Sáng ngày 5-5, Ban Thng v Thành y ã t chc Hi ngh ln th 12 nhm ánh giá tình hình thc hin nhim v
phát trin KT-XH và công tác xây dng ng trong Quý I và bàn nhng nhim v quan trng trong quý II.

Quang cnh Hi ngh ln th 12 ca Thành y
Bao cáo Thành y nêu rõ, quý I-2018, tình hình kinh t - xã hi trên a bàn tip tc phát trin n nh, hu ht
các ch tiêu ch yu t khá so vi k hoch. c bit, ã t chc thành công Chng trình “Ta àm mùa xuân 2018”,
tip nhn nhiu góp ý, xut, hin k quan trng t cng ng doanh nghip. Thu ngân sách t khá. Chng trình
“thành ph 4 an”, ch trng xây dng vn hóa, vn minh ô th tip tc c trin khai thc hin quyt lit, dn i vào nn
np. Công tác chm lo Tt Nguyên án c thc hin tt. Tình hình an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi c bn n
nh, công tác m bo trt t an toàn giao thông c tng cng, nht là thi im trc, trong và sau Tt. Công tác xây
dng ng, h thng chính tr tip tc c cng c, kin toàn; nghiêm túc khc phc nhng sai phm, khuyt im theo
Thông báo ca y ban Kim tra Trung ng; sa i, b sung Quy ch làm vic ca Ban Chp hành ng b thành
ph; kp thi nh hng d lun, ch o x lý các v vic ni cm, d lun quan tâm, to c nim tin trong nhân dân, s ng
thun trong thc hin ch trng, chính sách ca thành ph. y mnh thc hin công tác cán b, iu ng, b nhim cán
b ch cht. Công tác ci cách hành chính, phòng chng tham nhng, tiêu cc, lãng phí c chú trng.
Ti Hi ngh, lãnh o mt s s ngành ã tham gia óng góp ý kin làm rõ thêm mt s vn và xut các gii pháp
nhm thc hin nhim v phát trin thành ph. Theo Giám c Ban H tr và Xúc tin u t Lê Cnh Dng hin nay
thành ph ang rt tích cc xúc tin 37 d án vi tng vn u t khong trên 1,8 t USD. y mnh hn na hot ng xúc
tin u t theo tinh thn ch nm 2018, Ban cng ngh lãnh o thành ph cn quan tâm hn na n vic ào to ngun
nhân lc, nht là nhân lc trong lnh vc CNTT; ci tin quy trình, th tc v t ai và u t nh các th tc chun b d
án u t trc khi tin hành u giá/u thu; to iu kin thun li cho các d án u t vào khu Công ngh cao; lng ghép
các hot ng xúc tin u t vi hot ng xúc tin thng mi.
Nêu lên nhng li ích to ln t hot ng lnh vc CNTT, Giám c S Thông tin và truyn thông Nguyn Quang
Thanh ngh cn quan tâm tích cc, u t nhiu hn cho h tng, to không gian cho phát trin CNTT, c th là u t
xây dng hoàn thin các công viên phn mm s 1 và s 2. Bênh cnh ó là vic ào to ngun nhân lc CNTT
các cp sn sàng áp ng nhu cu ca các doanh nghip lnh vc này.
Phát biu ti hi ngh, Cc trng Cc Thu Nguyn ình Ân nêu lên nhng khó khn thách thc trong công tác thu

thu nm 2018. Ch tiêu thu giao cao hn 28,8% (d toán HND), ngun thu t hot ng kinh t không chc chn,
cnh tranh thu gia các a phng rt ln … ngành thu phi áp dng nhiu bin pháp quyt lit t u nm nên mi t tin
thu ngân sách khá so d toán và tng so cùng k các nm trc; tng thu ngân sách nhà nc c t 6.674,1 t
ng, bng 25,8% d toán, trong ó, thu ni a c t 5.861,2 t ng, bng 25,9% d toán.

Bí th Thành y phát biu kt lun Hi ngh
Kt lun Hi ngh 12, Bí th Thành y nêu lên nhng mt còn hn ch trong công tác ch o iu hành thc hin
nhim v Quý I và nêu mt s nhim v trng tâm trong quý II yêu cu tp trung thc hin quyt lit. Theo Bí th,
bên cnh nhng kt qu tích cc, hot ng sn xut kinh doanh vn còn khó khn; xp hng Ch s nng lc cnh tranh
cp tnh (PCI) gim xung v trí th 2 sau 4 nm liên tip dn u c nc. Mt s ch tiêu ra cha t; mc chi ngân sách
a phng, nht là chi u t phát trin còn thp; công tác qun lý trên mt s lnh vc còn phát sinh mt s vn , nht
là công tác qun lý ô th còn bt cp. Nng lc lãnh o, iu hành ca mt s cp y, chính quyn hiu qu cha cao;
cha ch ng quán trit, c th hóa trin khai các ch trng, chính sách ln, quan trng ca Trung ng và ca thành
ph; mt s ni dung công vic trin khai thc hin chm, cha m bo tin ra.
Trong Quý II, các cp các ngành tip tc trin khai các chng trình, k hoch thc hin ch nm 2018 là ”Nm y
mnh thu hút u t”. C th hóa thc hin có hiu qu Ngh nh s 04/2018/N-CP ca Chính ph quy nh v c ch,
chính sách u ãi i vi Khu Công ngh cao à Nng; y mnh công tác qung bá, xúc tin u t, tháo g vng mc,
trin khai m bo tin h tng d án Khu Công ngh cao; tp trung hoàn thành gii phóng mt bng, u t khp ni h
tng giao thông, k thut i vi d án Khu Công ngh Thông tin tp trung (giai on 1) trong nm 2018 kêu gi
thu hút u t. Rà soát, ánh giá kt qu thc hin và có gii pháp nâng cao các ch s nng lc cnh tranh cp tnh
(PCI); tip tc ci thin môi trng u t, kinh doanh; y mnh h tr tháo g khó khn, vng mc cho doanh nghip.
Tp trung công tác rà soát, iu chnh Quy hoch tng th phát trin kinh t - xã hi thành ph, gn vi iu chnh
Quy hoch chung thành ph n nm 2035, tm nhìn n nm 2050. Cho ch trng và ch ng trin khai các th tc
u t i vi các công trình, d án trng im, to ng lc phát trin thành ph.

Tp trung chun b t chc tt L hi pháo hoa quc t 2018, L hi Khinh khí cu, chng trình hot ng du lch hè, gn
vi y mnh khai thác, nâng cao cht lng dch v, m bo môi trng, an toàn phc v du khách.
Tip tc y mnh tái c cu sn xut nông nghip trên a bàn huyn Hòa Vang gn vi xây dng nông thôn mi,
phát trin sn xut nông nghip công ngh cao. Tip tc thc hin chính sách h tr ng dân khai thác hi sn xa b.
Tng cng công tác phòng cháy, cha cháy rng; thng xuyên kim tra, truy quét cht phá rng, xây dng trái
phép trên t lâm nghip và x lý nghiêm các trng hp vi phm.
Tích cc ôn c công tác thu ngân sách; thc hin quyt lit các gii pháp chng tht thu thu, nht là trong giao
dch bt ng sn, các lnh vc dch v nhà hàng, lu trú. Qun lý, iu hành chi ngân sách cht ch, tit kim, hiu
qu; Tp trung giám sát chuyên v hot ng u t công trên a bàn.
Tng cng công tác quy hoch, qun lý quy hoch, xây dng, tài nguyên môi trng. ôn c trin khai các d án
ng lc phát trin kinh t - xã hi, nht là các d án Cng Liên Chiu, ng vành ai phía Tây, ng vành ai phía
Nam; y nhanh tin gii phóng mt bng, hoàn thành d án xây dng Trung tâm tim mch, Bnh vin à Nng;
trin khai d án Tu b, phc hi và tôn to di tích Thành in Hi; Trin khai gii pháp tng th giao thông thành
ph và phng án thit k, ci to cm nút giao thông phía Tây cu Trn Th Lý và nút giao phía Tây cu Rng; u
t mt s bãi xe tm, nhà xe ni, lp ghép ti khu vc trung tâm thành ph. Trin khai các th tc u t xây dng khu
x lý cht thi rn; thc hin nghiêm túc ch trng ca Ban Thng v Thành y i vi 2 nhà máy thép Dana - Úc và
Dana - Ý.
Bí th Thành y cho bit, d kin trong Quý II, Ban Thng v Thành y s làm vic vi Ban Thng v Tnh y Tha
Thiên Hu nhm bàn bc, trao i nhng ni dung hp tác, h tr cùng phát trin gia hai a phng. Trc ó, Ban
Thng v tnh y Qung Nam và à Nng cng ã hp thng nht nhiu ni dung hp tác quan trng và thành lp Ban
iu phi chung. D án khi thông sông C Cò là mt d án quan trng, m ra mt hng phát trin chung ca 2 a
phng nên cn c quan tâm thc hin sm.
Bí th Thành y cng ng thi ch ra mt s nhim v c th nh thu hi t ca các d án chm trin khai theo quy nh ca
pháp lut; làm tuyn ng i b, i xe p ven bin, m li xung bin cho ngi dân, sm thành lp ch êm ti qun Sn
Trà; trin khai nhanh bãi xe t ng ...
i vi công tác cán b, Bí th thng thn ch ra nhng hn ch trong thc hin k lut k cng hành chính; mt s vic
còn chm do CBCCVC thiu trách nhim, né tránh, ùn y; mt s ni, nht là c s nng lc cán b còn hn ch,
phát sinh mt s hin tng tiêu cc ... Vì vy cn chn chnh k cng k lut, rà soát, sp xp i ng cán b, phân cp
mnh hn cho c s, i ôi vi kim tra giám sát cht ch và quy nh tiêu chí ánh giá cán b phù hp. Vic xây dng
thành ph thông minh nên xem xét tìm kim nhng i tác phù hp, thc hin cho hiu qu. Nhng xây dng
“Thành ph môi trng” vn c coi là mt ch trng xuyên sut, bn vng nht mà thành ph hng n.
Theo "Cng Thông tin in t thành ph à Nng " (LÊ HOA)
Xem bn tin gc ti ây

