri, do Bang iliy KhOi, BoOn KhOi Va COng doOn viOn chOc thành phô giao. 

Mt sé hot dng ni bt cilia COng doOn, Chi doàn SO nhu: thOrn, tang 

qua cáo "chién s do tràng" chOng di,ch bnh Covid-19; thäm, tang qua t cOng 
tác kiem soát djch bnh Civid-19 ti các vi,  trI cüa ngO ra v.ao cilia thành ph; t 

chilrc phát khâu trang y tê va dua hâu mien phi (gidi ci2u nOn gsdn cho nOng dan) 
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cho các t ch'c, cá an Va doanh nghiêp khi dn giao djch hânh chInh cong tai 
B phn tiêp nhn Va trá kt qua - Trung tam hành chInh thânh phô Dâ Nng; 
thäm va tang qua cho các can bô hiru trI; h tra dàc biét cho các doàn viOn Cong 
doán có hoàn canE khó khàn ye quê an TOt.., 

H. TfNH HINII TE[U'C HIN MI]IM VJ CHINH Tifi NAM 2020 
1. V cOng tác quy hoch, k hoch phát trin kinh t - xã hi 
Ngay tr du nam, S da tham mru UBND thành ph ban hành các Quyt 

dinE ban hânh nhiOrn vu, giái pháp chi do diOu hành thic hin K hoch KT-
XH va dr toán ngân sách iiha nixc nàm 20201; Chuang trInh cOng tác nàm 2020 
cüa UBND thành phO2  và danh mic 03 nhiém vi trong tam cüa cac S, ban, 
ngânh, UBND các qun huyn nàm 2020g. Tham muii các ni dung v kinh tO - 
xa hi và dnh hu'ó'ng kO ho?ch 5 nãm 2020-2025 trong dtr tháo Van kiên Di hi 
Bang b thành phô lan thir )QII, nhiêm kr 2020-2025; tham miiu UBND thành 
phô Báo cáo tinh hinh kinh tO - xã hi, quOc phâng - an ninh 5 nãm 2016-2020 
và ph'ro'ng humg, nhim vi 5 nãm 2021-2025. 

Kip thai tham mu-u UBND thành ph xây dmg K hoch trin khai Kt 
1un so 77-KL/TW ngày 05/6/2020 cüa BO ChInE trj ye chà tmng khãc phc 
tác dông cüa d?i dch Covid-19 dê phic hôi và phát triOn nen kinh tê dat nrc, 
Nghj quyOt sO 84/Q-CP ngày 29/5/2020 cña ChinE phü v các nhiêm vi, giâi 
pháp tiOp tic tháo g khó khän cho san xuât kinh doanE, thüc dy giái ngân vOn 
dâu tu cong va darn bâo trt tr an toàn xã hi trong bOi canE di djch Covid-19, 
Chi th sO 40-CT/TU ngáy 19/5/2020 cüa Thành y Ba Näng vO lanE do day 
mnh hot dng khOi phic, phát triOn kinh tO - xâi hi trong tInh hInh dich 
Covid-19 duac kiOrn soát và Ng}4 quyOt so 298/NQ-HDND ngày 22/5/2020 càa 
HDND thàrth phô Ba Nàng vO mt sO giái pháp phc hOi vâ phát triOn kinh tO - 
xã hi trOn dja bàn thành phO trong tinE hInli djch bnh Covid-19 duoc kiOm 
soát nhàm thuc hin các giái pháp tháo gO' klio khàn cho san xuât kinh doanh, 
giái ngân von dâu tu cOng, dam bão an sinh xã hôi, trt tir an toàn xã hi. 

Tham mu'u IJBND thanh ph báo cáo Tng kt tinE hinh thixc hiên B an 
Phân b dan cu trOn da ban thành phô Ba Nàng giai don 2013-2020 báo cáo 
UDND thành phd; báo cáo ket qua thrc hin các Chung trInh mc tiOu quOc 
gia giai doan 2016-2020 và dO xuât các Chu'mg trinh mc tiOu quOc gia giai 
dioan 202 1-2025 gri B KO hoch và Bâu tu; báo cáo tOng kêt danE giá tinE hInh 
thuc hin b trI kinh phi thrc hin các ChLrog trinh mic tiêu quOc gia giai don 
20 16-2020 gfri B Tài chlnh; tham gia ni dung báo cáo kOt qua hot dng cia 
HOi dng Cung cp Khu vrc phông thu thnh phO Ba Nàng nãm 2019 và 
phuog huó'ng nhim vçi nàm 2020. Ngoài ra, SO' KO hoch Va Bâu tii tham mi,ru 
UBND thành ph dánh giá tinE hinh triên .lthai K&t 1un sO 26-K.L/TUQN-
TUDN ngày 27/4/2016 và Thông báo sO 385-TB/TUngày 30/5/2018 ye nOi 
dung hgp tác, h trp gita tinE Quáng Nam vâ thành phO Ba Nàng dO lam ca sO' 

Quyt duh s 208/QD-UBND ngày 17/01/2020 cüa UBND thãith ph 

2 Quyt dnh s 21 1/QD-UBND ngày 17/01/2020 cüa UBND thành ph 

Quyt djnh s 308/QD-TJBND ngây 22/01/2020 cüa UND thâuh ph 
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cho Ban Thumg vi Thành üy Dà Nng lam vic vái Ban ThuYng vi Tinh üy 
Quãng Nam ye các ni dung lien kêt, hçip tác gia thành phô Ba Näng và tinh 
Quáng Nam tiêp tVc triên khai trong thai gian den. 

Dc bit trong thai gian qua, d frin khai tt Nghj quyt s 43-NQ/TW 
ngày 24/01/2019 ciia B ClimE tn, ye xây dimg và phát triên thành phô Ba Nng 
dn nàm 2030, tam nhIn den nm 2045, S K hoach và Dâu tu dã: (1) chü trI tham 
muu UBND thành phô phôi hop vói B Kê hoch và Bâu ti.x yà cáo b ngàrihuiên 

quan trInh ChInh phü xem xét, trmnh IJy ban Thuaiig vi Quoc hi thông nhât dê 
trInh Quôc hOi thông qua Nghi quyêt so 119/2020/QHJ4 ngày 19/6/2020 ye thI 
diê'm tO chic mO hlnh chmnh quye'n dO thj và mt sO co' chê, chlnh sa'ch dc thfipha't 

triên thành phO Dà Náng; (2) chü tn tham rntxu UBND thành phô ban hành Kê 
hoch s 2905/KR-UBND ngày 05/5/2020 ye vic thirc hin Chuong trInh so 40-
CTr/TU ngày 31/01/2020 ca Ban Thung v Thành üy ye triên khai thirc hin 
Chuyên dê "DOi mó'i mO hInh tang trwóng, phát huy cc dng lc tang truó'ng mâi, 

day mçznh thu hit và si'c c4mg  hiu qua các nguOn lcc dOu tic, u'u tién nhi2ng nhà 

dáu tic chiên lucic, trQng dié'm" và Kê hoch si 2906/KH-UBNID ngày 05/5/2020 

ye vic thiic hin Chircmg trinh sO 46-CTr/TU ngày,  25/02/2020 ca Ban Thumg 

v Thành iiy ye tnien khai thirc hin Chuyên dê "PhOi hQp, tranh thit sr hO trY ci'ta 

Trung uo'ng dO xOy dyg và triOn khai môt sO co chO chInh sách dc thit, cac dr an 
d5ng lyv, trQng diem, tzo sc liOn kOt, lan töa phát triên trong khu vcc, phat huy vai 
tró hçt nhán cza Dà Nàng trong Vzng kinh tO trQng diem miOn Trung - Táy 

Nguyen"; (3) chü trI tham mini UBND thành phô ban hành Ké hoch sO 6499/KR-
UIBND ngày 01/10/2020 ye vic triên khai Chi th, sO 41-CTITU ngày 10/8/2020 
cüa Ban Thiraig vy. Thành iy ye 1nh do tO chic triên khai' thic hin Ng quyêt 
sO 119/2020/QH14 cüa Quoc hi v thi diem to chirc mO hInh chinE quyen do thj 
và mt so cci che, chinE sách dc thi phát triên thành phO Ba Nang. 

quy hoch, S& dã tham muii LTBN]I) thành ph trInh Thii tung ChInE 
phü ban hành Quyt djnE s 393/QB-TTg 18/3/2020 phê duyt Diêu chinE quy 
hoch tong the phát triên kinh tê - xä hi thành phô Ba Nàng den nàm 2020, tam 
nhin den nàm 2030. BOng thai, tren cci s NEim vi Quy hoch thành phO E)à 
Näng thai kS' 2021-2030, tam nhmn den nàm 2050 ti Quyêt dj.nh sO 1903/QD-
TTg ngày 26/1212019, Sâ d tham mini T5BND thànE phô ban hành Quyt djnh 
phê duyt chi tiêt ni dung và dir toán kinh phI 1p Quy hoch thành ph Ba 
Nàng giai doan 2021 - 2030, tam nhin den nm 2050 (Quyt djnh s 3239/QD-
UBND ngày 31/8/2020) Va dOn dôc, hung dn cáo ohü dâu tu trInh và thm 
djnh trinh UBND thành phO phê duyt kê hoach lua chon nhà thâu d cáo don yj 
trien khai lap Quy hoch thành phO Ba Näng giai doan 2021-2030, tam nhIn den 
näm 2050 theo ding quy dinE cüa Lut Quy hoch và tiên d d ra. 

2. Y cOng tác quãn 1 von du tu công, thãm djnh h so' chü truo'ng 

dãu tu 
- S& dã tham mini cho UBND thành ph dã ban hành Quyt dlnh  s 

5999/QD-UBND ngày 3 1/12/2019 ye vic mt sO nhim vu, giài pháp tp trung 
chi dao, diêuhành nhàm hoàn thành chi tiOu tang tri.thng GRDP và giãi ngân k 
hoach von dâu tu cong nàm 2020, trong do tp trung các giãi pháp nirn: giao 
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nhim vi c th, thi gian thuc hiên cáo th tic chun bi du tu, thu tuc du tu', 
uii tiên cáo cong trInh dng 1pc, trçng diem; dam báo chat luçmg ho so, ri.'it ngän 
tôi da thi gian xii' 12;  quy dinh t 1 giai ngân dn trng thi dim; quy djnh trách 
nhiêm cña ngu'ài düg dâu co quan và các che tâi xir 12; dnh ki báo cáo thih hmnh 
giai ngan, de xuat thao go cac kho khan, vu'o'ng mac... 

- Kip thi tham mun cho UBND thành ph ban hàrth cáo van bàn trin 
khai cáo chi do cña ChInh phü, Thu tu&ng ChInh phü t?i Chi thi s 1 1/CT-TTg 
ngày 04/3/2020; Nghi quyêt sO 84iNQ-CP ngày 29/5/2020; Nghi quyêt sO 
1 05/NQ-CP ngây 14/7/2020; Cong van so 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020; 
Thông báo so 242/TB-VPCP ngày 18/7/2020 và Thông báo so 310/TB-VPCp 
ngày 27/8/2020... nhàrn dam báo myc tiêu kép dày lüi dch bnh và phát trin 
kinh tO, day nhanh tiOn d giái ngàn kO hoch vOn dâu tu cOng nãm 2020... 

- Di dOi vó'i cáo nhim vu, giâi pháp nOu trOn, Si dâ phi hçp vó'i cáo dun vj 
tham muu cho UBND thành phO dã ban hânh QuyOt djnh sO 12/2020/QD-LJBND 
ngày 11/5/2020 quy d.nh mt sO ni dung ye quán 1 dâu tu' và xây dirng trOn da 
bàn thânh phO dO thay the QuyOt djnh so 32/2O18/QD4jB ngày 28/9/2018 
nhàm tang cuà'ng phân cap cho cáo chfi dlau tu quán 1 dir an và LJBND cáo qun, 
huyn trong vic phO duyt dir an gop phn rOt ngn thai gian thrchiên cáo thñ tic 
so vO'i quy djnh; nâng cao chat lu'p'ng cáo nhà thâu, dun vi tu van, ho so du 

am.. 

- Tñn khai Lut Du tu cOng s 39/2019/QH14, S& dã tham muu UBND 
thânh ph trInh HDND thành phO thông qua Nghi quyOt so 288/NQ-RDND ngày 
13/3/2020 vO vic giao tham quyên UBND than.h phO quyêt dnh chO tnrung du tu 
cáo dir an dâu tLr cOng nhOm C, to tInh chñ dng cho thânh phO trong vic quyOt dnh 
thu tnro'ng du tu' công, gop phàn dày nhanh cáo thu tic dâu tu xây dung co bàn. 

- Lanh dio SO luOn quán trit và chi do cáo phOng chuyOn mon thrc hin 
tt cOng tao tharn mun xu 1 cáo ho so thñ c trên nguyen täc cong khai, minh 
bach, tiOt kim, rOt ngán thai gian xO' 1, tham mmi kjp thai và dam báo yOu cau 
hiu qua dâu tu tmg cOng trinli. Trong nàm 2020, S da thm dinh 181 hO so 
Báo cáo d xuât chO tnrung dâu•tu' di' an, vOi lông vOn dâu tu 11.2 17 t dOng. 

- Tng hcp báo cáo hang tháng v tInh hInh thrc hiên cáo du an trçng 
dim, dông 1rc giai doan 2016-2020, trong dO báo cáo cu th nh&ng dr an darn 
báo tin d, nhthig dix an châm tiOn d, nguyOn nhân, dO xut các giái pháp... dO 
lành do thành ph kp thai chi do và xu 1 nhäm day nhanh tiên d thrc hin. 
Tng hpp tham muix cho UBND thânh phO Báo cáo danE giá kOt qua 02 näm 
thrc hiên Kêt 1un sO 171-KL/TU ngày 23/4/2018 cüa Thành uy ye cáo dir an 
mang tIrth ding 1irc, tr9ng diem Va dir kiên 1 trInh triên khai, giái pháp huy 
dng nguOn vOn dâu tu' giai c1on 202 1-2025. 

- Thu'ang xuyOn theo dôi tiên d giãi ngän Va yOu cu cáo chü du tu rà soát 
tin do thuc hin d chu dng dO xuât cliOu chuyOn 1<0 hoch von cáo cOng trinh 
không co khà näng hoãc chum triOn khai, giài ngan hOt kO hoch vOn dã ho trI dO 
diu chuyn, b sung cho cáo cong trinh dã có Quyet dnh phO duyt quyêt toan, có 
khi 1u'ng hoàn thành, có kha nang giài ngân cao, nhât là cáo cOng trinh dông iic, 
tr9ng dim, giái tOa dn bO... theo dO, trong nm 2020 dã tham miru cho UBND 



thành phé d ban hành 10 quyt dtnh diu chin]a bè sung von cho các cOng trInh. 

- Tham miru cho UBNID thành ph trInh HDND tai các k$' hçp gifla nãm 

2020 và cuOi nàm 2020 các ni dung: 
+ Báo cáo tmnh hInh thrc hin k hoch diu tu cOng6 tháng dâu näm 2020 

và nhim vu 6 tháng cuoi nàm 2020, rà soát danh miic diêu chinh kê hoch dâu 

tu cOng nàm 2020; 
+ Báo cáo tInE hInh thrc hin k hoch du tu cOng nãm 2020 và k 

hoch dâu tu cOng nàm 2021; 
+ Báo cáo tng hgp diêu chinh k hoch du tu cOng trung hn giai doan 

20 16-2020. 
+ Báo cáo k hoch du tu cOng trung hn giai don 202 1-2025 ca thành 

phO Dà Nng; 
- Tham mtru UBND thàrth ph cO báo cáo, vn bàn gui B Kê hoch và 

Du ttr v báo cáo tInh hinh thc hin kê hoch dâu tu cOng trung hn giai don 
2016-2020 và k hoch dâu tu cong trung hn giai doan 2021-2025. Phôi hcip 
vó'i Si Tài chInh tham mini cho UBND thành phO có báo cáo giri B Tài chInh 

v báo cáo tInh hinh thic hin nhim viii tài chInh - ngân sách giai don 20 16-

2020 và kêhoach tài chInh 5 näm giai don 202 1-2025. 

3. V cong tác du thâu, thâm djnh Va giám sat du tir 

a) V cOng tác du thu: Trên tinE thn Ngh quyêt s 01/NQ-CP ngày 
01/01/2020 cüa ChInh phii v dâu thâu qua mng, Chithi. sO 47/CT-TTg ngày 
27/12/2017 cfia Thñ tu1ng ChInE phil, Chi thi. so  03/CT-BKEDT ngày 

24/5/2019 ci.a BO trumg B Kê hoch và Dâu tu; trong nàm 2020, ChU ti.ch 
UBND thành p1i d1 có các chi do quyêt Iit trong vic dy mnh hoat dng 
dâu thâu qua mng, tang cuàng hiu qua và tInh canh tranh trong cong tác lirra 

chpn nhà thâu, tang cuàng thirc hin ch.t ch cáo quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu 

thâu dO dam báo 1ira chpn nhà thâu có dà nàng 1irc, kinh nghim, cOng khai, 
minh bach tOi dam9i thông tin trong diâu thâu, tao mi diOu 1dn dê nhà thâu 
dugc tham gia, day nhanh tiOn d tO chrc 1ixa chçn nhà thâu, rut ngàn thai gian 
thic hin các thu tic hành chInE ho sa xay dimg ca bàn. 

Tr du nàm dn nay, S& d thm di.nh  k hoach 1ra ch9n nhà thu vâi 
khoàng 2000 góithâutrInh UBND thànhphO phO duyt dôi vói các dir ándo 
UBND thành phO quyOt djnh dâu tu vol tOng giátri. gân 10.000 t' dOng. Dông 
thai, tham mini UBND thành phO ban hành QuyOt djnh sO 12/2020/QD-UBND 
ngày 11/5/2020 tiOp tçic diOu chinE rut ngàn thai gian xu ho sa It nhât 20% so 

vói thai gian quy djnh tai Quy& djnh sO 32/2018/QD-UBND ngày 28/9/2018, 
trong do thai gian thâm dijnh kO hoach 1ra 0h9n nhà thãu chi can 05 ngày lam 

vic (giám 75% so vói quy djnh) 
thc hin tt cOng tác cài cách hành chinE cüa thành ph nám 2020, 

ngay tr dâu nãm, SO KO hoach và Eâu tu dà tham mini cho UBND thành phO ban 

hành COng van so 442/UBND-SKHDT ngày 21/01/2020 nhàrn triOn k.hai ni dung 
Thông tu sO 11/2019/TT-BK.HBT ngày 16/12/20 19 cüa BO KO hoach và Dâu tu ye 

1 trInh áp diing dâu thâu qua mng, theo dá, nám 2020, tO chuc lua chçn nhà thâu 
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qua m?ng di vi toàn b các gói thu áp dung hinh thc du thu rng rãi, châo 
hang cnh tranh thuc lThh vi,c hang hóa, dch vi phi tux van, dch vu tur van có giá 
gói thâu không'quá5 t ctông và thuôc lThh vu'c xay lap có giá gói thu không qua 
10 t dOng; Viêc tO chrc 1ra chon nba thâu qua mang trong näm phái dam báo 
tong sO 1u0ng cac gal thâu dat tOi thiêu 60 % so lu'ig gói thâu áp ding hInli. thüc 
dâu thâu rng rãi, châo hang canh tranh và tong giá trj gói thu dt ti thiu 25% 
tong giá tr cac goi thâu áp dung hInh thirc dâu thâu rng räi, chào hang canh tranh. 
Kêt qua, tmnh den hOt tháng 12 nãm 2020, theo thông kO trOn he thông mang dâu 
thâu quOc gia, t 1 ye dâu thâu qua mang ca thành phô dã dt chi tiêu dat ra theo 
Thông tu sO 11/2019/TT-BKj-T cüa B KO hoach và Dâu tu. 

Trong näm, S& dâ chü trI, phi hcp vó'i Cic Quán 1 du thu - B K 
hoach vâ Dâu tu tO chüc lop hoc Boi du6ng n.ghiêp vii ye dlâu thâu, dâu thâu qua 
mang, xir l2 tmnh huông trong dâu thâu cho 150 hpc viOn nhàm nâng cao nàng 
1rc quán 1)2 nba nuóc vO cOng tác dâu thâu cho các ch dâu tu, dcm vi diu hàrth 
dir an, nba than trOn dia bàn thành phO. 

b) V giám sat dánh giá du tu, nàm 2020, S K hoach vàDu tu dã tng 
hop ni dung báo cáo cüa các chü du tu, don v quãn 1)2 dir an ye tinh hinh thirc 
hin giám sat, dánh giá dâu tu tong the gri UBNI) thành pho, B Ke hoach va Dâu 
tur 6 tháng và Ca nãm; dOng thai cp nht d 1iu trên h thông mang giám sat dâu 
tu cong theo Nghi dnh sO 84/2015/ND-Cp ngày 30/9/2015 cña Chlnh phui vO 
giám sat, dánh giá dâu tu. Chñ tn thirc hin giám sat thrc tO các cong tninh si dvng 
von ngân sách thành phO, bao gOm kiêm tra thrc tO ti hin trung, phuog an 
khai thác, sr dung, chat lu'g cOng trinh... (dOi vi cac cong trinh dã hoàn thành); 
kiOm tra cOng truràg thi công, phuong an tO chrc thi công, tIn.h hlnh tnên 
khai,. . . (di vi các cOng tnmnb dang triOn 1ai); }Om tra hO s phap 1)2 cña Cong 
trmnb. liOn quan dOn giai doan luxa chon nba thâu và k)2 kêt hçxp dOng thc hin. 

4. V cong tác dàng k)2 kinh doanh 

Nãm 2020, thành phé dã cp mO'i gi.y chimg nhn dng k)2 doarth nghiêp cho 
4.274 doanh nghiep, clii nhánh Va van phOng dai din, tong von diOu lê dng k)2 dat 
22.190 t)2 dng; giám 26,4% ye sO doanh nghiep vâ giàm 19,6% vO sO von so vi 
cüng k' 2019; hoàn tat thu tc giái thO cho 1.286 doanh nghiêp, don v tnrc thuc và 
cO 2.118 doanh nghiêp, clii nhánh va van phông dai din t.m ngfmg hoat dng và CO 
1.270 doanh nghiêp chi nhánh và van phàng dai din quay tr lai hoat dng. Lüy kO 
dn nay, trOn dia bàn thành phô cá 31.986 doanh nghip và clii nhánh, van phông 
di din dang hoat dng vO'i tong sO vOn dàng k)2 dat 215.969 t)2 dOng. 

Thuc hiên:cánh báo trên H thng däng k)2 kinh doanli quc gia (NBRS) 
yOu cu doanh nghip báo cáo tInh hlnh tuân thu các quy djnh cña Luât doanh 
nghip di vi 1.839 doanh nghip vâ ban hành Thông báo vi pham doi vOi 
4.890 doanh nghip di vO'i các hânh vi vi pham cüa doanh nghiêp thuôc truô'ng 
hop thu hèi Giáy chig nE.n dàng k)2 doanh nghiêp. 

Dng thi, trong näm 2020, PhOng Dãng k)2 kinh doanh thuôc Si dã ban 
hânh Quyt dnh thu hOi Giây chñg nhn dãng k)2 doanh nghiêp dOi vi 1.83 8 
doanh nghiêp. L)2 do chü yêu do doanh nghip b cuöng chO thi hành Quyet dinh 
hành chInh thus cua cci quan thuO; doanh nghip khOng thrc hiên báo cáo cho co 
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quan dàng k kinh doanh theo quy dnh và Phàng Dàng ki kinh doanh d cong 

khai trên website Cong thông tin dáng k doanh nghip quOc gia: 

http://dangkykiflhd0anh. gov.vn. 

5. Ye cOng tác du tr trong và ngoài nithc 

Tr du nàm dn nay, Sâ d tham mru UBND thnh phô cp Giây chirng 
nhn Bang k du tu cho 01 d an và cp Quyt dnh chii truan dâu tr cho 07 dr 
an dâu x trong nuâc ngoài Khu cOng nghip vi tOng von dãu r là 16.292 
dOng ccd an dêu Co quy mO lO vi tong vOn dàng Ihoi 1.000 dóng, gap 

1,9 lan ye tang vOn dáu tc so v6i cng nàm 2019; cap mi 83 d an dâu i 

nuc ngoài (FDI) vi tong vOn dâu tu däng k là 128,856 triu USD cing k) nàm 

2019 cO 132 dw On cOp mài,vài tOng vOn dOu tw däng 438,042 iéu USD); có 

20 1uçt dr an tang vOn vi tOng vOn tang them là 80,057 triu USD cing Jcnam 

2019 có 16 d On tOng von vó tang vOn tOng them 117,38 triu USDA). Lüy kê den 

tháng 12/2020, thành phO ca 341 dx an dâu tu trong nuc, tOng vOn dâu tir 

121.269 t dOngvà 881 d an EDT, tOng vOn dangkkhoàng 3,707 tUSD. 

S& dà kip thai tham m thành ph ban hành chInh sách khuyên 

khIch xä hi hóa giai don 2020 - 20224 tao diêu kin thun li cho các ngOnh, 
UBND các qun, huyn có ca s thrc hin kêu gçi dâu tu vào các linh vrc xa hi 

háa cüa thành phô dung trçng tam, tr9ng diem trong thi gian den; quân l dâu 
thâu dir an có sr ding dt theo Ngh dnh sO 25/2020/ND-CF ngày 20/3/2020 cüa 
Chmnh phü; thâm djnh, trinh UBNI) thành phO Chuang trinh xi.ic tiên dâu tu. 

Trong bi cành dtch Covid-19 din bin phuc tp, àn1 hug nng n di 
vi hot dng dâu tu cüa các dr an, Si dã ch tn, phOi hp vâi các S, ngành có 
lien quan tp tning giài quyêt các vu&ng mac cña các d an dâu tu, thea do: to 
chuc nhiêu cuc hçp lam vic vi à dâu tu d tháo g lO khan, vug mc 
lien quan den cong tác quy hoach, xir 1 vung mac lien quan den các kêt 1un 
thanh tra, dat dai, dánh giá tác dngmOi tnrng, nghia vi tài chInh dôi vi ngân 
sách nhà nuc, vic xác dnh giá dat cia d an.... qua do dâ tháo g mt phân 
các vung mac giüp nhà dâu tu hoàn thin các thu tic dâu tu, xây ding dê tái 
khài dng dr an nhu: di an Khu du lch biên cüa COng ty TNIIII DAP, dr an 
The Nam Khang Resort Residences cüa COngty CO phân The Nam Khang, dr 
an Khu nghi duOg và bit thr cao cap yen biên cia Cong ty TNHH Khách sn 
và Bit thr Nam Phát, dr an Khu du 1ch sinh thai Nam 0 cüa COng ty CP 
Trung Thüy - DàNãng, di an san golf VinaCapital cia COng ty TNHH San GOn 
VinaCapital Ba Nàng, du an Khu dO th cong ngh FPT cüa COng ty C phn 
cOng ngh FPT Dà Nng, dr an Khu do th Capital Square cüa Cong ty TNHH 

Mega Assets... BOng thai, tham m thành phO giao nhim v c th các 

S ngành dê giài quyt các vug mac trong qua trinh trien khai c1r an, dê xut 

dr an mâi cüa cáo Nhà dâu tu: Vingroup, SunGroup, TDH Ecoland,... 

6. Ye hot dng dôi ngoi 
V hB trç phOt trin chInh thic ODA: quán l hiu qua 03 dr an sr ding 

Ti Quyt dn1i s 06/2020/QD-UBND ngay 20/3/2020 
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von ODA5  Va vn vay u dãi do thành ph quán 1 dang duac trin khai thc hin 
vâ có 01 d an do Trung là ca quan chü quân6. Tong vn du tu 04 d an 
trên khoâng 424,311 triêu USD, trong do vn ODA 

Va vn vay mi dai là 333,814 
triôu USD, chiêm 78,67%, vOn doi ñig dat 90,497 triêu USD, chim 21,33% tong 
von dâu tu'. Ngoài ra, thành phO da phO duyêt tiêp nhân 47 klioân vién tr Phi 
ChIi phü nu'c ngoài GO), tong giá tr cam kêt dt 75,951 dOng7. 

Sau thi gian n lrc xñc tin cia Si, Ca quan Hçp tác Quc t Nht Bàn 
(IICA) dã dã dông 2 tài trc triOn khai dr an Kháo sátthu thp s lieu nghiên cu 
dr an Phát triên cáng t?i Dà Nãng, sr dung nguôn vOn ODA không hoàn 

lai cia 
ChIrth phà Nhât Bàn vO'i kinh phi khoàng 11 t dông. 

V tip an viên tro ODA, trong nãm, S dã tham m thàthi ph 
phê duyt chñ tru'ong tiêp nhn dj' an "Nâng cao nàng 1rc va ho tra k thuât cho 
h thông quán l thit b ytê cia Bnh viên Da N5ng tai Viêt Nam", sfr dung ODA 
không hoân lai  cia Qu Y tê QuOc té Han QuOc (KOFIIR), ChInh phñ H Quôc 
v&i kinh phi 14,1 t dông; thâm dnh chü truung dâu tu dOi vó dr an Xây dmg 
Trung tam tIch hpp kiOm soát khã nähg phic hôi dO th xanh vâ thông minh, sir 
ding ODA khOng hoàn 1i cña KOICA, ChinE phü Han QuOc vi kinh phI 259,3 t dOng; h tra, gOp 2 Van ldn dr an hO tr? k thuât An ninh nãng krçmg do th 
Viêt Nam tai Dà Nãng do Ca quan phát triên quOc tê Hoa K' (USAID) tâi tr?. 

V Chumig trI h?p tác vi thành ph Yokohama, trong nàm 2020, viêc 
hçp tác giQa hai thành phO chua th triên khai theo kê hoach vi dich COVID 
2019. Tuy ên, thài phô Yokohama dã có thu thông báo JICA dông hO tr 
kinh phi thành ph thrc hin 02 dr an ho tr? k thuât: Du an Phân loai rác thai 
giai doan 2 và dxi' an Xây drng dê an mOi trung giai doan 2030, tam nhmn 2045. 

7. V cong tác quán 1 doanh nghiêp, kinh t tp th Va tir nhãn 
Sc da tham rnui UBND thành ph báo cáo Van phOng ChInh phü, B K 

hoach vâ Du tu tinE hinh thuc hin Ngh quyêt so 02Q-CP ngày 01/01/2019, 
Nghi Quyt 02Q-CP ngay 01/01/2020 vâ Nghi quyêt sO 35Q-CP ngày 
16/5/2016 cña ChIrth phñ ye cái thin rnOi tnrông kinb doanh, nâng cao nàng 1rc 
canh tranh quOc gia trên dja bàn thành phO nàrn 2020; Báo cáo tOng ket 03 nàm 
thrc hin Nghi quyt s 98/NQ-CP ngây 03/10/2017 cña ChinE phü ye phát 
trin ldnh t tu nhân tr& thành mt dng 1c quan trpng cüa nên kinh tê thj 
trtràng d1nh hinng xã hi chO nghia. 

(1) D an Phát in bn
g Tp Dà Nng do Ngân hang Th giâi () tài fr; (2) Dir an Cài thin h tAng 

giao thông thành phô à Nang do Qu OPEC ye phat triôn quAc té (Qu OFT) tài tra; (3) Dir an Nao vet, thoát IC 
khán cAp song Co C6 (on qua da phn thCnh phO Da Nng); Báo ye, nOng cao khà nang chia tàu thuyn 

tránh bo cüa au thuyen Tho Quang và khã näng thoát nuàc 10, giám ngp üng qua he th6ng thoát nirâc vO hA thOu hOa cOa thOnh phô Dâ NOng. (Ngoài Ta, CO Di an Thing tm khu vyc miOn Truiig vA y hoc hat nhOn và xa tn 
tai Bnh viên Dà Nng do Chinh phU Han QuAc tài tro dã hoân thành nbirng dang quyAt toán). 
6 Dir an thành phAn tOl  Trug Cao dAng nghA Dà Nng thuc d an Tang cirg 1nh vuc giao dc nghA ngep. 
Ngoai Ta, cO 02 di,r an: Dr an Quàn 1 thiOn tai WBS thành phO Eà Nang do Ngân hang ThA giói tài tra và Dir 

an HA trcr xfr 1 chAt thai bnh vin do Ngan hông ThO giOi tài tr dO hoàn thành obirng dang quyAt toán). 
Mt sA d' an tiOu biAu: D an ThOc dAy tiAt kim nOng hrg cho ngithi dan thành pM Dà Ng, do JICA tài 

ftc, tAng vién tr? 23,66 dAng t dAng; Dr an Dr an Huy dng nguAn tài chInh cho các hot dOng bào tAn da d?ng 
sinh hoc va bâo ye môi trung bOn vU'ng tai thân.h phô Dâ Nang do Phái doàn LiOn mirth ChOu Au tai Viêt Nam (EU) tài trç, tAng vién tro I6,3t' dAng. 
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D cáo chInh sách h trg doanh nghip thrc sr mang 1i hiu qua thiêt 
thiro cho doanh nghip, tháo g& phân nào nhng khó khàn, vuing mac trong qua 
trInh gia nhp th trumg, m rng san xuât, kinh doanh, nhât là trong bôi cành 

cáo doanh nghip trên da bàn thành phô dang bj ánh hu&ng bi dch bnh 
Covid-19, Sä Kê hoch và Dan tu dã chü trI, phôi hp vâi cáo dan vj lien quail 
thic hin tong rà soát chInh sách hO trg doanh nghip trên dja bàn thành phO. 
Kt qua rà soát den nay có 13 chInh sách h trg doanh nghip con hiu 1rc dang 
dugo cáo S&, ban, ngành triên khai thc hin; trong do, có 10 chInh sách dang 
triên khai thrc hin, 02 chInh sách de xuât diêu chinh trong thii gian tái và 01 
chlnh sáoh dang thiro hin thu tic diêu chinh 

S cüng d chi dng phôi hçp vói cáo So, ngành dánh giá tao dng cüa 
di dch Covid-19 dn hot dng san xuât kirth doanh oña doanh nghip, nàm 
bt khO khän, vuOng mac cña doanh nghip, h kinh doanh (kêcá các doanh 

nghip có vn du tw nithc ngoài) và tham muu UBND thành phO cáo giài pháp 

d hO trg doanh nghip. Kp thai baa cáo Thi tuOng ChInhphü, B kê hoch và 
Dâu tu ye tInh hInh thc hin cáo nhim , giài pháp cap bach tháo g khO 
kMn cho doanh nghip thea chi doti Chi thi sO 1 1/CT-TTg ngày 04/3/2020 
cüa Thi tuOng Chmnh phü, Nghj quyêt s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh 
phi:i, Quyêt dinh sO 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tuOng Chinh phü, 
Nghi quyêt sO 841NQ-CP ngày 29/5/2020 ciia ChInh phü,... Bong thii, SO dã 
phOi hp vOi Van doàn Di biOu Quc hi, HDNID, UBND thành phô tO chirc 

các buOi gp mt cia ChÜ tich UBND thành phô vOi di din cáo Hi, Hip hi 
doanh nghip, doanh nghip, nhà dâu tu trên da bàn thành phO và Hi ng trc 
tuyên cüa Thu tuOng ChInh phñ vOi doanh nghip v tháo gO khó khàn, On djnh 
san xuât kinh doanh cho doanh nghip b àrth huOng bOi dch Covid-19. 

Ngoài ra, trên co sO Baa cáo Chi s Nàng 1rc cnh tranh cp tinh PCI 
näm 2019 cña PhOng Thuang mai và Cong nghip Vit Nam (VCCI), SO da kjp 
thoi tham mini UBNID thành phO các giài pháp nhàm cài thin mOi truOng dan tu 
kinh doanh và nâng cao Chi sO Nàng 1ic cnh tranh cap tinh PCI trong nàni 
2020 va cáo narn tiêp thea, trong dO, SO dã dé xuât giài pháp cithê dOi vOi tmg 
chi sO thành phàn và tham muu UBND thành phO giao nhim vi cho trng SO, 

ngành, don v triên khai thrc hin. 
V kinh t tp th, hgp tác xa: SO d tharn mini UBND thành ph có van 

bàn baa cáo Ban Can sr Bang UBND thành phô trInh ThuOng tro Thành üy Kê 
hoach thuc hiên Kêt luân sO 70-KL/TW cua BO Chinh tn ye tip tuo thic hiên 
Ng quyêt Trung uang 5 khOa TX ye tiëp tic dOi mOi, phát triên và nâng cao 
hiu qua kinh tê tp the; tham miru UBND thành phô Baa cáo tInh hInh thrc 
hin Chi thi sO 12/CT-TTg cüa Thu tuOng ChInh phü ye vio tiêp tio tang cuOng 
cong tao triên khai thi hành Lut Hp tao xä nàm 2012; tham miru ban hành 
Chuong trInh hành dng phát triên kinh tê tp the, HTX. 

8. Ye cOng tác tu' vin, h trq doanh nghip 
Trong nàm 2020 do ành huOng cua dch Covid 19 nên cOng tao h trg, 

huOng dan, tu vn cho các tO chuc, cá nhân cong cO nhiêu thay dOi, sang kin dê 
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ph h v ti h1 dich bnh. Tnmg tam H trq doanh nghiep thuOc S dã dua 
ra nhig giâi pháp ho tr doanh nghiêp trong giai doan dch Covid 19, nOi bc 
nhu: Djch "dàng 1 doanh ngêp tai nhà", 'không bm s th ", "h tr? nhâ 
thâu trong Cong tao chuân b và 1p ho so d thâu".... Qua do dã dat duuc kêt qua: 
100% hO so dng doanh nip flop qua mang; 100% hO so chuyén dOi h nii doanh thânh doanh ngêp duc van, 

lap ho so min phi; thuc hin hig 
dan, i van và hO tr? cho khoáng 20.000 lu tO chc, Ca nhan lien qüan dn th 
tue DKKD vâ hoat dng dâu tc tiêp nuc ngoái (FDI) (tang 110% so vâi 
nãm 2019).

c biêt djch v "dãng 2 doanh nghiep tai nha" dã h tra kjp thai 
nhu câu thay dOi, thành 1p doanh nghiêp không phâi tc tiep den Tmng tam r

• A
• A

A hanh c± de thc n, qua do to dieu 1un thun li de doanh nghiep hoat 
dông kinh doanh binh thuôg Va dam báo phông chông doh tôttheo ChI dao cüa 
ChInh phü và thành phO. Ben cnh do vic triCn khai "ông barn 

so th tix" dOi 
vi cáo cá nhân, to chüc den lien h b phân 1 cra de tu van, humg dn hO so 
dàng k doanh nghiep (giüp gim thi gian chi dcii ca doanh nghiep 

khi den lam viec tai b phn 1 ea cüa S. Ben canh do, dã rn rng cOng ác van 1p d 
an dOi vôi cáo lThh rc mi nh: Giây chg nhn dâu r r hu'c ngoài (BO Ke 
hoach vâ dâu ); Giây phép phân phOi hang hóa (Bô COng thuong).... 

9. V Cong tác Thanh tra 

Tmc tInh hInh djch bnh phc tap, S dã ch dng báo cáo
thânh pho ban hành Cong van 

so 
1487/-ST ngây 11/3/2020 thông nhât chñ 

tnwng cho phép tm d&ng triên khai các cuOc thanh tra, kiêm tra, giám sat dánh giá du tix. 
Dông thi, chuyên K hoch thanh tranàm 2020 sang nàm 2021 và 

han chê cáo cuo thanh kiêm tra.chuyên ngành dOi vi doanh nghip va d an 
dan tii nhãm giñp doanh nghiep tp tng cho hoat dng san xuât kinh doanh 
theo dung tiiih than cña Nghi quyêt sO 84Q-Cp ngày 2

9/5/2020 cua ChInh phu. Ngoai ra, S dã triên khai 03 cuôc kiêm tra dt xuât theo chi dao cüa Chu tjch UBND thành pho Ba Nàng ti Cong van sO 
406/ BND-SKThT ngày 11/6

/2020 v vic triên lai cong tác theo dOi, kiêm tra, dánh giá dâu i dot xuât 
hoat dng dâu tix tai Vit Nam và dang l doanh nghiep. Den nay dã có ket qua 
cüa 01 doàn thanh tra, 02 doàn cOn lai tiêp tic thanh tra theo chi do. Kt qua 
cüa 01 doân thanh tra nE sau: (1) S& dä thuc hiên trhih t, thu tue thu hôi noi 
dung Giây chthig nhn dãng doanh nghiêp và ohâm dt hoat dng d an dOi 
vi 01 doanh nghiOp lthông hoat dng và khOng gàn bang hiu; (2) thông báo 
nhàc nh, chân chinh vâ hn6g dan doanh nghiOp dàng l thay doi hoàc thông 
báo lai các thông tin doanh ngêp dOi vi 02 .doanh nghiep; (3) x phat vi phm 
hânh chInE trong linE xc ke hoach và dan tiz vi muc pht 40 triêu dOng dOi vái 
03 doanh nghip; và kiên nghi vi các co quan lien quan các Van dO 

IOng mac, cn ph& h giãi quyt (ën nghi v&i. Bó
Cuc thuê Tp; Ngdn hang Nha nithc GNDà Náng; Gong an Tp; Sc TNlvrf'. . 

10. Tip dan vñ 
giãi quyt don thu 

Si dã phi hpp vi Ban quán l tOa nhâ b tn dia dirn (PhOng Tip cong 
dan, tha s 5, Tng 1, Trung tam hânh chinE thânh phO) de thuân 'cii, báo darn co s vt cht phc v.ic tiep cOng dan dinE vâo ngay 20 hang tháng. Tuy 
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nhiên, näm 2020 không Co cong dan dn khiêu ni, to cáo, kiên ngh phàn ánh. 

S& d tip nhn 32 dan; trong dO: khiu ni 01 dcm, t cáo 02dan, kiên 
ngh, phàn ánh 29 dcm. Phân theo thâm quyn: dcmthucthâm quyên 06 dan 
kin nghj, phàn ánh (trong do có: 02 dcm d duc giài quyêt, 04 dan dang phOi 
hcTp vói ca quan chirc nàng dê xác mirth ni dung kê khai trong ho sa dàng k 
doanh nghip là già mao), dun lthông thuc thâm quyên 26 dun (trong do: 08 

dun chuyên den Ca quan co thâm quyên; 09 dun trà lal và hurng dan cong dan 

dn Co quan có thâm quyên giài quyêt; 09 dan hru do kiiOng di diêu kin xir 

và không thuc thâm quyên giài quyêt. 

III. DANTI GIA CuING 
1. Nhfrng mt dt thrçc 
Trong nàm 2020, Bang üy S và cp UT 04 Chi b dã barn sat chü truang 

cña Thành üy, Ngh quyt cüa Bang b KhOi, Nghj quyêt ciia Bàngüy S, no 

lrc phân dâu va 
tmg buâc khc phc, tháo g khO k1in, vumg mac de triên 

khai thirc hin và d?.t mt sO Icêt qua ithu sail: 
- Bi vi 3 nhim v trpng tam näm 2020, S d hoàn thành xuât sac 

nEim v'r ducic UBND thành phO giao, ci the: 

+ Nhim v 1: Ba tham m thành ph trInh thành phO 

thông qua Ng quyêt so 3301MQ-HDND ngày 09/12/2020 ye Kê hoch phát 
triên kinh tê - xã hi thành phô DàN.ng 05 nàm giai don 2021 -2025. 

+ Nhim v 2: D tham miru UBND thành ph trInh BDND thành phô 
thông qua Nghj quyêt sO 323/NQ-FND ngày 09/12/2020 ye Kë hoch dâu tu 
Cong trung hn giai don 2021 - 2025 thành phô BàNàng. 

+ Nhim vu 3: Phn u l h s dàng J doanh nghip qua mng din 

t dt ti 60-65% trén tong sO hO s tiêp nhn: Kêt qua den nay, tOng so hO so 

lien quan den dàng k doanh nghip tiêp nhn và xi1 l trong nàm 2020 là 

25.636 ho so, trong do có 19.302 ho satrrc tuyên (chiêm t lê 75,3%), vugt chi 
tiêu dê ra và tang hun 30% so vO'i cmg k' 2019. 

- BOi vi 20 nhim vi tr9ng tam do UBND thàrth phô giao, S& d hoàn 
thành s&m hn và dung hn 20/20 nhim vi dugc giao. 

- DOi vci các nhiêm vu chuyên mOn cfia SO S& dä tip rthãn han 19.000 van 
ban den và 4.740 van ban di. Tiêp nhn và xr l 26.637 ho so mt cüa, trong dO, sO 
hO so xi:r l sO'm và dng hn: 26.573 hO so và dang xü 1: 64 h so Cáo phông, dun 
v thuc S& cng diã barn sat Ke hoch giao t'r d.0 narn dê triên khai thc hin 
(Quyet dinh sO 37/QB-SK}ThT ngày 31/01/2020). Trong nàm, UBND th.ành phô 
giao S thc hin 903 nhim v, tmnh den ngày 3 1/12/2020 d. hoàn thành 865 

nhim vu, dat t' lê hoàn thanh 95.8%, khOng có nhim v!¼i chua hoàn thanh qua hn. 

- Ip th Bang iy, lãnh do S& d. chi do thc hin nghiêm tác vic tinh 
gian bien chê theo dung tinh than Ngh quyêt s 39-NQ/TW cUa B ChInh trj, 

trong do den nàm 2021 giàm 10% tOng s bien chê hành chInh (giam 5 chi tiêu) 
và 10% tOng sO bien che sr nghip (giàrn 03 chi tieu) so vâi näm 2015 theo l 
trInh d. dugc UBND thành phô phe duyt. 
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Dng thi, thc hin sp xp t chc bô may cüa các phông chuyên mon 
thuôc S& và d vj s nghiêp cOng 1p tc thuOc theo hug th± gpn, hot dng 
hiêu 1c, hiêu qua theo tinli than Nghi quyêt 

so 18-NQ/Tw, Nghi quyét sO 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa B Chinh tr vâ Nghi quyOt sO 04-NQ/Tu ngày 
04/01/2017 ca ThOi y DàNàng. S phOi hop vi S Nôi rà soát các chc nng, iêm dOng trên cáo c hop tác quOc té vâ thc hin 
sap xêp, diêu chuyOn Trung tam Hop tao du tuvâ Quán 1 cáo dr an t?i 

Lao thành phO Dà Nàng txc thuOc S KO hoach và Bau sang trnc thuôc S Ngoai 
i, dam báo thu gçn dau mOi. Trung tam HO Lra doanji nghiep thuôc S& doc to 

chc theo mO hhih tnic iyên c. có lãnh dao và  chuyOn viên, không có các phöng 
chuyOn mOn, xây dg 1 trmnh tang 1 tr chñ den näm 2020, tam nhin 2030. 

2. Tn ti, han ch 
a) Cong tác xay th,mg áng 

- COng tác lânh do ca Dáng üy dOi lüc chua sau sat, toàn diên, các dng 
cM Bang üy vien cha phát huy dy d vai trô âp üy theo s phan cOng. Cong tác 
sinh ho?t chi b dnh k' vâ sinE. hot chuyên dC cOn nng bàn vO cOng viêc chuyên 
môn, hInh thirc sinhhoat it dOi mi vâ chua phong phü. Môt s can bô, dáng viên cOn lam 

viêc theo "lôi mOn", van cOn tinh trng nO nang trong viêc phO và phO. 
- COng tao kim tra, giám sat chua duac thtrc hiên môt cách thixg 

xuyOn, cOn lang tñng trong ngMêp
kiêm tra, giám sat. ,Trong nhiêm 1' qua, da 

Co dáng viOn nhân hinh thc I luât Bang do vi phm kO hoach hóa gia dinh, 
b) Cong tác chuyOn mOn 

- Theo quy dnh ti Khoán 1, Biu 18 LuâtDutii cOng s 3
9/2019/QH14 ngày 13/6

/2019 thI diOu lcin quyOt dnh chitruang dâu tu chu'ang trinh, du an: 
"Ph h vài chiên lc, ké hooch phát friên nh té - xa hi v& quy hoach có 
liênquan theo quy inh cáa phdp lut 

ye quy hoach dc dwçic 
cap có thám quyên quyét ä1nh hodc phé duyt". 

}On nay, môt s6 d an trong diOm, 
cap bach chua cO quy hoach duo0 

duyet nOn chuia the tñOn ai buc ch tniang dâu và cáo buo tiêp theo (do 
mi duoc tng hop bO sung vâo quy hoach chung cüa ththth phô trInh Th tróig 
Chh ph phO duyt. TrOn ca s quy hoch hung duoc phe duyêt, thànJ phO 
mi trin Ithai thc hin phO duyêt cáo quy hoach phan khu, quy hoach chi tiêt...). 

- Ngoàj cáo khO khan chung, khách quan, chü quan và kéo dài qua nhiu näm 
nhu: quy tinh, thu c dâu i phái qua nhiOu 1thâi nMêu buc, lay

On cua nhiOu 
ca quan, dan v; viêc diOu chiith, bO sung thc tO dOi vó cáo du an 1m do không 
krng hêt cáo van dO khi 1p d an; nàng lrc cia môt sO dan vi ftr van thiOt kO 

va 
A

A
p

P nha thau thi cong van con hn che... Trong nam 2020 co nhimg  kho khan nhu: 
+ TInh hInh dch bnh Covid-19 kéo dài vâ bung phát, din bin phuc tap, nht ia d büng phát th 2, dO dam báo vic thc hin các biên pháp phOng, 

chng dch thâith phO phái t?m dg thi cOng cáo cOng trInh gân 40 ngây kê t 
ngày 31/7/2020 dn ngày 05/9/2020; 

+ COng tác giái phóng mt bng con qua chum... dâ ánh hurng trrc tip 
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dn tin d thi cong cáo d an và giài ngân k hoch vn. 
+ Các dr an kh&i cOng mâi nàm 2020, phái thrc hin 1p và diu chinh d 

toán theo cáo quy dnh cüa Nghj djnh so 68/2019iThTh-CP ngày 14/8/2019 cüa 
ChInh phü ye quàn l chi phi u tu xây dijng va cac Thông tu sO 10, 11, 15, 
16/2019/TT-BXD oüa B Xây dimg, nht là Thông tu sé 10/20l9/TT-BXD tr 
ngày 15/02/2020 d lam kéo dài thai gian hoàn thành cáo thu tic dâu tu, dan den 
chm kh&i cOng so vii cáo näm truc (vwóig mac nay chi dwc'c tha'o g tit ngày 

17/7/2020 sau khi ChInh phi ban hành Ngh quyêt so ]08/NQ-CP cia ChInh 
phi ye mt so nhim v, gii pháp tháo g khó khàn, vwóiig mac trong qua trinh 
triên khai Ngh dfnh sO 68/2019/ND-CP). 

+ Ben oan do, nàm 2020 là nám oui cua giai doan 2016-2020, nguôn 

1rc dâu tu can 1i cña cáthi kr dua vào can dOi trong nàm 2020, nên quy mô 
vn dâu tu cOng nàm 2020 gap dôi nm 2019 và cáo nàm truóc (khoãng 6.000-
7.000 dOng/nàm), day oung là mt trong nhthig áp 1rc 1rn trong cOng tao giài 

ngân von dâu tu cOng nrn 2020. 

Phân thñ' hai 
PHNG RNG, NHTM VJ TRQNG TAM NAM 2021 

I. PHIJQNG IIUONG, NH1M VJ TRQNG TAM NAM 2021 

1. COng tác xây di'ng Bang 
Nàm 2021 là näm du thic hin k hoch 5 nãm 2021-2025, nàm then ra 

nhiêu sir kin tr9ng di cüa dat nuOc Va thành phô, chào rnmg Di hi Dãng iOn 
thr XIII; tuy nhiên, thành phO phài dOi mt vó'i nhiêu khO khàn, thách thirc.,  Trong 

bôi cänh dO, Tp the BTV, BCH Dàng üy Sâ phát huy truyên thông doàn ket, sang 
to và die ra phuang huOng, nhim vitr9ng tam trong näm 2021 ciithê nhu sau: 

- Bang iiy S lanh diao, ohi do can b, cong chirc, viên chirc và nguèi lao 
dng hoàn thành tot nhiêm vii chInh tn cüa thành phO, ngành, cap trên giao, 
phân dâu hoàn thành và vugt mrc cáo chi tiêu die ra so vó'i kê hoch diugc giaO, 
Ngh quyOt Bang b S&, to tiên die cho Ca nhim ki 2020-2025. Tham rniru 
triOn khai cáo ca ché, chInh sách mi phát triOn thành phO theo Nghj quyêt so 
43-NQ/TW cüa Bô chInh tr (khOa XII), Nghi, quyt so 119/2020/QH cña QuOo 
hi, Ngh quyet Bi hi lan thir XXII Bang b thành phô. 

- Tip tiic quan tam và lam tt hcm nta cOng tao chInh tr tu tithng, nâng 
cao tiuh than trách rthirn, do drc cOng vii cüa can b, cOng chirc, viOn chi.rc; 
dirih hung thông tin, nrn bat, dir báo tInh hInh tu tumg, tam trng và du 1un 
xa hôi; xu1' kp thai, hiu qua nhmg van die nay sinh ye tu tu&ng; th\rc hin các 

giãi pháp On dijnh tinh hinh tu tu&ng can b dáng vien. 
- Tip tic tnin khai thrc hin có hiu qua viêc thuc hin Nghj quyt Trung 

uong 4 (khóa XII) "ye tang cithng xáy d'ng, cl'zz'nJi äOn Dáng", gän vâi chuyOn die 

Chi thi sO 05-CT/TW nàrn 2021, Quy dtnh 08-QBi/TW cua Ban Chap hành 
Trung ucrng và Quy djnh sO 13063-QB/TU ngày 07/5/20 19 oua Thành Uy ye trách 
nhim nOu guo'ng oua can b dàng viên, Chi th 29-CT/YU cua BTV Thành üy ye 

"5 xáy", "3 chOng"; theo dôi, quàn 1 và dánh giá kêt qua thrc hin cáo ni dung 
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cam kt dug, rèn luyên, phn du nãrn 2021 cüa can bô dáng viên, xây dg 
thai c1 lam viêc than thin, tIch cut h trG tháo g kho khàn, vuág mac cho 
doanhnghjep rthà dau tirtrong san xüât kinh doanh và triên khai dr an, gop phân 
thñc day phát trién kinh té - xã hi thânh phô. 

- Tip tuc lãnli dao tt cong tác can b, kt np dàng viên, cOng nhn dáng 
viên chInh thc và cOng tác báo ye chInE trj riOi bô. Tiêp c trin khai côngtác 
dánh giá chat lrçmg sinh hoat Chi bO, sinE hoat chuyên dê theo dóng huóg dan. 
5. LanE do, chi dao oan Thanh nién, COng doàn S trin khai thc hin tt 
các nhiêm i do Doàn Thanh niên khOi, COng doàn viên chrc thânh phO giao. 

2. Cong tác chuyên mOn 

Thuc hin nhiêm "kép" a phông, chOng, ldm soát di djch, dam bão 
an sinE xã hi; a day manE cac ho?t dng thoi phuc, pháttriên kinh tê. Tiêp 
tic dâu tu xây dmg ket cau h.a tang dông b và có trong diem, day manE giãi 
ngân vn du tu cOng. Da dng hóa cáo hinh thc kêt nôi nhà dâu tu, thu ht 
dOng von dâu tu chuyéri djch den Viêt Nam t các Cong ty da quOc gia, các tp 
doan kinh té lóm Báo dam môi tnrng dâu tu' kinh doanh thuân lcii, bInh däng; 
dy manE phát trién doanh nghiêp, thüc day

i nghiêp, dOi mdi, sang tao cOng 
nghê. Triên khai, thxc hin hiu qua Nghi quyêt Dai hi Dáng b thànE pho lan 
th )OI, Nghi quyêt so 43-NQ/Tw ngày 28/01/2019 cüa B ChinE tr ye xây 
drng và phát triên thành phô Ba Näng den nim 2030, tam nhIn dn nãm 

2045; trong do dc bit là Nghi quyêt so 119/2020/QH14 cüa Quc hi v thI diem t 
chc mô hinh cMnh quyOn dO th và mt sO co' ch, chinE sách dàc th phát triên 
thành phô Ba Nàng, các Nghi dnh cña ChInE phü ye trién khai Nghi quyêt sO 
119/2020/QH14. Trong do tp trung hoàn thânh các nhiêm vi trpng tam sau: 

Tp trung hoân thành tét cOng tác tham mu'u cho LJBND thành ph d 
thiic .hiên và hoàn thânh các mic tiêu Tiêp c thc 1ñn cáo Kê hoch trin lthai 
Kêt lun sO 77-KL/TW ngày 05/6/2020 ye chñ trucmg khãc phuc tác dông cüa dai 
dch Covid-19 dê phic hOi Va phát trien nen khih tê dat nuc; Nghi quyêt sO 
841NQ-Cp ngày 29/5/2020 ye các nhim vi, giãi pháp tiêp tic tháo g kho khàn 
cho san xuât kinh doanh., thüc day giái ngân vOn dau tu cong và dam bâo trt tr 
an toàn xã hi trong bOi canE di djch Covid-19; Chi th sO 40-CT/TU ngây 
19/5/2020 ca ThOnE áy Ba Nàng v lanE do day mnh hoat dng  khOi phc, 
phát trin kinh tê- xã hi trong tInE hinh djch Covid-19 duyc kiêmsoát; Chi t 
so 43-CT/TU ngay 03/9/2020 cua Ban Thucrrig vi Thanh uy ye lanh dao phat 
trin kinE t - x hi, dam bao quOc phông, an ninE, kiem soát dich bnE Covid: 
19 trong tinE hinh hin nay. Thrc hin tot cáo nhiêm vi duçic ThànE phO giao de 
trin khai Nghi quyOt so 1 19/2020/QH14 ca Quoc hôi ye tEl diem rnO hmnh chinE 
quyn do t và môt sO ca chO, chinE sách do thU phát triên thânh phô Dà Nang. 

- Trin kiiai xây dg Quy hoch thành ph Ba Nng thai 2021- 2030, 
thm nhIn dn nàm 2050; xây dmg Ké hoach ti'ien lthai cáo buc sau Dieu chinE 
Quy hoach chung thành phO Ba Näng den nàm 2030, tam nhin den nàm 2045 
duo'c ThU tuàng ChInE phU pEe duyêt 

- Barn sat cáo nhjêm yu cUa UBND thánh ph giao d thuc hiên tt 03 
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nhim vi tr9ng tam näm 2021, Chuang trinh cong tác nAm và các nhim vii 
trong tam näm 2021 cüa S& mt cách xuât sac, toàn din. 

- Tip tuc thi.rc hin các nhim vi cài cách hành chInh; xây dçrng k hoch 
cii th v cong tác dào tao, bi duOng, nâng cao trinh d chuyên môn, nghip vçi, 
nãng içrc lãnh diao, quãn 1' cüa di ngU CCVC, kê hoich luân chuyên, chuyên dôi 
vj trI cong tác t?i  Bô phn tiêp nhn Va trà kêt qua. Trin khai và thirc hin có hiu 
qua H thng quán 1 cht Iuçing ISO theo tiêu chun 9001:2015. Kim soát chat 
chë cong tác van thu, hru trU; nâng cao nãng hrc irng diing cong ngh thông tin. 

- Thirc hin tt cong tác s&p xp t chüc b may hành chInh cüa S& theo 
Nghl djnh 107/2020/ND-CP ngày 14/9/2020 cña ChInh phü sau khi UBND 
thành phô ban hânh dê an triên khai thirc hin. 

- Dua vào sir diing hiu qua Phn mm "Quãn 1, giám sat các dix an dâu 
tu". Day là mt img diing cüa D an Quàn 1 lien thông v thu tic du tu, giñp 
quân 1, theo dôi quy trinh xir I, cãnh báo thôi gian trong thrc hin các thu tVc 
(co tIch hçp theo dOi trên các thit bj di dng thông minh). Qua h thông nay, 
lânh do thành phô ciing näm duo'c nhthg khó khAn vuóng mac cüa timg dr an 
dê tim cách tháo gO kjp thèi. Vic xây dmg và di.ra vào sr ding Phân mêm Quán 
l, giám sat các dr an dâu tu có nghia trong cOng tác cái each hành chInh, gop 
phân h trq, tao thun loi cho doanh nghip, nhà du tu trong trin khai dr an. 

- Chü trI phi hçip vói Si, ban, ngành, UBND các qun, huyn tham muu 
UBND thành phô thrc hin diêu chinh Quyêt djnh so 12/2020/QD-UBND ngày 
1 1/5/2020 quy djnh mit s ni dung v quân 1 du tu và xây dirng trên dja bàn 
thânh phô, trong dió diêu chinh, b sung ye các bixóc chü truang dâu tu, tang 
cuè'ng phân cap phân quyên cho các dan v nhu thâm quyên quyêt dlnh  dâu tu; 
tiêp tc rtit ng.n thi gian thirc hin các thu tc xây drng co bàn... 

- T chirc Fçra ch9n nhà thu qua mng dt chi tiêu d ra theo quy djnh 
Thông tu so 1 1/2019/TT-BKI-IDT ngày 16/12/2019 cüa B Kê hoch và Dâu tu: 
To chrc 11ra ch9n nhà th.0 qua mng di vói toàn b (100%) các gói thau áp diving 
hinh thirc dâu thâu rng rãi, châo hang cnh tranh thuc linh vrc hang hóa, djch 
yin  phi tu van, djch vi tu vn có giá gói thu khOng qua 10 t' dông và thuc linh 
vrc xây lap có giá gói thâu không qua 20 t' dông, tth trtthng hçp dOi vó'i gói thâu 
chua the to chr'rc linra chQn nhà thâu qua mng hoc các gói thâu có tInE dc thii; 
Vic t chr'rc içra chçn nhà thu qua mng trong nãm phài bào dam tng s lucing 
các gói thu dt ti thiu 70% s lu'gng gói thu áp dung hinh thirc du thu rng 
rãi, chào hang earth tranh và tng giá trj gói thu dt ti thiu 35% tng giá trj các 
gói thtu áp dung hinh thüc du thu rng rAi, chào hang cnh tranh. 

- Tharn muu UBNID thànJ-i ph các giâi pháp d tang cu'ông trách nhim cüa 
các Chu dâu tu, BQL trong vic linra  ch9n dan vj tu vn, nha th.0 thi cong vâ giám 
sat cong tác dâu tu cüa dan vj. Tang cuèng cong the giám sat du thu dôi vi các 
dir an dâu tu tir nguOn vOn ngân sách thành ph trén dja bàn thânh phô Dâ Nng. 
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Trong do, tang s lung các d9t kirn tra dt xut; kim tra, rà soát quy trInh, thu 
tVc hra ch9n nhâ thâu do chü dãu tu, ban quán 1 di,r an thirc hin; kjp thi phát hin 
và báo cáo UBND thành phô Dà Ning xern xét, xir 1 các khó khàn, vrn5ng rntc. 

- Tip tiic trin khai thirc hin tét cong tác tip cong dan djnh kS'  và dt 
xut dam báo theo diing quy djnh hin hành, kjp thai giâi quyêt düt dim do'n 
phán ánh, kin ngh. Dông thô'i, tip tiic triên khai và sir diing có hiu qua "He 
thông ca si dr lieu quan l cong tác thanh tra, tiêp cong dan, xir 1 dan, giài 
quyt khiu ni, t cáo, kiên nghj, phàn ánh và phông chông tham nhüng trên dja 
bàn thành ph Dà Nng" kjp tiên d và dt chat lu'çng. 

II. KIEN NGHJ, nE XUAT 

KInh d nghj Thng trirc Thành Uy, UBND thành ph xem xét, chi dio: 

1. V chinh sách h trQ doanh nghip 

- Yêu cu các sâ, ngành kh.n truang rà soát, dánh giá hiu qua các chInh sách 
h trcY doanh nghip hin có, nghiên ciiru diêu chinh, bô sung các quy djnh cho phii 
hap vâi thLrc tin, sat vii thu cu h trçY doanh nghip; trInh I-IDND thành phô ban 
bath 01 chIth sách h trçY doanh nghip chung dê th?c hin thông nhât, dông b; 
tránh tInh trng chInh sách dä ban hàth nhimg không trin khai hotc chm trin khai. 

2. V hoàn thin quy trInh cp phép du ttr 

- V quy trInh thu tiic du tu: Hin nay theo quy djnh cüa Lut, thai gian 
các s ban ngành Co kiên thm tra, thârn djnh ho so chü tru'ang dâu tu' (diêu 
chinh chñ truang du tr) là trong vông 15 ngày (10 ngày lam vic). D h trg 
cho nhà du tu riit ngän thi gian lam thu tçlc, dê ngh các s ngành riit ngän thô'i 
gian tham gia cOn 07 ngày (05 ngày lam vic). Dôi vi các tnrng hap dr an 
phrc tap, tn ti nhiêu vu'ó'ng mac, d nghj các dan vj thirc hin nghiem theo 
thai gian quy dnh (không qua 15 ngày). DOng thOi, thirc hin song song các thu 
tiic nhu' 1p báo cáo dánh giá tác dng mOi truông, bâo lânh nãng 1ixc tài chInh, 
thm djnh nhu cu si:r dvng  dt/chuyn  mvc  dIch si:r ding dt... cüng inc vOi thu 
tVc tip nhn chü tnrang diâu tu; vic cp chü truong dlâu tu cho dir an chi du'çc 
phé duyt sau khi Nba dâu tu hoàn thành các thu tçic can thit nêu trên. 

- Di vi các truTng hap dir an gp vithng mc kéo dài lien quan dn dt 
drai nhu' phái xác djnh 1i giá dat theo kêt lun cüa Thanh tra ChInh phu, diêu 
chinh thi hn sir dçing dat...; dê xuât cho phép phê duyt các thu tic ye dâu tu' 
die lam ca sO' triên khai dâu tu xây dirng dir an, tai  Chü truang dâu tir cüa dii' an 
cO rang buc trách nhim cüa Nba dàu tu ye vic phâi hoàn thành day d nghia 
v tài chInb dOi vO'i ngân sách nhà nuO'c theo quy djnh (diôi vi vic min giám 
tin sU' diing dt 5%, 10%, Nlhà dâu tu phãi hoàn thành vic khäc phc truó'c khi 
duçc phê duyt chu truang dâu tu). 

3. Bi vói các dr an, cong trInh dng lijc trçng dim cüa thành ph 

- Tip tiic phân cong Chñ tjch và các Phó Chñ tjch UBND thath phé theo 
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dôi, phi trách true tip, xuyên sut cong tao giài phóng mt bng, cOng trInh 
dng 1'rc trpng diem trên dja bàn cáo qun, huyn; dong thai tang cung phân 
cap them thâm quyên cho cáo Phó Chü tch và Chii tjch Hi dOng giái phóng 
mt bang các qun, huyn dê day nhanki tiên d trin khai, dc bit dOi vai cáo 

cong trInh dng lire trçng dim. 
- Yêu cu Chñ du tu, Trung tam phát trin qu5' dt, cáo BQL, các sO ban, 

ngành, qun, huyn phOi hp xây dimg ke hoach tiên d trien khai cii the cáo dir 
an, cOng trInh dng lirc trçng diem (quy dnIa ci th thai gian thiro hin cáo buó'c 
thu tue dâu tu tir khau quy hoch dn hoàn thành cong tác chuãn b dâu tu; thai 
gian khO'i cOng, hoàn thành, bàn giao cOng trinh dua vào sü dimg; t' 1 giài ngân 
tmg thai diem), trInh UBND thành ph phê duyt dê có co s& giám sat Va dOn 
dOe thrc hin. Theo do, UBND thành phô phân cong cii the nhim viii dOi vâi 

cáo S, ban, ngành, cáo chü dâu tu, Ban quàn l' dr an và cáo dm v lien quan. 
Hang tháng Chñ tich UBND thành phO tO chic h9p vói oác sO, ngành, qu.n, 
huyn, Ban quán 1' dix ánvà cáo nhà thâu d dánh giá tInh hInh thic hin và xO 
l cáo khó khàn, vuó'ng mac phát sinh; 

4. Vê cong tác can b 

SO dà co van ban s 34431SKHDT-VPngày 15/12/2020 v vic d nghi, 
bô sung 01 dOng chI Phó Giám dOe SO, kInh dê nghi, Thu?mg trVc Thành ñy, Ban 
Can six Bang UBND thành phO sOm cho chO trucfng bO sung, kin toàn dê dam 
bào cong tao chi dao, diOu hành the nhim vii chInh trj cña SO du'gc hiu qua, 
kip thai, dáp img yêu câu cña thành phô. 

Trên day là Báo cáo phic vii bui lam vic vO'i Thuang trrc Thàuh uy, Bng 

üy SO Ke hoch Va Bãu tix kInh báo cáo Thuang tnrc Thành üy xern xét chi daoi. 

Noi nhân: 
- Thành üy Dà Nng (báo cáo); 
- UBND thàith phô (báo cáo); 
- Dãng üy K.hôi các CG quan TP (báo cáo); 
-BCHDãngüySi 
-LuuVPEU. 

 

Thi Thanh Thm 
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