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JY BAN NHAN DAN
THANTI PHO DA NANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p — Tr do — Hnh phllc

Se,: 2g /QD-UBND

Dà Nng, ngày A'l tháng g nàm 2020

QUYET JMNH
Ye
ban hanh Ke hoch thirc hiçn Chirong trinh so 49-CTr/TU
ngày 26 tháng 5 nám 2020 ella Ban Thirrng vii Thành lly Ba Nãng thiyc
hiçn Ngh quyet so 55-NQ/TW ngay 11 thang 02 nam 2020 cua BQ Chrnh tr!
v djnh hu'ó'ng Chin lu'çrc phát trin nãng hrçmg quôc gia ella Vit Nam
den 11am 2030, tam nhIn dn nàm 2045 trên dja bàn thành phô Ba Näng
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11Y BAN NIJAN DAN THANH PRO BA NANG
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Càn c Lut Td chic chInh quyn djaphu'ctng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
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Càn ct Nghj quylt so' 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 nám 2020 cza B5
GhInh trj (7th6a
ye djnh hu'óng chien lc phát triên näng 1WQ'ng quôc gia cia
VietNam den nám 2030, tam nhIn den näm 2045;
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ao

Can cii' C'hu'ong trInh sO' 49-CTr/TU ngày 26 tháng5 näm 2020 cia Ban
Thw&ng vzi Thành iy Dà Náng thyv hiçn Nghj quyêt so 55-NQ/TW này 11
tháng 02 nám 2020 cia Bó C'hInh trj djnh hu'óng Chién lwcrc phát triên náng
lwg quóc gia cza VietNam den nám 2030, tam nhIn den nám 2045;
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Theo d nghj cia Sá Cong Thzwng thành phd Dà Nng tQi C'Ong van so
1148/SCT-QLNL .ngày 29 tháng 6 nám 2020 và COng van so 1390/SCT-QLNL
ngày 07 tháng 8 nàm. 2020.
QUYET BINEE:
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ao

lth
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Biu 1. Ban hành kern theo Quyt •djnh nay K ho.ch thirc hin Chrnmg
trInh so 49-CTrITU ngày 26 tháng 5 nàm 2020 dlla Ban Thur&ng vi Thành iy Dà
Nng thrc hin Ngh quyêt s 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 nm 2020 dlla B
ChInh trj. v djnh hithng Chin 1uqc phát triên nng hrqng quôc gia ciia Vit Nam
den nàrn 2030, tam nh'm d:ên nàm 2045 trên dja bàn thành phô Ba Näng.
Biu 2. Quy& djnh nay có hiu lirc k tii ngày k.
Biu 3. Chánh Van phông Doàn DBQH, BDND và UBND thành ph,
Giám dôc cac sa, ban, ngành; Thu tnrông các co quan, don yj có ten ti Phi.1uc
kern theo Kê hoch và các don vj lien quan cn cr Quyêt djnh nay thirc hin./.
No'i nhin:
- Nhir Diu 3;
- BQ COng Thirong (d b/c);
- TTTU, IT UDND TP (d b/c);
-CTvàcácPCTTJBNDTP;
- UBMTTQVN và các doàn th TP;
- UND các qun, huyn;
- Cong TTDT thành ph6;
- Liiu: VT, KTTC, SC.T.
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CONG HOA xA HQI CIIU NGHIA VIT NAM
Dc1p—Trdo—Htnhphác

-th

ao

lth

KE HOJCH
T
.' g trinh so 49-CTr/TU ngày 26 tháng 5 nãm 2020
cüa Ban g..-f"
Thành üy Ba Nng thiyc hin Nghj quyêt so 55-NQ/TW
ngày 11 tháng 02 nãm 2020 cüa B ChInh trj v dnh hiróng Chin lirçrc
phát triên näng hrqng quc gia cüa Vit Nam dn 11am 2030,
tam nhin den nam 2045 tren dta ban thanh pho Ba Nang
(Ban hành kern theo Quyet djnh so J5 /QD-UBND
ngày 4 V tháng 'nám 2020 cia UBND thành phó Dà Náng)
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Thirc hin Chucmg trInh s6 49-CTr/TU ngày 26 tháng 5 näm 2020 ci1a
Ban Thtthng vii Thành iiy Ba Näng thrc hin Ngbj quyêt so 55-NQ/TW ngày 11
tháng 02 nm 2020 ye djnh hu&ng Chin lixçic phát triên nng hucng quôc gia cüa
Vit Nam den nàm 2030, tam nh'm den nàm 2045, TJBND thành phô Ba Nthig
ban hành Kê hoach thirc hin vó'i nhtrng ni dung chü yêu nhi.r sau:
I. MIJC ]MCH, YETJ CAU
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Cii th hóa các ni dung, nhim vii chü yu, k hoach thrc hin gn v&i
phân cong trách nlii.êm Cu the cho các so, ban, nganh, UBND các quân, huyên va
cac doan the trong cong tac chi dao tnên khai, hem tra, giam sat, danh gia viêc
thuc hiên Chuqng trinh so 49-CTr/TU trên dia ban thanh phô Ba Näng nhm
bao dam vftng chic an mnh nng lucing, cung cap day dii nng lucTng on dinh,
lien tiic, ben vthig, an toàn, có Chat luçing cao cho phát triên kinh té - xâ hi
thành phô, bão dam quOc phóng, an ninh, nâng cao dài song cüa nhân dan, gop
phãn bâo v môi tru&ng sinh thai.
2. Yêu cu

th

a) Các sâ, ban, ngành, UBND cac qun, huyn theo chüc näng, nhim vi
dtxçic giao chü dng, tIch cxc trong tO chüc triên khai thirc hin kê hoach nay
bão dam thirc chat, có hiu qua và phü hqp vâi tInh hInh thirc té tai da phuong,
do'nvi.
b) Co sir ph& hçp chat ch, dng b, thuàng xuyen, lien tiic gii:ta cac
ngành, cac cap, barn sat các ni dung và bào dam phü hcp vai quan diem clii
dao, rniic tiêu dã d.t ra trong Chuong trInh so 49-CTr/TEJ
II. NBIM V1J, GlAd PHAP CU TIlE
NQi dung ci th các nhim vi, giái pháp và phãn cong cho tüng co quan,
don vj chuu trách nhim trien khai theo 1 trinh, thai gian thrc hin cii th tai
Phii 1ic thirn vçi và phân cOng thçrc hin kern theo Kê hoach nay.

3
ifi. TO CH1TC TJIC HIN
Kê hoach nay &rc thrc hin tr nay den nãm 2030, 1am can cir d cac s,
ban, ngành, dja phixong xây dixng ké hoach cii the, to chirc trin kEaj, kim tra,
giám sat, dánh giá vic thrc hin Chi.rang trmnh so 49-CTr/TU. Các sâ, ban,
ngành, dja phrnmg to ch'irc thirc hin Kê ho.ch cu the nhu sau:
1. S& Cong Thtwng
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a) Chá trI, theo dOi, don doe vic quán trit và t chüc thirc hin ni dung
Chizmig trInh so 49-CTr/TU và Kê hoach nay; dnh k' hang nm (trithc ngày 15
tháng 12) báo cáo UBND thành phô ye tinh hinh thrc hin Ké ho.ch; dOng thai
tham mini UBND thành phô to chüc so ket 03 nàm triên khai thirc hin vâ tong
k& djnh kS' 05 nàm mt lan; tong hqp kêt qua, báo cáo UBND thành ph d
trmnh Ban Cn sir Dãng UBND thãnh phô báo cáo Ban Thmg v11 Thành üy
theo quy djnh.

ao

lth

b) Phi hçip vâi các Co quan, don vj, dja phi.wng thirc hin các nhiêm vu
lien quan.

lth
-th

2. S& Tài chInh
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Trên co s& d'tr toán kinh phI thirc hin K hoach cia duçic các Co quan, don
vi xây dirng, S& Tài chInh rà soát, thâm djnh, tham mini cho UBND thành phO
phê duyt, bé tn kinh phi cho các cci quan, clan vj dê triên khai thi.rc hiên K
hoch.
3. Các s&, ban, ngành, UBND các qun, huyn
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a) Can cü kê hoach nay, cac so, ban, nganh, UBND cac quan, huyên ducic
phân cong chü trI thuc hiên các nhiêm vu xây dung kê hoach triên khai cu the,
theo dôi, don dc, tong hçip vic to chirc thc hin các nhiêm vu duac phân
công; djnh k' báo cáo UBNID thành phô (thông qua Sâ Cong Thuong) truàc
ngày 10 tháng 12 hang nàm.
b) Các Co quan, don vj chü dng lông ghép vói các chuang trInh, du an
ciXa don vj minh, can dôi sap xep trong dir toán ngân sách nhà nithc hang nãm
ducic co quan có th&n quyên phê duyt dê thrc hin. Trén co s& nhiêm vu ducyc
phân cong trong phi liic kern theo Kê ho.ch nay, ti thai diem xây d'çrng d'i toán
hang näm, các co quan, clan vj can cü tiêu chuân, djnh müc và ni dung chi theo
quy dnh hin hành, 1p dr toán chi tiêt gri Si Cong Thuong (co quan chü trI)
d kim tra, rà soát các nhirn vi clii nhäm tránh chOng chéo, trüng lap và thug
hçip g1ri Si Kê ho.ch và Dâu tir (von chi dâu tu phát triên) hoäc glri Sâ Tài
chInh (vén chi thithng xuyen) xem xét, tong hçip báo cáo UBND thành phO trInh
IHDND thành ph phé duyt theo quy djnh ciia Lu.t Ngan sách Nba nithc.
4. Trong qua trInh th chüc thirc hin, nêu Co vithng mac, phát sini-i cn
chirih sira, b sung, các co quan, dun vj chü dng phOi hp vi Sâ Cong Thiro'ng
báo cáo, d xut UBND thành phô xem xét, quyêt djnh./.

Phuluc

TT

ao

lth

NEIIM VFJ VA PHAN CONG THI)C 111W
('Kern theo KI hoach dup'c ban hành tgi QuyIt djnh so' j9pL /QD- UBND
ngày 1q tháng g' ncrn 2020 cza UBND thành phô Dà Näng)
Thôi gian
Ghi chll
thirc hiên
1 Tang cwb'ng sr Iãnh do cüa Bang; nân cao hiu ltyc, hiu qua quãn 1 cüa Nhà lithe; phát huy quyn lam chü ella
nhân dan Va vai trô ella Mt trn To quôc Vit Nam, các t chfrc chInh trl xã hi trong phát triên ngành nàng lirçng
Si Thông tin và
Truyên thông; các
Cung cp tài 1iu, thông tin tuyên truyn v
s&, ban, ngành;
SCông
1.1 vai trô, tam quan trç)ng ella nng hrcing vói sij
UBND các qun,
Nàm 2020
phát triên. kinh t- xã hi, dam bâo quôc
Thrnmg
huyn; các hi,
phông, an ninh ella thành phô
doàn the; các don
vj ngành din
T chIrc quán trit, tuyên truyn sâu rng,
thi& thirc, Co hiu qua các chll trtxmg, nghj
quyêt ella Trung ixng và Thãnh phô dé nâng
Các sO, ban,
1.2 cao nhân thirc, tto sr dông thun cao tron
Hang 11am
can b9, dang vien, cong chiic, vien chixc ye ngành; UBND
các
qun,
huyn
vai trO, tam quan tr9ng dlla nng hxçing vth six
phát triên kinh tê - xâ hi, dam bão quôc
phOng, an ninh dlla thanh phô
Phôi hcp chit chê vOi Mt trn, các doàn the
Các s&, ban,
chInh tn - xã hi trong cong tác tuyên truyên, ngành; UBND
1.3 doi mâi tix duy, nâng cao nhn thüc dlla các các qun, huyn;
Hang näm
tang l&p nhân dan ye dam bão an ninh nàng
các doàn the
hrçmg, phiic vi phát trien kinh tê- xâ hi; phát chInh tn - xâ hôi
Ni dung/hot dng
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Co' quan chü trI Co quan phii hçrp

chü cüa nhán dan; mi rng sr
huy quyn
tham gia cUa M.t trn T qu& Vit Nam, các
to chirc, xä hi - nghê nghip, các dôi tuqng
chiu tac dông cua chinh sach vao qua trmh
xây dirng và giám sat thirc hin chiên hxqc,
quy hoch va cbrnh sach phat trien nang

ao

lth

lam

-th

hxcmg

Só Thông tin và
Truyên thông;

Thucmg; các don

UBND các qun,

chap hành va th'çrc thi nghiêm titc các quy

vi ngành din

huyn; c quan

ao
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hoch chung thành phô Dà Nng den näm

Sti Xây dirng

2030, tm nhIn dn 2045; xác djnh qu5 dt d
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triên kinh tê - xä hi
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gia dóng gop xây drng loàn thin Va tflfl Sâ Cong muong
khai Chiên luqc phát triên ngành din 1trc

th
a

2.3

phO Dà Näng den näm 2025 tam nhin den
2035

tài; S& Tài nguyen

2020

và Môi truèng;
UBND qu.n, huyn

ngàph; UBND Cø.0

Nhim viithu&ng
Hang

qun, huyn và cac

xuyen

SôXâydirng;S&
Kê hoach và Dâu

A
.
.,'
Xay drng ya trien khai co hiçu qua de an
Pht triên tin xi4t trOi trên mi nba thàih

S& Giao thông vn

don vj ngành din

ol

Vit Nam cho giai don mi

S& Cong Thuxing;

Các s&, ban,

Phi hcp vói các B, ngành Trung uong tharn
2.2

Hang nàm

thông tan báo chI
A
r
•A
A
A
A
Phat trien nhanh va ben virug hnh vtrc thçn hyc dap trng yen can cong nghiçp hoa, hiçn ti hoa

djnh pháp lu.t ye näng hrcm.g
2

-th

thirc

lth

an toan, tiêt kim din nhàm nâng cao

ao

S& Cong

vn bàn quy pham pháp lut ye näng krçing,
1.4

lth

T chüc tuyên truyên, tp huan, phô bin cac

tu; So Tài chInh,
SO Cong Thuong

UBND các quân,
huyên; Cong t
TNHHMTVDin
1rc Dà Nng

Nhiçm viithrong
2020-2025

xuyen

- Xây dçrng và trin khai có hiu
d an
Phát triên sü ding näng hrçmg tái tao, nàng
hrcmg m&i trên dja bàn thành pM Dà Nng
Các s&,. ban,
den nm 2025, tam nhIn den 2035.
ngành; Dai h9c Dà
- Nghien cixu, de xuat cac gial phap nang ty 1
Nng; Cong ty
2.4 sü dyng các nguôn näng li.rçing tái tao, nang Sti Cong Thixcmg
TMffl MTV Diên
hxçing mth, dam báo thçrc hin m1ic tiêu t' 1
lirc Dà Nng và
các nguôn nthig hxçing tái tao, näng hxçmg
dcm vj lien quan
mth trong tong cung nang hrqng sa
trên
dia bàn thành phô Dà Ning dat khoãng 5%
vào nàm 2030; 7% vào nm 2045
A

A

A

9 A

Hang nàm

Nhiêm vi mth

D xut các giâi pháp, phtrang an d kêu gçi
Các sf1, ban,
dâu tix
dt din mt tthi mái nhà tai các
ngành; Cong ty
2.5 trçi s công; phãn dâu den nàm 2025, l
Sà Cong Thucrng TNHH MTV Diên
dt diên mat tthi mái nhà dat 80-90% tren
lirc Dà Nng và
tong so các trii s cong tai dja bàn thành phô
don vj lien quan
Dà Nang

2020-2025

Nhiêm vi mth

2020-2030

Nhiêm dtrçic giao
tai Quyet djnh so
688/QD-UBND ngày
28/02/2020 cüa
UBND thành pM Dà
Nng ban hành Kê
hoach thixc hiên
Chixang trmnh hành
dng so 28-CTr/TU
ngày 18/02/20 19 cüa
Thành üy DàNng
phát triên ben vüng
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Khão sat, dánh giá tim näng, xây di.rng chinh
SàXâydrng; So
sach khuyên khIch d.0 tii, nghiên cru các
Tài nguyen và Môi
nguôn nàng hrçing tái t?o (gio, sinh khoi,...);
tnthng; S&Khoa
2.6 dâu tix xây drng, khai thác các dng nàng S&Công Thi.rcmg
bce và Cong
hiçing mâi, näng hxçing tái tao phü hçip vth
nghip; Dai hc Dà
diêu kin th&i tiêt, dja hInh cüa thành phO Dà
Ning và các don vi
Nàng, than thin vâi mOi trung
lien quan

ye

ao

-th

lth

-th

ao

Hang näm

lth

Khuyn khIch phát trin diên m.t tthi mái
tai các bãi diô xe trén dja bàn thành phô, các
2.7 nhà xithng, mái nhà d xe cho cong nhãn cüa
doanh nghip san xuât trong các khu cong
nghip, ci1m cong nghip

S& Giao thông 4n
tài; S& Xây d'irng;
So' Tài chinh;
S& Cong Thing UBND các qun,
huyn; Cong ty
TNHH MTV Din
lirc Dà Nng

lth

kinhtbinthãnh
phô Dà Nng den
nm 2030, tam nhIn
den nàm 2045

2020-2025

Nhiem vu moi

-th

ao

2020-2025

Nhim vii dixçic giao
tai Quyêt djnh so
688/QD-UBND ngày
28/02/2020 cüa
UBND thành ph Dà
Näng ban hành Kê
hoach thirc hin
Chucing trInh hành
dng sO 28-CTr/TU
ngày 18/02/2019 cüa
Thành üy DàNäng ye
phát triên ben vüng
kmh té biên thanh
phô Dà Näng den
näm2030,tmnhIn
den närn 2045

S&Kê hoach và
Dâu tu; So Tài
nguyen và Môi
truOng; SO Cong
Thucmg; SO Xây
drng; UBND các
qun, huyn; Dai
h9c Dà Näng
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Xây dirng và triên khai de an ye các ithu cong
nghip sinh thai tIch hqp vói tiêu thii näng
luqng kêt hcip vói bào v môi tnr&ng; Nghiên
cim, dâu tu các khu cong nghip mói theo mô
hInh ithu cong nghip sinh thai; phát trin Ban Quàn 1 Khu
ngành chê t.o thiêt bj phçic vi nganh cong cong ngh cao và
28
nghip nãng krqng tái t.o; 1thuyn khIch các các khu cong
doanh nghip san xuât sir dimg nàng luqng tái nghip Dà Nàng
tao dê giâm müc tiêu thi nguôn diên truyên
thông (dâu tu hoc cho thuê mái d du tu 1p
dat diên mat trcn trên mai các nha xuang
trong các khu cong nghip)

Khuyn khIch sir diing cong ngh rnOi, ü'ng Ban Quãn l)' Khu
..
dung nang luo'ng moi doi voi cac cong trrnh cong nghe cao va va. don vi• lien
quan
cac
khu
cong
cao,
cac
khu
cap diçn trong khu cong ngh

nghip DaNn

lth

Nhim vi thithng
xuyen

Hang nàm

rniem vi thung
xuyen

ao

lth

-th
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Hang nm

29

-th

ao

Trin khai thirc hiên t& chInh sách h trq lâi
sut theo Nghj quy& S 149/2018INQ••J:1DND
So K hoach V
2 11 và Nghj quy& s 237/20191NQ-HDND eüa
Dan
HDND thành phô dê ngành din trng btrOc
thrc hin ngm hóa hthi din, nht là khu vrc
trung tam thãnh ph

S& Nông nghip và
Phát tnii nông
thôn; Si Cong
Thuong; Di lice
Da Nng
SiTàiehmnh;S&
Cong Thirong;
Qu Du tu phát
trin thành ph;
Cong ty TNHH
wrry Din 1c Dà
Nng

-th

Tham gia dóng gop kin phãn bin dánh giá
S& Tài nguyen và
2 10 tác dng môi tmng di v&i cáo nhà may
Môi trucYng
thüy din có khâ nng anh hithng dn nguôn
c.p nirâc sinh ho.t cho thành phô

lth

cong nghip, dam bão an toãn, tin dçing, m
quan và b tn theo quy hoch duqc duyt
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Xây dirng k hoach và th chirc kim tra hành
lang bão v an toãn luOi din cao áp, an toàn
2.12 din, kip th?ii xO l ho.c d xuât xir l C.0 SO Cong ThucYng
tnrOng hqp vi pham hành lang bào v an toàn.
hxOi din cao áp, gay s'çr c hthi din, tai nan
diên
Tranh thu các ngun van, xây dimg k hoach
cài tao, nang cp, phát trin mOi hrOi din cao
th& trung th& h th phü hcip quy hoach và Tng Cong
2.13 thirc tin nhim dam bào cung cap din on Din hrc Mien
Trung
djnh, an toàn, giâm thn tht din näng trong
truyên tâi và phãn phôi din, nãng cao d tin
cay theo tiêu chI N-2
Tng Cong ty
Ap
dung
dng
b
các
giài
pháp
trong
quân
1'
2 14
Diên lire Mien
kinh doanh, k thi4t, v.n hành h thông din
Trung

Cong ty TNHH
MTV Din hrc Dà
Nng; COng ty
Truyên tái din 2
và don vj lien quan

Hang näm

Cong ty TNHH
MTV Diên lire Dà
Nng; Cong ty
Truyn tâi din 2;
cáo sO, ban, ngành
va don vj lien quan

Hang nàm

COng ty TNH}1
MTV Diên lire Dà
N.ng; Cong ty

Hang nni

Nhim viii thu?mg

Nhim vi1 thuOng
xuyên

Iiêm vi thung
XUYer1

I

,.

ue glam con tnat nrui al9n

lth

S& Thông tin và
Truyên thông;
Cong ty TNHIH
MTV Diên lire Dà
Nàng và dan vj
lien quan

Xây drng ca sâ dft 1iu quàn 1 ngun nàng
3.1 1ugng và nhu câu nng li.rçTng trên dja bàn
thành phô Dà Nkg", trrc quan trên nên GIS

-th

ao

3

Truyk tái din 2;
các sâ, ban, ngành
và dan vj lien quan
Rà soát các ngành và khu vrc tiêu thiz nãng lirçiig doug b vói thiyc hiu chInh sách v sfr diing Hang hrçrng s,ch, tit
kim và hiu qua

25
/0
8/
2
SâCông
Thuung

3.4 Nghiên elm, dê xuât quy djnh v mIre tiêu
hao nng hrcmg tôi da dé dua vào diêu kin

SâCông
Thuong

ol

th
-

Xây dimg co ch& chInh sách dng b, ch tài
dü manh và khâ thi dê khuyên khIch dâu tu
3.3 các dr an cong nghip tiêu thii It näng luqng,
có hiu qua ye kinh té - xã hi và than thin
vói môi truoTig

th
a

Ban Quân 1 Khu
cong ngh cao và
các khu cOng
nhip Dà Nng;
Cong ty ThHH
MTV Diên 1irc Dà
Nng; các doanh
nghip san xuât
Ban Quãn l Khu
cong ngh cao và
các khu cong
nghip Dà Nng;
SiKhoahocvà
Cong ngh; các si,
ban, ngành và dcm
vi lien quan
SiKhoachvà
Dau tu; Ban Quan

-th
29

0
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S&Công
Thi.rong

02

Xây d'çrng k hoach kim tra, rà soát 1i các
11'nh vrc san xuât cong nghip có tiêu thii
nang hrçing trén dja bàn, thirc hin chInh sách
3.2 v s1r diing nng ltrçing sach, tiêt kim và hiu
qua, tang cu&ng các giài pháp nâng cao hiu
suât dê dam bâo djnlI rnüc tiêu hao näng
hrcmg theo quy djnh

ao

lth

-th

ao

lth

SâCong
Thucmg

Nhim vi dà giao tai
Quyet dnh sO
195 0/QD-UBND
thi.rc hiên dé an
Thành phô thông
minh trong 20192020

Hang näm

Nhim vi thix&ng
xuyen

Hang näm

N1im v thithng
xuyên

Hang nam

N1iim v thu&ng
xuyên

10
'

1 Khu cong ngh
cao V thC khu
cong nghip Dà
Nng; các s&, ban,
ngành và &m vj
liênquan

ao

lth

c.p phép d.0 tu, không cp phép d&u liz di
v6i các dir em sü diing cOng ngh lac hu, tiêu
ton nhiêu nng h.rçing

Rà soát, d xut diu chinh phân M các
ngun tiêu th1i näng hzcing linh hot theo
3.5 huàng phn tan, h?n chê vic tp trung qua
mirc vào mt s khu virc, dja phixcing, d.n dn

-th

Sà Xây ding;

lth

UBND CaC qun,

Si Cong

ao

huyn; Cong ty

g

Hang

Nhiêm vu thu&ng

-th

TNHH MTV [Men

qua tài luôi diêi

ao

lth

1irc Dà Nang

-th

Xây dirng, ban hh và thirc hin có hiu qua
Ké hoach thirc hin Chwng trinh mic tiêu

S& Cong

Quoc gia ye sü ding nng 1uçmg tiêt kim V

29

3.6
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hiu qua giai do?n 2019-2030 trén dja bàn

Sa Cong

phâi dat t

Thuang
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sà dçing näng hxcrng sach, nãng li.rqng tái tao
1

tOi thiêu tü 7-10% so vói tong

Din 1çrc Dà Nng

cong nghe cao và
cac 1diu cOng

Hang näm

S& Nông nghip và

ol

ngh cao kêt hop diên mat tthi

MTV

các s&, ban, ngãnh

Phát triên rno hInh, dr an nông nghip cong . UBND huyçn

th
a

38

TN

Hang nam

nghiêp Dà Nng;

th
-

nhu câu tiêu thii din hang näm

quân, huyên; Cong

BanQuãn1Khu

0

Iiip

02

Xây drng l trInh khuyên khIch doanh

flgàth TJBND các

a dan vi lien quan

11

thành phô Dà Näng

Các sâ, ban,

Hoa Vang

Phát trin nông
thôn; Si Cong

Hang näm

Thtrimg; Si Khoa
h9c và Cong ngh

Xây dmg và trin khai có hieu qua d
3.9

xut các vj trI xay dirng tram sac xe ô to dixi,
ca ch khuyn khIch phát trin xe o to din,

Sà Con g
g

Si Giao thông 4n
tài; các sâ, ban,
ngành và các dan

2020-2030

Nhiêm vi thu&ng

11
vj lien quan

S& Giao thông
van tài

Triên khai thi diem 4n chuyên khách du ljch
bng xe ô tO diên (co süc chô trên 12 ch
3.11 ngi) trén mt so tuyn du?mg trung tam có
kêt nOi dim du ljch, khu du ljch, khu vui
chai giài trI, khu mua sam

S Giao thông
van tal

Các s&, ban,
ngành, dan vj lien
quan

2020-2030

2020-2030

ao

lth

-th

ao

lth

-th

ao

Thüc dy phát trin các phixmig tin giao
3.10 thông sir digig nng luvng din và h t.ng
giao thông phü hcip xu the chung cüa the giâi

Sâ Cong Thuo'ng;
Sâ Xây dirng; Sâ
Khoa hpc và Cong
ngh và các dcm vj
lien quan

lth

tram sac xe ô to din trên dja bàn thành ph
DàNng

Sâ Cong Thuang;
Sâ Giao thông vn
tài COn tT Co
2020-2030
S& Xây drng
phân chiêu sang
cong cong Dà
Nng
U'u tiên phát trin hi tang nãng 1irçng bn vfrng, kt ni khu vlyc; doi mri và nâng cao hiu qua hoit dng cüa các
doanh nghip trong linh virc näng luqng; khuyn khich kinh t tir nhân tham gia xã hi hoá. phát trin Hang hrçrng
Nhim vi d'xçic giao
tai Quyt djnh sO
19501QD-UBND
Day manh thu hut du tu phát trin h tang
thuc hiên d an
Các s&, ban,
k9 thu.t do thj thông minh, nhât là trong các
Thành ph thông
K hoach .
ngành; UBND các Hang näm
4.1 linh vrc quàn 1 do thj nhu: giao thông, cp
minh trong 2019qun, huyn
thoát nuâc, xir 1 ch.t thai, hthi din, h
2020vàChixongtrInh
thng din chiêu sang, cành báo thiên tai,...
s 43-CTr/TU ngày
18/02/2020 cüa
Thàrih iy

th
a

ol

th
-
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-th

Trin khai thI dim vic sü dting näng lixçing
mt tthi d c.p din cho h thng din chiêu
3.12 sang (ixu tiên khu vixc xa nguôn din ho.c
mt khu vçrc khác có nghla ye mt chInh trj,
xã hi trên dja bn thãnh phô)

12
Tip tiic trin khai xây drng và hoàn thin
lithi din thông minh trên dja bàn thành ph
Dà Nng, khai thác Ca s& di hêu v quan 15i
nhu câu näng luqng; irng d%ing manh me Cong
ngh so trong quãn 1, giám sat qua trInh
4.2 phát, truyn tài, phân. ph&, tiêu th nãng
hxçing. Thc d.y phát trin h tng dt lieu
lu&i din thãnh ph trên nn h tMng thông
tin dja l (GIS), phü hap vâi d an diu ehinh
Quy hoach chung thành ph Dà Ning dn

Cong ty TNHH
MTY Diên lire Dà
Nàng; Cong ty
Din lirc Mien

S& Cong Thuang;

Trung

các s, ban, ngành;

Thành ph thông

UBND các qun,

minh trong 2019-.

huyn và các dan

2020

ao

-th

lth

ao

7:
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Diên luc Min

doi vai vung phii tai quan tr9ng va dol vai

11

T-n

Cong ty TNHH

MTy Din lixc Dà
Náng; Côngty
Truyen tai din 2;
cac sa, ban, nganh;

Hang näm

UBND các qun,

0

yang phii tãi d.c bit quan trçng; giâm thn

huyn và các dan

02
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n

-th
Tng Cong

cap diçn an toan, on djnh, dap 1mg tie,u clii

vj lien quan
S&CôngThuang;
:

tn cap ngm có

S& Giao thông vn
tal; Tong Cong ty

th
-

din áp danh dinh dn cp trung áp di doc cu
dixèng b nhäm tn dung ha tng k thuât

ol

thirc hin d

lth
ao
-th
29

nng luçng kêt no khu we; bâo dam cung

th
a

19501QD-TJBND
Hang nãm

vj lien quan

ben vftng; thu trong xây dirng ca s& h tng

dung chung, tit kim không gian, chi phi du

lth

Truyên tâi din 2;

Tfu tiên du tu phát trin hi tng nng lucing

Nghiên ciru, quy hoach b

Quyêt djnh s

Tong Cong ty

näm 2030, tam nhIn den nm 2045

that din nàng dôi vâi hthi din phãn phi
dithi 2,75%

Nhiêm vu dâ giao tai

Diçn 1rc Mien
Sa Xay drng

Trung; Cong ty

ttr cho xa hi trên ca s& dam bâo các diu

TNHH MTV Dien

kien v an toãn lien quan theo quy dinh

hrc Da Iang; Cong

Hang näm

ty Truyên tài din
2
Xây dirng và cong b

danh m1ic kéu gçi du

ti.r, thu hut dau tz ntrâc ngoài, trong do ru

Ban Xüc tin và
H trg du tu

S& K hoch và
Du tix; S

Cong

Hang nam

Nhiêm vu th'irô'ng
.

13
Thrnmg; các s&,
ban, ngành Va CC
quan
&ln vj

tiên các dir an nang lixqng tái tao, näng ltrçmg
sch, dir an phát din phü hçTp vói tInh hInh
thçrc tê cüa thành phô
hành chinh, cài
cách thU
Dy manh
tiêp can diên näng dê báo
thiên chi
•
4.6 tien do cac cong trrnh then, phan dau chi so
tiep c.n dl9n nang thu9c top 5 tinh, thanh dan
dâu cUa cà nuc
cal

Hang nam

29

Cong ty TNHB
MTV Din hic Dà
Nng; Ban Quân l
di,r an các cong
trInh diên min
Thing; Ban Quan
,
,
,•
ly dir an lucn diçn
mien Trung; S&
Xây dirng; S& Tài
nguyen và Môi
tnthng; UBND các
qun, huyn

Hang nam

Nhiem vu thuong
xuyen

So' Xay dmg

So' Tai nguyen Va
Moi truo'ng; So'
Cong Thuong

Hang nam

Nhiêm vu thuo'ng
.

. .
So' Tai nguyen
.
. .
vaMoitruo'ng

Cac so', ban, nganh
•,.
vado'nvihenquan

2020-2021

,

ao

•

•A

A

lth

-th

A

A

.

Cac so', ban, nganh
va don vi lien quan

Sci Cong
Thuo'ng

• A
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Tong Cong ty
•
Dien luc Mien
Trun g

-th

A

•
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Lap danh muc các du an, cOng trInh diên c.n
thu hoi dat hang nam, gin UBND cac quan,
4.7
huyçn phiic vii xay dimg Ke hoach su ding
dat hang näm

th
a

ol

th
-

B trI qu5 dat d thirc hin du tu hrâi din
theo dung Quy hoach phát triên din hrc
thanhphôDa Nng gial doan 2016-2025 có
4.8 xet den nam 2035 va Quy hoach cap diçn
thành phô Dà Nang den näm 2030, tam nhmn
den näm 2050 (chuyên ngành h. tang k
thut)
Xây dung, ban hành van ban huàng dn quy
4.9 trinh giai quyet cac thu tuc, ho so' de day
nhanh cong tac thoa thuan v tn, thu hoi dat,

ao

lth

-th

ao

•

A

Nhiem vu thuo'ng
xuyen

,

dam

A

A

A

lth

tvc

so

•

lien

A

A

14

Nhim vçi thumg
xuyen

29

-th

ao

lth

-th

ao

lth

-th

ao

lth

bi thu&ng giài phóng m.t bng nhm cMy
nhanh tiên d dâu tu các cong trinh hrâi din
trên dja bàn thành ph
Kêu gç1 dAu tu thay th h th6ng din chiu
Các s&, ban, ngãnh
4.10 sang cong cong hin trng trên dja bàn thãnh S&Xaydimg
ph Dà N.ng b.ng den Led hoc den chiu
và dan vj lien quan 2020-2030
sang hiu suât cao, tiêt kim näng hicing
5 Phát trin khoa h9c - cong ngh, dào tio ngun nhân lire chat hrong cao cho ngành nãng 11r9'ng

th
a

ol

th
-
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Nghiên cru, lrng ding thành tiru khoa bce,
chuyn giao cong ngh mài trong vic phát
5.1 triên các nguôn näng hrqng mâi, näng luçrng S& Khoa hoc và Các s&, ban, ngành
Cong ngh
và dan vj lien quan
nng hxçing tái tao, nãng hxcing khai thác tir
biên

Khuyn khIch lien kt gita hrc lugng nghiên
ciru và phát triên khoa bce- cOng ngh, dôi
5.2 mâi sang tao vài các doanh nghip và các Co SâKhoahocvà
Cong ngh
s& dào to trong linh vrc nãng hxgng thông
qua các chuang trInh khoa hçc và cong ngh

Các sâ, ban, ngành
và don vj lien quan

Nhim viii dixcic giao tai
Quyêt dnh so 688/QDUBND ngày
28/02/2020 ye ban
hành Ke hoach thuc
hin Chucing trInh hành
dng so 28-CTr/TU
ngày 18/02/20 19 ye
2020-2030
phát triên ben vthig
kinh tê biên thãnh phô
Dà Nng den nm
203 0, tam nhIn den
nàm 2045 và Kê hoach
so 258 1/KH-TJBND
ngày 20/4/2020 Ye thrc
hiên Ch'irang trInh so
41-CTr/TU
Nhim vi thuäng
xuyen

15

2020-203 0

Nhim vii mth

Hang näm

Nhim vi thuing
xuyen

Hang näm

Nhim vi thumg
xuyên

ao

lth
2020

Nhim vi dizac giao
tai K hoach so
2905/KH-UBND
ngày 05/5/2020 v
thirc hin Chuong
trinh s6 40-CTr/TU
cüa Thành üy v trin
khai thrc hin
Chuyên dê "Dôi mOi
mô hinh tang tnthng,
phát buy các dng 1re
thng triz&ng m&i; day
mnh thu hut và sfx
ding hiu qua các
nguôn 1ire dâu tu, iru
tiên nhà d.0 tu chin
h.rçic, tr9ng dim"

-th

Ban Quãn 1
Xây dirng khu không gian lam vic chung cho
Khu cong ngh
các nhóm kh&i nghip, dôi mói sang tao trong
cao và các khu
Khu cong ngh cao Dà Nkg, trong do có limb
cong nghip Da
vrc näng luqng
Nng
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-th

ao

lth

-th

ao

lth

S& Khoa bce và
Cong ngh và các
don vj lien quan

th
-
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0

Ban Quàn 1
Khuyn khIch các hoat dng flghiefl cüu ngUÔn
I'hu cong ngh
nng 1ung mói, nng krçing tái tao tai Trung
cao và ec khu
tam nghiên ciru lrng ding và phát triên cong
cong nghip Dà
ngh thuc Khu cong ngh cao Dà Nng
Nng

th
a

ol

Lng ghép hoat dng nghiên ciru và phát triên
trong cac chiên luge, quy hoach, k hoach
5.5 phát triên näng luçing. Khu'ên khIch các
doanh nghip näng luçingtäng cithng d.0 ti.r
cho nghiên cru và phát
56

Xây drng 1 trInh áp dmg các bin pháp
khuyn khIch và bat buc dôi mài cong ngh,

Tng Cong
Din he Mien
Trung
Sâ Cong
Thuong

S& Khoa hc Va
Cong ngh và cáe
don vj lien quan
CôngtyTNHH
MTV Din luc Dà
Nng; Cong ty
Tryên tài din 2;
các si, ban, ngành
và don vj lien quan
Các s&, ban, ngành
và don vj lien quan

16

ao

lth

-th

ao

lth

n vói mijc tiêu giãm phát thai khi nhA kInh, thüc dy

-th

S Thông tin và
Truyn thông; các
sâ, ban, ngành;
UBND các qun,
huyn; các dan vj
ngành din và các
don vj lien quan

Hang nAm

Nhiêm viii thuông
xuyen

Hang nAm

Nhiêm vu m&i

Hang 11Am

Nhim vii thixäng
xuyên
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-th

ao

lth

thit bj trong ngàith nàng hrqng cfing nhu
nhtng ngãnh, linh virc sr diing nhiêu nn
hrcmg
6 Thire thi chinh sách bão v môi trirông ngành nãng hrqng g
kinh tê tun hoàn và phát triên bn vfrng,
Xây dirng k hoach tuyn truyn, ph biên,
tang cl.r&ng thrc thi Lut sü diing nãng luqng
tiêt kim và hiu qua, các vn bàn pháp 1ut
lien quan den bâo v môi trithng ngành nng
lixcing gn vth miic tiêu giâm phát thai khI
nhà kInh, phat trin bnvüng. Triên khai thirc
Sa Cong
6.1 hiçn cac giai phap thuc day su dung nang
hrqng tiet kiçm va hu qua giai don 2020Thuong
2030 dam bâo thuc hiên muc tiêu t' lê tiêt
kim nthig li.rcmg trén tong tiêu thii nàng
hxçmg cuôi cüng so vâi kjch bàn phát triên
blnh thuông dt khoâng 7% vào näm 2030 và
khoàng 14% vào nàm 2045 trên dja bàn thành
ph f)à Nng

S& Cong
Thuang

th
a

ol

th
-

Nghién cüu, d xut các giâi pháp giãm phát
thai khI nhà kmnh, dam bão thixc hiên muc tiêu
6 2 giâm phát thai khI nhà kmnh tr hoat dng nàng
• lizcing so vói kjch bàn phát triên bInh thung
& mirc 7% yào nàm 2030, len müc 14% vào
näm 2045

Tang cithng cong tác th.m djnh, xem xét cp
6 3 phép dau tu các dr an nguôn von dâu tu tr S& K hoch và
• nhân dê xây dirng nha may din sinh khOi, xir
Du tu
1 rae thai và chat thai rAn, nhà may nhiêt

S& Tài nguyen và
Môi tru&ng; các
sâ, ban, ngành;
UBND các qun,
huyn; các don vj
ngành din và các
don vl lien quan
S& Tài nguyen và
Môi trinmg; Sâ
Khoa h9c và Cong
ngh; Sr Cong

17

ngành; UBND các

,.
.
Sci Tai nguyen

ao

qun, huyçn; cac

va Môi

ao
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ngành; UBND các
A
,
A
quan, huyen; cac

ao

-th

A
Sa Tai nguyen
A•
va Mm trtwng

-th

Các s&, ban,

02
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•A
Ninem vu thuoiig

và dan vj lien quan

cüa thành phô Dà Nang

th
a

6.5

ly chat thai trong san xuat nang luang vai
•
• •
•A
A •A
A
cong nghç tien tien, phu hcp vcn dieu kiçn

..
Hang nam

dan v nganh diçn

hrçmg
.
A
,
,
A
Nghien cirn, phat trien hç thong quan br xu

lth

Các sâ, ban,

-th

A

Thucing và dcm vj
lien quan

lth

din có d.y dii phtwng an xü 1, thu hi hoc
tái chê tro, xr i than thin vOi môi tru&ng
Tang cu&ng phông ngüa, kiêrn soát các dôi
tuçYng có nguy ca gay ô nhiêm môi tru&ng
cao; x'r 1 nghiêm các vi pham ye an toàn
6.4 mol trixcing theo quy dnh cua phap 1u
Thong tin tuyen truyen kp thai va day du ye
cong tác bào v mOi tnrông trong ngành näng

dan vi n ành diên
•A
va don v lien quan

...
Hang nam

Nhiem vu thi.rang
•
•A
xuyen

