
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

go Th1 Kim Yen 

U'( BAN NHAN DAN 
THANH PHO BA NANG 

CQNG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIET NAM 
Bc lap - Tir do - Htnh phüc 

Dà Náng, ngày 23 tháng 7 nám 2022 S& 'Mi /UBND-KGVX 
V/v trin khai các Nghj quyt 

cila HDND thành pho tai  K' hçp thu 7 
khóa X, nhim k' 2021-2026 

Kinh g1ri: 
- SGio ducvàDàotao; 
- TJBND các qu.n, huyn. 

D thirc hin các Nghj quy& ciia HDND thành ph khóa X, nhim k' 202 1-
2026, tai  k' h9p thir 7 thông qua ngày 14 tháng 7 näm 2022: 

- Nghj quyêt so 40/2022/NQ-HDND Quy djnh m1re tién cong cii the cho t1rng 
ehirc danh là thành viên thirc hin các nhim vi1 ti các kS'  thi ap diing dôi vói giáo diic 
phô thông trên dja bàn thành phô Dà N.ng; 

- Nghj quyêt so 41/NQ-HDND Ho trq h9c phi dôi vâi tré mâm non, h9c sinh các 
tnxông phô thông cong lap, ngoài cOng 1p trén dja bàn thânh phô Dà Näng näm hçc 
2022-2023; 

- Nghj quyt S6 46/2022/NQ-HDNID Quy dnh mc thu hpc phi giáo due mAm 
non, giáo dic phô thông cong 1p näm h9c 2022-2023 trên dja bàn thành phô Dà Nng; 

- Nghj quyêt so 47/20221NQ-HDND Phê duyt ké hoich, phuang an h6 try', 
phumg an kiêm tra vic h trV và sir ding kinh phi cho các Ca si giáo dic mAm non 
dc 1p thue loai hInh dan 1p, tr thiic dja bàn có khu cong nghip cña thành pM Dà 
Nng; 

- Nghj quyêt s6 51/NQ-HDND V nhim vi 6 tháng cuôi 11am 2022; 

Chü tjch UBND thành ph6 cO kin nhu sau: 

Giao Sâ Giáo due và Dào tao, UBND các qun, huyn và các si, ngàn.h lien 
quan tham mini UBND thành phô triên khai thirc hin các Nghj quyêt nêu trên cUa 
HDND thành phô theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Nhn dixçyc Cong van nay, S Giáo diic và Dào tao,  TJBND các qun, huyn và 
các sâ, ngành lien quan triên khai thc hin./. k, 
Noinhân: 
- Nhtx trn; 
- TTTU, TTHDNDTP (b/c); 
- CT, các PCT UBNDTP; 
- UBMTTQVNTP; 
- Ban VHXH HBNDTP; 
- Các S&: TC, TP, LDTBXH; 
- BQL KCNC và các KCN DN; 
- VP UBND: CVP, PCVP PVSan, 

các phOng: KT, NC, KGVX; 
- Phông GDDT các qutn, huyn; 
- Luu: VT. 
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HOT BONG NIIAN DAN 
THANH PHO BA  NANG 

S& 40 /2022/NQ-HDND 

Ca quan: I-1i Ibng Ntian 
dñn thñnh phô 
Email: hdnd@danang.gov.  1 

'' Thai gianky 25072022 

CQNG HOA XA' itff °VIT NAM 
Dc lap - Tiy do - llnh phüc 

Dà N&zg, ngày L4 tháng nám 2022 

NGH4 QUYET 
Quy djnh mfrc tin cong ci th ebo tirng chfrc danh là thànb viên 

thirc hin các nhim vii ti các k5 thi áp thing dLii vol giáo dic phi thông 
trên dja bàn thành ph Ba Nng 

HQI BONG NIETAN DAN THANII P110 oA NANG 
KIIOA X, K IL9P TITI5 7 

Can ci'c Lut Td chze chInh quyn dja phiong ngày 19 tháng 6 näm 2015 
và Lugt tha dI, bd sung mt Sd diu cza Lut Td chic ChInh phfi và Lut Td 
chic ChInh quyê'n dja pluco.ng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can czLut Ban hành van bàn quyphmphdp lut ngày 22 tháng 6 nám 
2015; Lut tha do2i, bd sung mt Sd ã'iu cüa Luat Ban hành van bàn quyphzm 
pháp luçt ngày 18 tháng 6 näin 2020; 

Can ctLut Giáo dye ngày 14 tháng 6 náin 2019; 

Can ci Thông tu' sd 22/2019/TT-BGDDT ngày 20 tháng 12 nám 2019 cüa 
B tru'ó'ng B Giáo dyc và Dào to ban hành Quy dlnh  v HQi thi giáo viên dçry 
giói cc' sd'giáo dye mcm non; giáo viên dczy gidi, giáo viên chü nhiin lop giOi cc' 
th giáo dye phd thông,' 

Ccn ct Thông tu' sd 15/2020/TT-BGDDT ngày 26 tháng 5 nám 2020 cia 
Bç5 trithng B3 Giáo dye và Dào tgo ban hành Quy chd thi tdt nghip trung hQc 
phd thông và Thông tir 5d 05/2021/IT-B GDDTtha i, bd sung mt sd ä'iu cza 
Quy cM thi tat nghip trung hQc pM' thông ban hành kern theo Thông tu- sd 

15/2020/TT-BGDDT ngây 26 tháng 5 nrn 2020 cüa Bç5 triring Bç3 Giáo dye và 
Dào tqo; 

Can ci Thông tu' sd 02/2015/TT-BLDTBXH ngày 12 tha'ng 01 narn 2015 
cza B5 trzthng B Lao &3ng - Thwo'ng binh và Xâ hi quy djnh rn*c lwo'ng ddi v&i 

chuyén gia tu' vd'n trong rnthc lam ccy sà dy' toán gOi thdu cung cá'p djch vy tw vá'n 
ap dyng hinh thu-c hQp dong theo thcn gian su dyng von nha nu-cic; 

Can ci Thông tie sd 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 nám 2021 cza B5 
lnthng B Tat chInh ban hành hwOng ddn quOn l5 kinh phi chudn bj, td chilcc và 
thorn dy' các Ic)) thi áp dyng dô'i vol giáo dye phd thông,' 
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2. 
Xét T& trInh sO 94/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 näm 2022 cia U ban nhán 

dan thành pho ye' viçc Quy djnh m*c tin cong ci th cho tfng c1ilc dan/i là thành 
viên thicc hién các n/il çm v tgl cdc lcj) thi ap dyng d61 v&i giáo dycphthOng trên 
dia bàn thànhphdDà N&ig; Baa cáo thdm tra 5 79/B C-HDND ngày 11 tháng 
7 näm 2022 ca Ban Van hóa - Xâ hi HQi dng nhán dan than/i phd va j kiln 
tháo 1un caa các vj dzi bilu HQi dng n/ian dan thành phd tgi ki hçp. 

QUYETNGBJ: 

Thu 1. Quy dlnh  mfrc tin cong ci,i th cho tüng chfrc danh là thành 
vieD thc hin các iihim viii ti các k3 thi áp dirng di vói giáo diic ph thông 
trên 

ala 
bàn thãnh ph Da Nng. 

1. Nguyen t.t áp diing 

Mrc chi quy dnh ducc thrc hin cho nhftng ngày thirc t lam vic trong 
thii gian chInh thi'xc t6 chrc cáo k' thi áp diing di v6i giáo di?c  ph6 thông. Tru&ng 
hQp mt ngui lam nhiu nhim vi khác nhau trong mOt ngày thI chi &roc hu&ng 
mt mrc thii. lao cao aht. 

2. Mirc tin cong Cl? th áp dig cho eác kS'  thi 

a) D& vói cáo k' thi cp thành ph (Ks' thi tuyn sinh d&u cap; Thi t& 
nghip trung hçc ph6 thông; Thi 1p di tuyên dl? thi ph9n h9c sinh giôi cp quc 
gia và cp khu vrc): Mirc tin côñg ci.i the cho tirng chrc danh là thành viên thu 
hin các nhim Vi? theo Phii 1t?e  chi tiêt dinh kern. 

b) Di vâi cáo kS'  thi, cuc thi cp thnh pM khác (liii chon hçc sinh giôi cp 
thnh phó các mon vn h6a Thi ngh pM thông; k thi khoa h90 k5 thu,t cp thàrth 
pM và cáo k' thi, cuc thi cho giáo viên và hçc sixth cap thành pM khác): Tin cong 
cho trng chirc danh là thãnh viên thcrc hin các.rthim vi.i thi &rcic tinh bang 70% 
dinh mirc tin cong ciith quy djnh ti dim a, khon 2 f)iu 1 Ngh  quyêt nay. 

• p . A A A A A c) .Doi vrn cac ky thi, cuçc thi cap qun, huyçn: Tien cong cho tixng chuc 
danhlà thành viên thl?c hin cáo nhim vi. thi &rqc tInh bng 60% dinh mirc tin 
cOng ctith quy dnh ti dMm a, khoãn 2 Diêu 1 Nghi quy& nay. 

3. Ngun kinh phi thi1rc hin 

Ngunkinh phi thçrc hin do ngân sách nhà ntrâc dam bâo theo phân cp 
và ducc bó trI trong dl? toán chi SI? nghip giáo dic, dào t.o hang nàm ciia Sy 
Giáo dl?C Va Dào to và Uy ban nhân dan cáo qu.n, huyn. 

Diu 2 Hiu bye thi hành 

Nghj quyt nay có hiu h?c thi hành sau 10 ngày k tr ngày HQi 4ng nhan 
dan thành pM biu quyt thông qua. 
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fliu 3. T chfrc thtrc hiên 

1. Uy ban nhân dan thânh ph tri&i khai thrc hin Nghj quyt nay theo 
ding quy dlnh cüa pháp 1u.t. 

2. Thu&ng tn,rc Hi dtng rthân dan, các Ban cüa Hi dng nhan dan, các 
T di biu Va dii biu Hi dng nhân dan thành pM giám sat vic trin khai thc 
hin Nghi quyt nay. 

Nghj quy& nay dà duc Hi dng nhân dan thành pM khóa X, nhim kS' 
202 1-2026, Ki hp thi 7 thông qua ngây 14 ththig 7nàm 2022.1. ) 

%T(/j fl/ui!:: 

- UBTV Qu6c hOl, Chmnh phü; 
- VP Cliü tichmró. VP ChInh phü; 
- Vu Tháp chê: Bç GD-DT; B Tài chinE; 
- Ciac Kiérn tra YB QPPL-130 Tir pháp; 
- Ban Th.rng viii Thành u; 
- Các cc' quan tharn mru, giüp vic ThànE iy; 
- Doàn DBQH, UBND, UBMTTQVN:thanhpho; .', /,1'.'  
- D.i biôu HDND thành phô; 
- Cáo s&, ngành, doàn th thành phô; 
- Vn phông Doàn DBQH và HDND thànhph6; 
- VAn phông UBND thánh phô; 

Quân, huyn u; UBND, UBMTTQVN cáo qi 
huym HDNO huyn Hôa Yang; 
- Dang uy, UBND cac phirong xa, HDND cac xä, 
- BAQ Dà Nàng, Chuyên dê CA TPDN, ài PT-TN DN, 
Thing tarn TIIVN (VTV8), Cong.TTDT thành phô; 
- Lifu: VT, CTHD. 

CIJUTJ 

/ 

tro'ng Nguyu Minh Trit 
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• t \ '•.•. PHU LUC 
' 1N CONG CIJ THE CR0 TiJNG cii(jc PANEl 

• I
.: 

THVCHIENCAC NIIIEM VUTAICAC K'c'THI 
ç 2  PJMJNGBOJV€flGJAQDUCPHoTJJONG 

B!A BAN TIIANII PHO BA NANG 
(Kèm' theóNghi Quylt so 40  /2022/NQ-I-JDND ngây44tháng nám 2022 cz.a 

Hç5i dOng nhán dan thành phô) 

IT Noi dung Don vi 
tinh 

Mfrc chi 
(Bong) Ghi cm 

Ban chi o thi 

Tthngban NgixiIngày 500.000: 

I(hii 4, 
Diu 8, 
Thông tix 69 

Phó tnr&ng ban tbuông trre Nguôi/ngày 45 0.000 
Các phó tru&ng ban NgLrà'i/ngày 375.000 
Uy viên, thu ki Ngi.thi/ngày 300.000 
Nliân viên phiic vi Ngi.thi/ng 1.50.000 

2 Hi &ng tlii 

Chütjch Ngi.thi/ngãy 450,000 }oãn4 
Diu 8, 
Thông tu 69 

Phó Chü tjch Nguxi/ngày 375.000 
Uy vién Ngui/ngay 300 000 

3 Ban Tliii ky H9t 1ong thi 

Trix&ng ban Ngithi/ngay 450.000 Klioàn4, 
Diu 8, 
Thông tu 69 

Phó trung ban Ngir&i./ngày 3 75.000 
Uy viên Ngixai/ngay 300 000 

4 H9i dong/Ban ra de thi 

ChU tjch Nguñ/ngày 45 0.000 

yj 4, 
Diu 8, 
Thông tu 69 

Phó Chñ tjch Ngi.riIngay 375.000 
TJy viên, thu k, bão v vông trong 
24/24 

. 
Ngucii/ngay 3 00.000 

Uy viên, thu k, Bão v vông ngoài Ngu&i/ngày 150.000 
5 Hi dngfBan in sao d thi 

Tmng ban Nguè'i/ngày 450.000 

Phó trumg ban NguM/ngày 375.000 

Uy viên, thu k lam vic each ly Ng.thi/ngày 3 00.000 Khoàn 4, 

Nhân vin phuc vu, cong an, bâo ye 
lam vic cáchly . 

, . 
Ngucii/ngay 225.000 

Dieu 8, 
Thông tu 69 

Nhân viên phuc vu, cong an, bào ye 
vong ngoai Ngucn/ngay 150.000 
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6 Thành viên b phn vn chuyn 
thi 

Khoân 4, 
DMu 8, 
Thông tu 69 Thành viên Nguó'i!ngày 300.000 

7 • • Hi dong/Ban coi thi/Diem thi - 

Truâng baniTri.rông dim Ngithilngày 450.000 

69 

Ph6 trix&ng banlPhó trcr&ng diem Nguôi/ngay 375.000 
Uy viên, thu k, giáin th.j Ngtró'i!ngày 3 00.000 
Côngan,bâov Ngi.thilngày 150.000 
Phicvi,yt Ngtthilngày 150.000 

8 Ban/Ti lam phách 
Tri.r&ng ban Ngi.ri/ngày 450.000 

Khoán 4, 
Diêu 8, 
Thông tu 69 

Phó tnthng ban NgixOiJngay 375.000 
1.:Jy viên, thu k Ngi.thilngay 3 00.000 
Nhân viên phuc vu, bào ye lam viêc 
each ly 

. 
Nguoi/ngay 225.000 

Nhan viênphic v bão V lam V1C 
vongngoai NgthiJngay 150.000 

Hi dng/ Ban chm thi tir 
lunfBan chm thi träe nghim 
Tru&ng ban .Ngixii/ngày 450.000 

Thôngtu 69 

Phó trix&ng ban NguiIngày 375.000 
Uy viên, thu k, k5 thut viên Ngtthilngày 300.000 
Nlien viên phiie vy., cong an, bâo v NgixiIngay 150.000 

10 
Hi dàngfBan ph(ic khão bài thi tir 
1un/Ban phác khão bài thi trãc 
nghim 

- 

Tri.rông ban Ngu?iilngày 450.000 
KhOfl 4, 

Tig'tu 69 

Phó tnr&ng ban NgiiiL/ngày 375.000 
TJy viên, thu k, 1c thi4t viên NguL'ngày 300.000 
Nhân viên phiic vii, cong an, bão v Ngtri/ngày 150.000 

11 dinglBan chrn thm dlnh  bài 
thi 
Trir&ng ban NguiiIngay 450.000 

4, 

Tg'tu 69 

Phó truông ban Nguôi/ngày 3 75.000 
IJy vien, thu k, k thu.t viên NguiIngày 300.000 
Nhân viên phic V11, cong an, bào v NgixiiIngày 15 0.000 
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12 A Tien cong ra 1e thi 

a Tiên cong xây d1rng và phê duyt ma 
trn dê thi và ban dc tã d thi 

DMm a 
khoãn 8, 
Diu 8, 
Thông tur 69 

Chü tn Ngizi/ngày 375 .000 
Thành viên Ngix&Wngày 300.000 

b Tiên cong ra dê dê xuât dOi vâi d thi 
tr!uân dong/de 480.000 

Dim b, 
khoán 8, 

Thông tu 69 
Tin cong ra d thi chInh thüc và du 
bi co kern theo dáp n, biêu diem khoân 8, 

Diu8, 
Thông tur 69 

Dtçr1un NgiIngày 500.000 

D trc nghim Ngixi/ngày 300.000 

13 Tin cOng xay ding ngân hang cu 
höi thi 

a Tin cong xây drng v phê duyt ma 
trndëthivàbãndctâdêthi 

N g . g y Dim b, 
khoan9, 
Diu 8, 
Thông tu 69 

Chü trI Ngithilngây 300.000 

Thành viOn Ngithilngày 225.000 
b Tin cOng soon thão câu hOi thô dng/câu 3 5.000 

Diem c, 
khoan 9, 
DU 8, 
Thông tu 69 

c Rà soát, chon bc, thm dinh và bin ,.. 
son cau hoi tho 

donglcau 30.000 

d Chinh süa lai các câuhOi sau khi thir . 
nghirn de thi 

A dong/cau 25.000 

e Chinh sira lai các câu hOi sau khi thr 
nghiêm 

A dong/cau 18.000 

g 
Rà soát, 1ra chn và nh.p các eâu höi 
vào ngn hang eâu hOi thi theo huóng 
chun hóa 

dng/câu 10.000 

h 
Tin cOng thuê chuyên gia djiih CI 

CaU tràe nghimn 
Dim e, 
khoãn 9, 

ChütrI Nguôi/ngày 300.000 Diu8, 
Thânh viên Ngithiingày 225.000 Thông tu 69 

14 Tin cOng chm thi 

a 

Tin Cong chm bài thi tii 1un, bài thi 
nói và hal thi thirc hành, bài thi tin 
hoc d6i vâi thi t6t nghiêp trung hpc 
ph thông; tin cong chm phüc khào 
bài thi tr 1un tOt nghip trung hc 

Ngi.thi/ngày 300.000 
Khoãn 10, 
Diu 8, 
Thông tu 69 
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pM thông, eh.m thm djnh bài thi tr 
14n tot nghip trung hçc pM thông 

b 
Tin Cong ehm thi, chm phiic khaO 
bài thi trac n&iim Ngithilngày 350.000 

K.hoâri 10, 
Diu 8, 
Thông ti.r 69 

15 Hi dng xét cong nhn tt nghip 
CIth tch Ngtr&ilngày 450.000 tht 4, 

Diu 9, 
.Thong tix 69 

Phó Cht'i tjch hi dng Ngi.thilngày 375.000 

300.000' Uy vin hi dng Ngithi/ngày 
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HOJ BONG NHAN oAr 
THANEI PRO BA  NANG 

S6: 4j fNQ-HDND  

Cci quan: Hi dông 
Nhãn dan thành ph 

CQNG 
Bôcpfth 

Dà Nng, ngày 4- tháng näm 2022 

II, 

Is 

Email: 
hçInd dajian • ov.vn 

ITNAM 
2pk&P:46  

NG1T QUYET 
H trq h9c phi d6i vri trè rnm non, b9c sinh các trtr&ng ph thông 

cong Ip, ngoal cong 1p  tren da ban thanh pho Ba Nang 
nmh9c2O22-2O23 

1101 BONG NFIAN DAN ThANH nO BA NANG 
KnoA X, K' RQP TinT 7 

C'án ci2' Lugt T6 chzc chmnh quyê'n dja phu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Ludt swa ã'ôz ho sung môt SO thu cua Luát TO chu'c Chinh phi va Ludt TO chwc 

chinh quyê'n ajaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2Qi9;' 

Can ci Lu€t Ban hành van bàn quy phcm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám 

2015; Luçt sz'a dôi, bl sung mc5t sl diê'u cfja Lut Ban hành van bàn quy phQm 

pháp 1ugt ngày 18 tháng 6 nãm 2020; 

Can Cu' Luát Ngân sách nha nu'cc ngay 25 thang 6 nàm 2015 

Can thLuçt Giáo dyc ngày 14 tháng 6 nàm 2019; 

Can c4Nghj djnh sá 163/2016/NE-CP ngày 21 tháng 12 näm 2016 cza 
ChInh phi quy djnh chi tilt thi hành mt sO' diu cia Luct Ngán sách Nhà nw&c; 

Xe't T& trinh sO' 131/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 näm 2022 cüa Uy ban 

nhân dan thành phO' vl hO' trç? hQc phi dli vol trd mcm non và hQc sinh phI thông 

nam hçc 2022-2023; Báo cáo thdrn tra sO' 79/BC-HDND ngày 11 tháng 7 näm 

2022 efta Ban Van hóa - Xä hi Hi dng nhOn dan thành phI và kiln cia cc 

vj dgi bilu Hi dng nhán dan thành phI tgi k$ hpp. 

QUYET NGIIT: 

Diu 1. Quy djnh cbinh sách h trçf h9c phi i vol tré mm non, h9c 

sinh các trtrrng ph thông cong ip, ngoài cong Ip trên dja bàn thànb ph 

Ba Nng trong nám hQc 2022-2023. 

1. fi tuçng áp diing 

- Tré m.m non, h9c sinh the triiàng ph thông cong l.p  (k cã h9c viên t.i 

các cc s giáo dic thithng xuyên theo chi.rcxng trInh giáo dic ph thông). 
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2 

- Trè mm non, h90 sinh các tru&ng phô thông ngoài cong 1.p. 

- Cáo ca s& giáo diic mm non, ph thông cong 1p (k cã các trung tam 

giáo dic thithng xuyên cong lip). 

- Các ca s& giáo dic mâm non, ph thông ngoài cong lap. 

- Không áp dung d6i vi tré mâm non và hçc sinh ph thông thuc ca so' 

giáo d11c 06 vn du tu nm9c ngoài. 

2. Quy dnh chinh sách 

- H trg 100% hçc phi theo mirc thu hQc phi cong 1p nàna hQc 2022-
2023 do Hi ctng nhân dan thành ph quy djnh, h trçi trong 9 tháng c.a nàm 

h90 2022-2023; 

- Cáo d& tuçmg duge giãm h90 phi theo các chInh sách cüa Trung uo'ng và 
thanh phO duoc cap bu phân ho tro' cho bang 100% muc thu hoc phi cong lap nàm 

h902022-2023; 

KhOng ap dung h tro' cho tre mam non, hoc stnh cac truclng phô thông 
duçic min h90 phi theo chinh sách cüa Trung'uang va thành ph& 

Diêu 2. Phmng thfrc h tr9' 

Ng.n sách nhà nithc dam bã.o kixth phi thxc hin chirth sách h trçi 100% hoc 
phi cho cáo di txc1ng dc quy djnh ti khoãn 1 Diu 1 Nghi. quyt nay, cii th& 

a Di vi cáo Ca so' giáo dic cong lap: Thông qua hInh thüc giao di toán 
hng nm cho cáo cci so' giáo dçtc cong 1p theo djnh mc phân b chi sir nghip 
giao duo di..rçic Hôi dông nhân dan thanh phô phé duyêt va quy dmh ye co chê tu 

chu tal chrnh d6 vrn dan vi sir nghiêp cong lap 

b) Di vii cáo co' so' giáo diic ngoài cOng Ip: Thông qua So' Giáo due và Dào 

tao (d& v&i cáo ca so' giáo die trirc> thuc So' Giáo diic và Dào tao) va Uy ban nhn 

dan qun, huyn (d& vói cáo cci so' giáo diic trkrc thuc Uy ban nhan dan qun, huyn). 

Diu 3. Hiu hrc thi hành 

Nghi quyt nay Co hiu 1rc thi hành k tü ngày Hi ding nhân dan thành 

ph biu quyt thông qua. 

Piu 4. T cbfrc thc bin 

1 tJy ban rihãn 4ân thành phô t chixc trin khai thirc hin Nghj quyt nay 

theo quy djnh cüa pháp luat. 

2. Thung trirc Hi dng nhân dan thành ph& cáo Ban, cáo T di bik và 
di biu Hi dng nhân dan thành phô giám sat viec thrc hin Ngh quyt nay. 
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Lu'ong Nguy&i Minh Trit 

.3 

Ngh quyêt nay dã duçc Hi dng nhãn dan thành ph6 khóa X, nhim k$' 

202 12026, K hpp thir 7 thông qua ngày 14 tháng 7 nàm 2022.!. 

Noin1:mn: 1IT!CH 
- UBTV Quc hi, ChInh phü; 
- VP Chii tich nuàc; VP ChInh phü; 
- V,i Phap ch: B GD-DT; B Tài chInh; 
- Ci,ic Kiêm tra VB QPPL-B Th pháp; 
- Ban Thtr&ng vi Thành ui'; 
- Câc c qitan tham muu, giip vic Thành üy; 
- Doàn DBQH, UBND, UBMTTQVN thãnh phâ•; 
- Diii biôu HDND thành pho; 
- Các s&, ngành, doãn th& thành pho; 
- Van phông Doàn fJBQH và I-IDND thành pho; 
- Van phàng UBND thành phô; 
- Qun, huyn ui'; UBND, UBMTTQVN các qun, 
huyn; HDN D huyn Flea yang; 
- Dàng tiy, UBND các pluthng, xä; i-1DND các xã; 
- Baa àNng, Chuyên d CA TPDN, Dài PT-THDN, 
Thing tam THVN (VTV8), Cong TTDT thành.pho; 
- Uru: VT, CTF[D. 
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-, Ca quan: Hi,dông NIian 
dan thanh pho 

1( Email: 
, Z'1  hdnddanang gov vn 

1101 BONG NHAN DAN CQNG aoA 
THANTI P110 BA  NANG Bc Ip - Tiy do - Hinh phüc 
S& '1 /2022/NQ-HDNI) £)à Nãng, ngày 4 tháng nawm 2022 

NGH! QUIET 
Quy djnh mfrc thu bye phI giáo dic mm non, giáo diic ph thông cong 1p 

nàm byc 2022-2023 trên dja bàn tliành ph Ba Näng 

HOI BONG NIHAN DAN THAN711PHO BA NANG 
iuioA X, KS HQP TkI(r 7 

Can c Luçt T chze chmnh quyn d.iaphivng ngày 19 tháng 6 nthn 2015 
và Luát wa dSi, bS sung môt so thêu cua Lu& TO chi'rc Ghznh phu va Ludt TO 
chwc chznh quyên tha phuog ngay 22 thang 11 nám 2019, 

Can th Luqt Ban hành van ban uy ph gin pháp lut ,'zgay 22 tháng 6 näm 
2015, Ludt sz?a dOz, hO sung môt sO thêu cta Luât Ban hanh van ban quy pham 
pháp lugt ngày 18 tháng 6 näm 2020; 

Can c& Lut Giáo dyc ngày 14 tháng 6 näin 2019, 

Can ciNghj ajnh sd 81/2021/ND-CF ngày 27 tháng 8 nam 2021 cza Chmnh 
phz quy dinh ye cc ché thu, quan l5 hoc phi dOz vóz cc scgzáo due thuOc he thông 
giáo dye quSc dan va chInh sách mien, githm hgc phI, ho trg chi phi hQc tap; giá 
djch vy trong lith vyc giáo dye, dào tgo; 

Xe't To' trinh sd 110/ITr- UBND ngày 28 (hang 6 näm 2022 cza U3 ban nhán 
dan thanh phS ye viêc quy thnh muv thu hQc phi gzáo duc main non, gzao due phô 
thông cOng 1p nám hçc 2022-2023 trên dja bàn thành phS Da Náng; Báo cáo 
thOrn tra sO 79/B C-HDND ngày 11 thang 7 näm 2022 cua Ban Van hOa - Xd hOi 
HSi ã'Ong nhán dOn thanh phO va y kzên thao luOn cua cac dai bzêu HOz dng 
nhOn dOn thành pho tgi kj) hpp. 

QUIET NGH!: 

Diu 1. Quy dnh mfrc thu hyc phi giáo dic mni non, giáo dic p1i 
thông cOng 1p näm byc 2022-2023 trên da bàn thành ph Ba Nng, cu th: 

Cp hyc 
Mircthu 

(Ithig/hyc sinh/tháng) Ghi chil 
Thành thj Nông thou 

Mmnon 300.000 100.000 
Tiu hoc 300.000 100.000 
Trung h9c cc si 300.000 100.000 K ca giao d1ic thtthng xuyen e.p 

THCS, THPT theo chuong trmnh 
giáo djc ph thông và tru&ng 
THPT chuyOn Lê Qu Don 

Trunghocphthong 300.000 200.000 
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Ltrong NguynMinh Trit 
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- Trong do: 

+ Khu virc thành th: Các co s& giáo diic trên .dja bàn các qun: Hâi Châu, 
Thanh Kh, Lien Chiêu, Scm Trà, Cam L, Ngfl Hành Scm. 

+ Khu vlre nông thôn: Các Co s& giáo diic trên da bàn huyn HOa Vang. 

- Tnr&ng hqp có vn ban cUa c.p cO thm quyn quy djrih, hix&ng dn chixa 
thirc hinmirc thu h9c phi näm hQc 2022-2023 theo Nghj dnh so 81/202 1/ND-CP, 
van git' nguyen mire thu h9c phi dôi vOl giáo dc mâm non, giáo dic ph thông 
cong lap nhu nám hoc 202 1-2022 tIn tiôp tue ap dung muc thu hoc phi nàm hoc 
2022-2023 theo quycljnh ti Nghj quyêt so 35/2021/NQ-BDND ngày 12 tháng 8 
nàm 2021 cüa Hi dOng nhãn d thành phô. 

Diu 2. Mirc thu h9c phi cp tiu bce quy d:jnh ti Diu 1 Ngh quyt nay 
Ia muc h trcl tiên dong hoc phi cho cac dôi ti.wng hoc sinh tiêu hoc ti.r thuc thuôc 
di tu9llg duc hurng chInh sách mien, giám hoc phi theo quydjnh. 

Diu 3. Hin lire thi. hành 

Nghi quyêt nay co hiêu luc thi hanh sau 10 ngay ké tr ngay HOi dông nhân 
dthi thành pM biêu quyét thông qua. 

iiu 4. Tt chfrc thiic hiên 

1. UT ban nhân dn thanh pM t chirc trin khai thrc hin Ngh quyt nay 
theo ding quy dnh cüa pháp 1ut. 

2. Thuè'ng trirc Hi dông nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, các 
T di biêu và dai  biêu Hi dông nhân dan thành phô giárn sat vic triên khai thirc 
hin Nghi. quyêt nay. 

Nghj quyt nay d duçic Hi dng nhân dan thành pM khóa X, nhim ki 
2021-2026, hpp th 7 'thông qua ngày 14 tháng 7 nàm 2022.1. i.L— 

]V&i n/thu: 
- UBTV Quôc. heii,  Chutth pht1; 
- VP Chii tjchnuóc; VP Chinh phñ; 
- Vu Phá?  chê: B GD-DT; B Tài chinh; 
- Cue Kiern tra YB QPPL-B Ti.r pháp; 
- Ban Th'isäng vii Thành us'; 
- Cáo ca quan tham mini, giüp vic Thàahüy; 
- Doàn BQR, UBND, UBMTTQVN thành phô; 
- Di biêuHDND thành ?hô; 
- Cáo s&, ngành, doàn the thènh phi; 
- Van phng Dean DBQH và HDND thành pho; 
- V phông UBND thành ph; 
- Quan, huyn  uS'; UBND, UBM'IIQVN cáo qun, 
huyn; WDND huynHàa Vang; 
- Dáng ñy, UBND cáo phithng, x; HDND cáo x; 
- Báo Dà Nkg, Chuyn dé CA TPBN, Dài PT-TH DN, 
Trung tam THVN VTV8), Cng 1'!±)T thành pho; 
- Lru: VT, CTHD. 
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HQI BONG NITAN DAN 
THANH PHO BA  NANG 
S: 47 /20221NQ-HDND 

Ca quan: Hôi dng Nhân 
dan thành ph 

(i&c ' 1 
CQNG noA 

Bc I& T1flfr O7.2O22 

EM Nng, ngày 4 tháng - nàrn 2022 

NGII[ QUYET 
Phê duyt k hoch, phuo'ng an h trq, phu'ong an kim tra vic h trq 

và sfr dt.rng kinh phi cho các co' s& giáo disc mm non dc 1p thuc Io3i hlnh 
dan 1p, tir thic ô' dja bàn có khu cong nghip cüa thành ph Ba Nng 

HQI BONG NRAN DAN THANTI P110 BA NANG 
KHOA X, K HQP TW5' 7 

Can ci Lut Td chzc c1Inh quyn dia phwang ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 
Luât sira dôz, bô sung môt so diêu cua Luát TO chitc Chznh phu và Luát TO chic 
chInh quy&'n djaphwong ngày 22 tháng 11 näm 2019; 

Can ci Luit Ban hành van ban quy phcim pháp lu2t ngày 22 tháng 6 näm 
2015, Luât su'a dO, bô sung môt 56 dzêu cza Ludt Ban hành van ban quy pham 
pháp ,luaz' ngày 18 (hang 6 näm 2020; 

Can ci Luát Ngán sa'ch Nhà nwcic ngày 25 tháng 6 nàm 2015, Nghz dtnh 
so 163/2016/ND-CF ngày 21 (hang 12 nàm 2016 cia ChInhphu quy dznh chz tzêt 
thi hành mç3t sñ diu cia LuitNgán sáchNhà nithc 2015. 

Can czLuçt Tré em ngày 05 tháng 4 nám 2016 

Can cii' Lu2t Giáo dyc zgày 14 tha'ng 6 närn 2019; 

Can cu' Nghz thnh so 105/2020/ND-CF ngay 08 thang 9 näm 2020 cua 
C'hInhphu quy thnh chznh sachphát trzên gzao duc mdm non, 

Xét T& trinh so I 6/7Tr-UBND ngày 08 tháng 7 nàm 2022 ca Uy ban n/ian 
dan thành phd ye viêc phê duyêt Ice hoach, phu'ong an hetro', phu-ong an kzém tra 
vzêc hO tro' và th dung kinh phi cho cac cc" so' giáo duc mdm non ã'Oc lap thuOc loai 
hInh dan lçp, Eu' thyc & da bàn có khu cOng nghip cza thành phd Dà Nng; Báo 
cáo thdm ira sO 79/B C-HDND ngày 11 tháng 7 nàm 2022 cia Ban Van hóa -Xa hi 
Hç5i dng nhán dan thành phO và ,3  kiln cüa các v di biêu HQi dng nhán dan 
thànhphô' tçi IC)) hQp. 

QUYET NGII!: 

Biu 1. Phê duyt k h03ch, phro'ng an h trçv, phiro'ng an kim tra vic 
h trq và si'r ding kinh phi cho các co' s&giáo dic mm non dc 1p thuc loi 
hInh dan 1p, tir thiic & dja bàn có khu cong nghip cüa thànb ph Ba Nng 
nhi.rsau: 

1. Di tuqng áp dçing 

Ca sâ giáo ditc mm non dc Ip & da bàn có khu cOng nghip thuc 1oi hinh 
dan l.p, tir thçic dâ dugo cp Co th.m quyn c.p phép thành 1p theo diing quy ctjnh 
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Co hr 30% tré em là con cong than, ngu&i lao dng Iàni vic ti. khu cong nghip. 

2. Ni dung, rrn'rc h trci và thôi gian htrçi 

- Ni dung h trq: Nghi quyt nay quy djnh chinh sách h trç trang bj co 
s& vt cht 01 (mt 1n, bao gôm: Trang b do dung, do chcii, thit bi day hoc theo 
danh mçic quy djnh cüa B Giáo diie và Dào t4o d phic vi trçrc tip cho vic 
chain sóc, nuôi di.rong, giáo dic tré em. 

- Mirc h trcl: 20 triu dng/cci s& giáo d\ic mm non doe l.p. 

- Thai gian h trçx: Tr näm h90 2022-2023. 

3. K hoach, phtxong an h trç 

- Can cü chi.rc nng, nhim vy. thrqc giao, dinh kr hng n5.m Uy ban nhân 
dan qun, huyn th chirc .rà soát, kifm tra các cct sâ giáo diie m.rñ non dc 1p trén 
da bàn dà diu ki.n nhtmg ehiia duqe hithng chinh sách h trc; lap k hoach h 
tr?, danh mic trang bj co s& vat  chat di v&i cci sâ giáo duc mthn non doc lap thuôc 
loai hinh dan lap, ti.r thc & da bàn qun, huyn có khu cong nghiêp (trong do, 
chi tit danh sách các ca s& giáo dl?c  dü diéu kin hir&ng chInh sách) trmnh Oy ban 
than dan thành ph6 phê duyt; dam báo hoàn thành chain nht trithc thii dMm ay 
dimg dir toán h.ng nm. 

- Vào thi dim xây dmg drtoé.n, y ban than dthi cáo qun, huyn lap 
dr toán kinh phi, gi'ri S& Tài chThh tOng hgp, báo cáo Uy ban nhan dan thành ph 
trmnh Hi dOng nhân dn thành phô phê duyt, bO trI dr toán d thuc hiêri. 

- Trên Ca s& quy djnh cüa chinh sách và dir toán ngân sách b6 tn, IiJy ban 
.nhãn dan qun, huyn quyêt dnh danh sách cáo ca s& giáo diic dü diu kiên htr&ng 
chIith sách, to chrc mua sam tp trung trang thit bj theo dáng quy dinh hin hành 
và phan phôi kjp thi den cáo co s& giáo diic, dam bào hoàn thành châm nMt truâc 
ngày 30 tháng 6 h.ngnm. 

4. Phuongán kim tra vic h trç và s1r diing kinh phi h trg 

Uy ban nhân dan qun, huyn cO trách nhiêm chi dao, kim tra viêc s1r 
ding, báo quán trang. thiêt b tai các ca s& giáo ditc mâm non doe 1.p dung quy 
dnh; thrc hin thanh quyêt toán theo quy djnh cua Luat Ngân sáoh Nba nithc và 
cáo quy dnh hin hành. 

- Tnthng hcp ca s& giáo diic d duxyc huông chiñh sách h trq, khi chuyn 
di chü cc s& s không duqe xem xét h trç ian hai. 

- Cáo co s& giáo dc rn.m non dc 1p Co trách nhim dam báo các diu 
kiên v ca s& vat chit, thit bj, dO dung, d chai theo quy dinh cüa Diu l truèng 
mm non Va CC quy djnh ye thiêt bj, do dung, dO chai do Bô Giáo due và Dào 
tao ban hàrth. 

- Trên ca s& báo cáo cüa cáo PhOng Giáo dy.c vâ Dào tao v k& qua thic 
hin vâ kim tra cáo ca s& giáo dy.c mâm non dü diu kin htthng ehInh sách, S& 
Giáo dy.c và Dào tao  thng hp, báo cáo Uy ban nhan dan thãñh ph theo quy dinh. 
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Diu 2. Hiu lire thi hãnh 

Ngh quyêt nay có hiu 1rc thi hành sau 10 ngây k tir ngày I-lôi dng nhân 
dan thânh pM biu quyt thông qua. 

Diu 3. To chfrc thiyc hin 

1. Uy ban nh.n dan thành pM th chirc trin khai thirc hin Ngh quyt nay 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Thixmg trçrc Hi dtng nhân dan, các Ban cüa H,i dng nhân dan, các 
Ti di bi&i và dai  biu Hi dOng nhân dan thành ph giám sat vic t ch'(rc thc 
hin Nghj quyêt nay. 

3. E ngh Uy ban Mt trn T qMc Vit Nam thành pM Dà Nng Va CáC 
to chu'c chrnh tn - xA hoi phôi ho'p tuyên truyên va thain gia giam sat viOc tO chuc 
thc. hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dâ duçc Hi cthng nhân dan thànhph6 khóa X, nhiêm k' 
2021-2026, k' hçp thi 7 thông qua ngày 14 tháng 7 näm 2022./. 

Nci nJn: 
- UBTV QuOc 1ii, ChInh phi; 
- VP Ch tichnuóc; VP ChInh plici;  
- Vu Pháp chê B Giáo dic và Dào tio; 
- Cc Kiêmtra VB QPPL-B Tu phap; 
- Ban TIllrOng vi Thânh us';  
- Cac ca quan tliam mixu, giup '.iec Thanh uy, \\'\ 
- fon DBQFI, UBND, UBMTTQVNthành phô; 
- Dai biOu HBND thành pho; 
- Các sO!, ngành, doàn the thành phO; 
- Van phong Doan DBQH va HDND thanh pho; 
- Van phOng UBND thành .phô; 
- Qun, huyn u; UBND, UBMTTQVN các qu.n, 
huyn; HDND huyn Ha yang; 
- Bang üy, UBND cãcphtr&ng, x; HDND the x; 
- Báo Dâ Näng, Chuyén dê CA TPDN, Dài PT-TH DN, 
Trung tam THVN (VTV8), Cong TTDT thành ph; 
- Lru: VT, CTHD, 

.P// 

LtrongNguyn Minh Trit 
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C quan: Hi dng Nhân dan 
thanh ph 
Email: hdnd@danang.gov.vn  
Thôi gian k: 26.07.2022 

CONG HOA V1T NAM 
)3c 1p -  Ti,r do  - Hnh phác 

Dà Ncng, ngày 14 tháng 7 näm 2022 

NGIITQUYET 
Ye iihiçm viii 6 thang cuoi nam 2022 

1101 f)ONG NHAN DAN 
THANH FHO iA NANG 

S6: 51/NQ-HDND 

HQIDONGNEJAJsDANTJJANnpHO DANANG 
KIIOA X, MIIM K' 2021 - 2026, KY HOP THU 7 

Can cw Luât To chuc chinli quyên thapluong ngay 19 thang 6 nànz 2015, 
Lut tha äô'i, hO' sung rnt SO dié'u cza Luqt Td chzc CiiInh phz v&Luát TO chic 
clnnh quyn dja phu'ong ngày 22 tháng 11 närn 2019; 

Can ci' Ngh quyêt SO 119/2020/QH14 ngày 10 th2i 6 näm 2020 cza 
QuO'c hi ye' tliI dilrn tO c.hz-c mO hInh chunh quyn dO thjvà mt s6 cci chê chinh 
sach dãc thu phat triên thanh phO Da Náng, Nghz dznh sO 34/2021/ND-CF ngay 
29 tha'ng 3 närn 2021 cza C'hInh phi quy djnh clii tilt và bin pháp thi hành 
Nghz quyêz' 56 119/2 02 0/QH14 ngày 10 tháng 6 näm 2020 cua QuOc hOz ye tin 
them to chic mO hznh chznh quyên dO tin va mç5t so cc, ché, chanh sach dác thi 
phát triln thành phO Dà Náng; 

Trén cc' th xern xe't các báo cáo, tà trInh cia Thu'O'ng trc Hç5i dO'ng nhdn 
dan (HDND) thành phI, Uy ban nhán d&n (UBND) thành phI, các cci quan hüu 
quan, baa cáo thdm tra cza c4c Ban cia HDND thành phI Va ) kiên cia dcii 
bilu HDND thànhphO. \ 

43' QUYET 
'1> 

1. K' hpp thir 7 HDND thãnh ph khóa X, nhim kr 2021-2026 d. hoân 
thàtth toàn b ni dung, chizcmg trinh dê ra vâi cáo vn d& duçic xem xét, quy& 
djnh nhu sau: 

1.1. Thông qua các báo cáo cüa Thung trirc HDND thành ph, UBND 
thnh phô cáo Ban cüa HDND thành phô, Vin Kim sat nhãn dan thãnh ph, 
Toà an than dânthành phô, Ciic Thi hành an dan si thành ph6; cáo báo cáo cüa 
UBND, Vin Kiêni sat nhân dan, Toà an nhân dan cáo qun, UBND cáo phuô'ng 
trinh ti K' h9p. 

1.2. Thông qua mt s chü tnrang, chInh sách theo d xu.t cUa UBND 
thành ph& 

1.2.1. D an djnh huóng phát trin du 1ch thãnh ph Dá Nng dn nám 
2030, tm nhIn dn nàm 2045 (theo Báo cáo s 179/BC-UBND ngây 17/6/2022 
cüa TJBND thành phô). 

, , - A A 7 'A 1.2.2. De an Quan y va khai thac quy dat cong do Trung tam Phat then 
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- , p * - ,, ' , quy dat quan ly tren dia  ban thanh pho Da Nang (theo Tci trrnh so 90/TTr- 
UBND ngày 15/6/2022 c1ia UBND thành phô). 

1.2.3. V tInh Hnii thirc hin dr toán ngân sách 6 tháng d.0 nm và bin 
pháp quán 1, diu hành ngân sách 6 tháng cuôi nàm 2022 (theo Báo cáo s 
I 92/BC-TJBND ngày 21/6/2022 efia TJBND thãnh phô). 

1.2.4. V phuong an si:r dting s thng thu và ti& kim chi ngn sách thnh 
ph nàm 2021 (theo Báo cáo s 2201BC-UBND ngày 11/7/2022 ciXa UBND 
thành ph8). Riêng dôi vói nguôn tiên sir ding dt hoân trà theo kin ngh cüa 
Kim toán Nhà nu&c và tit kim chi the nàm truf,c chuyn sang nãm 2022 
(1.224,163 t' dng), thông nhât theo dê ngh  cia UBND thnh ph ti Cong van 
s 3790/UBND-SKHDT ngày 11/7/2022 dê bô sung ngun v6n xây dirng co 
ban và không diu chinh giâm nguàn vay bi dp chi trong k ho.eh dàu tx cOng 
trung hn g1ai don 2021-2025. 

1.2.5. B sung nguôn vn cho Qu R trç phii n' phát rin tr ngun 
ngân sách thành phô (theo Th trinh so 96/TTr-UBND ngày 2 1/6/2022 cüa 
UBND thành phO). 

1.2.6. B6 sung dr toán ngn sách thànhph d h trçl qun, huyn thirc 
hiên bi di.xöng nguai tham gia cong viêc o th8n, to dn pbô theo Nghi quyêt so 
278/2019/NQ-HDND eüa }IDND thành ph6 (theo T? trmnh s 113/TTr4JBND 
ngày 02/7/2022 cüa UBND thành phô). 

1.2.7. B sung di toán ngthi sách thành phé nàm 2022 d thanh toán kinh 
phi t chirc chixong trIith ngh thu.t k nim 40 nam giâi phéng Min Nam nàm 
2015 (theo Tt trInh so 119/TTr-TJBND ngây 05/7/2022 cüa UBND thành phO). 

1.2.8. H trci kiith phi mua sách giáo khoa nàm hoc 2022-2023 cho hoc 
sinh con ho ngheo, ho can nghèo, hoc sinh ma côi do dich COVID- 19 (theo To 
trinh s 127/TI'r-UBND ngày 08/7/2022 cCia UBND thàxth ph). 

1 2 9 V viêc tang qua cho gia drnh chinh sach ngoai mirc qua thng cua 
Nghj quy& s 276/2019/NQ-HDND ngày 12/12/2019 cUa BDND thành phô 
nhân dp k nim 75 nthn ngày Thucmg biith - Liit  sT (27/7/1947 - 27/7/2022) 
(theo phucing an 2 t.i Ti trInh s6 133/TTr-UBND ngy 13/7/2022 cüa UBND 
thàr.ih ph). 

1.2.10. V vic h trç niln tin thus nhà d6i v61 các tnthng hçp &ing 
thuê nhà 1ink thuc s& hru nhà nuàc trên dja bàn thành ph do ãnh hu&ng cüa 
djch COVID-19 theo Báo cáo s 166/BC-UBND ngày 14/6/2022 cüa UBND 
thành phO). 

1.2.11. Ho trç kinh phi tr nguôn von ngân sách thành phé d thire hin dçr 
an Nhà lam vic Si clii huy Ca quanJB clii huy Qun si,r thành phé Dà Nng/QK5 
(theo Th trinh s 72/TTr-UBND ngày 27/5/2022 ciia TJI3ND thành ph6). 

1.2.12. ye vic di€u chnh bang giá các 1o.i d.t trên dia bàn thành ph 
giai don 2020-2024 (theo Báo cáo so 214/BC-UBND ngây 07/7/2022 cña 
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TJBND thành pM). 

1.3. Chua thông qua T?i trInh s 88/TTr-UBND ngày 12/6/2022 cüa 
UBND thành pM ye quyêt djnh Nhim Vi1 quy hoch phân khu Khu du ljth 
quc gia Scm Trà thuc phn khu Sinh thai phIa Dong, ti 1 1/2.000; Th trInh so 
120/TTr-UBND ngày 05/7/2022 cña UBND tbành pM ye quyêt dlnh nhim vi 
quy ho.ch phn khu xây drng Khu du ljch KJau viic ho Eông Ngh thuc phãn 
khu Sinh thai phia Tây, TL 1/2.000. 

2. HDND thành pM ghi nhn, dánh giá cao s1r chi do, diu hàxth quy&t lit, 
kjp thai, hiu qua cüa UBND thành pM, các s&, ban, ngành, dja phucnig, don vi 
d chü dng, tIch circ, khân trirong trin khai nhirn vi ngay tr du nàin 2022, 
nhât la cu the hoa triên khai. thuc hiên co hiêu qua cac nghi quyt cua Thanh uy va 
HDNID thanh phô ye phuong hucmg, nhiêm vu nàni. 2022, K hoach thixc hiên 
Chu dê "Nàm thIch ung an toan, linh hoat, kiêm soat hiêu qua dich bênh va phuc 
hôi, phat triên krnh tê - xã hôi", Chucmg tnnh phuc hOi va phat tnên kinh tê - x 
hôi trong trang thai bmh thtrang ino'i Nh do, tinh hInh dich COVID-19 trên 
dia ban thanh phO dang diiaC hem soat t&, krnh tê thnh phô dn phuc hôi va co 
nhEng khrn SaC, nhàt la cac hoat dng du hch dang phuc hOi manh m Cac chi 
tiêu krnh tê chu yêu 6 thang dâu nm 2022 dat kêt qua kha, tOng san phãm x hOi 
trên dja bàn thành pM (GRDP) thng 7,23%;thu ngân sách nhà nu&c d.t gn 70% 
dir toan, thu hiit dâu tcr trong ni1c, phat then doanh nghiêp tang kha so vâi cung 
ky Cac chixcing trinh an srnh xâ hOi dtrcc duy tn thuc hen tOt, nhât là tap trung 
thuc hen chrnh sach h trG cac dôi tuong bi anh hirang do dich COVID-19 Viêc 
to ch'irc thi diem mô hinh chInh quyên do thi dang dan di vao n nep Viêc thuc 
hiên Dê an chuyên dOi sO trên dia ban thanh phô buuc d.0 dat ducic nhiêu kêt qua 
quan trç)ng. COng tác Cal each hãnh chinh, xây dirng thnh ph6 thông mirth d.t kt 
qua tich circ1  An nmh chmh tn, trât tir an toan x hôi tiêp tiic thrcic gr vrng, 
không co din biên bat throng, không xay ra vu viêc phuc tap, nOi corn Däc biêt, 
thnh pM dang. tiçh circ pMi hp vói các cci quan Trung uong tham miru trinh 
ChInh phü, Thitu6ng Chirih phü xem xét, phô duyt quy hoach thãnh phô, ban 
hành mt s dê an, cci chê, chfnh sách quan trçng và tháo g kho khn, vuóng 
m.c, n1i.t là cac k& lun thanh tra, kiém tra, bàn an lien quan dn dir an, d& dai... 
d tao dik kin phát trin thành phô th&i gian den. 

Ben cnh k& qua dat  duçic, do tác dng cüa dai dch COVID-19 và c.ng 
th.ng dja chfnh tr - kinh té tai  khu v'c Eông Au, giá. ca cáo mt hang tang cao 
nn các li'nh vtrc, khu virc kinh tê thành phO phiic Mi chua dông du gp nhiu 
thách thic, nht là kêt qua thu hut dâu tu nuc ngoài dat  thp. Mt s6 công trmnh 
trpng dim chua dáp (rng yêu càu tiên d, chü yêu do vuó'ng mc cOng tao giãi 
phóng m.t bang, nAng hrc t chCrc thi cong cüa nhà thâu, cong tác quãn l cüa 
các ban quân 1 dr an, qua trinh tháo g cáo khó khn, vix&ng m.c cüa doanh 

Dà Nng dat Gái thir&ng Cc quan nM nirâc Chuyn dM só xut sac, thai thuông Thành ph6 thông minh nm 
2021 (nm thi:r2 lion tip); dng th 4 v Chi so Nng 1irc cnh tranh cp tinh (PCI) (nm 2020 xp thr 5); ng 
thr 3 v Chi sO Cal cách hánh chinh (PAR INDEX) nm 2020 xp thr 6); thuOc nhOm "Trung blnh cao1' v Chi 
s6 hiu qu quan tr và hành chfnh cOng cap tlnh PAPI) cnm 2020 thuc nhOni "Trung bmnh thp"). 
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nghiêp và vic trin thai cáe k& 1un thanh tra, ki&n tra, ki&n toSn con cham, 
Công tác l.p quy hoch phân thu chua kjp thi so vâi yêu câu phát trin cüa 
thãnh phô, két qua giai ngân von dâu ttr Cong chira dat kê hoach2  Viêc thi.rc hiên 
thI dim th chic mO hInh chinh quyn do thj cüng dt ra nMng yêu câu mói d& 
vài COng tao clii 

dao, diu hânh cüa cáo cap chinh quyn, Cong tao giám sat cüa 
HDND thành ph d6i vai cp qun, phirng; phát sinh mOt s khó kh.n khi qun, 
phtthng tr& thãnh dun vj dir toán ngan sách. Xuât hin tInh trng chü quan, hy là 
trong Cong tao phOng, chng djch COVID-19; tiên d tiêm vc-xin müi nh.c 

lai 

và tiêm vc-xin cho tr em chua dat ice hoch và g.p nhiu kho khàn trong cOng 
tác tuyên truyn, vn dng so v6i giai doan trithc. COng tao giãi quy& chinh sách 
h trçY doanh nghip, ngui dan bj ánh hrOng bài tác dung cüa  dai  dich COVJD-
19 hiu qua ch'ira cao. TInh hinh an ninh chInh tij, trat tr an toàn x hi cOn tim 
n vn d phi'rc tap, khiu kin ye d.t dai kéo dài; tInh trng vi phm pháp luât 

trong thanh thieu niên, cho vay nng 1i và ti pham cOng ngh cao có ehiu 
hirfmg phirc t.p, tái din; tai flail  giao thông tang trên c 03 tieu oil. 

3 HDND thanh phô thông nhãt vrn nhing nhiêm vu va giai phap chu yêu 
6 tháng cui nm 2022 d.rcic UBND thnh phô trInhtai k' hçp. Trong 

qua trInh 
thuc hiên nhiêm vu, dê nghi cac cap, cac ngành can phat huy nhthig két qua dat 
ducic, tap trung khàc phiic nhüng kho khn, han ché, phân dâu hoan thanh tOt cac 
niçic tiêu Ngh quyet so 86/NQ-HDND ngày 17/12/2021 ciia HDND thành phO 
v nhiêni vi1i nàm 2022, trong do, kru thrc hin tot cáo nhiêm vi trçng tarn sau: 

3.1. Tap  trung trin thai cO hiu qua K hoach thuc 
hien Chü d nàm 

2022 vá Kã hoach phic hi và. phát triCn kinh th - xà hi trong tInh hInh mri, 
thich irng an toan, hnh hoat voi. dich bênh COVID-19 Duy tn, van harih hiêu 
qua hoat dOng cua Ban Clii dao phuc hOi va phat triên kinh té - xâ hOi trong bOi 
earth thIch ng an toàn, linh hoat, klein soát hiu qua djch COVID- 19 trén dja 

fl -- F b. P . S • F V F ban thanh pho, nhat cac to cong tac hen ngaoh nham Iqp thai thao ga cac kho 
kh.n, vu&ng mac ye dt dai, quy hoach, dâu tu, gia, thuê 

Tip tô;c6 giâi pháp quyt 1it thi'ic d.y phát trin kinh t thânh ph, nht 
là déi vâi các ngành kinh té chi:i 1rc và có dóng gop lan trong tang truOng 
GRDP thanh pM; quan tam dâu tu, chuy&n d6i mô hInli tang trixng kinh t c 
câu lai cáo ngaxth krnh tê co gia tn gia tang cao, it hi anh hircng, tOn thiwng do 
thiên tai, djch bnh; phân däu rthc tang tnxig GRDP nàrn 2022 dat và vuqt k 
hoach duge giao, tao  tién dê hoàn thnh thing lqi chi tiêu tai Ngh quy& 

ai hôi 
1.n thi XXII Dàng b thàrth ph6. 

3.2. Dy nhanh ti&i d tnin khai cáo cOng trinh, dr 
an trçng dim, tao  dig 

Iro phát trin kinh t - x. hi thành phô, giãi ngãn vn du tu cOng nam 2022 

- Tp trung chi dao  d&y nhanh ti&i c1 dn bü giài tóa, bn giao mt bng 
phü hçp v91 tin d thi cong ci'ia nhà th&u, Tp trung thi cong hoàn thành, dua 

Bng 31,6% KR Trung trang giao; bang 23,9% KR HDND thành phó giac. 
Djch vii hru tr(i và an uóng; vn tãi kho bal; Cong nghip ch bin, ch8 t.o; thông tin và truyên thông; hot dQng 

tài ohfnh, ngn hang, bâo hiani; hoat dng kinh doanh bat dng san. 
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vào si.r  dung các cOng trInh dã cam két gàm: Nâng cap, cãi to dtthng E)T 601; 
Diing DH 2, Durig yen song Tuyôn Son - Tüy Loan4; Tuyên di.r&ng vành dai 
phIa Tây don t1r Quc 1 14B dn du&ng H ChI Minh; Tuyên dtr&ng vành dai 
phIa Thy 2 thuc Dr an Cãi thin h. tang giao thông (dOn t thx&ng tránh nam 
Hãi Van dn dung s 8); Tric I Tây àc; Khu cong viên phãn mêm sO 2 (giai 
doan 1); Dir an Cãi thin mOi thrng ntrâc khu virc phia Dông qun Son Trà... 
Dy nhanh các thu tjc &u tu Câi tao, nâng cap Quc I 14B (doan tr Tu Loan 
dn giáp Quãng Nam), tuyn cao tôc Hôa Lien -  Thy Loan. Kh&i cong dx an u 
tu xay dung B&n cng Lien Chi&i trong trong qu IV/2022 và Khu du ljch nghi 
thrông và giãi tn tong hqp Lang V.n trong nàm 2022. 

- Quy& 1it, kh.n trtrong .thc hin các chi do cUa ChInh:phu, Thu 
tuong Chinh phu, BQ Kê hoach va Dâu tu, Thanh uy, HDND thanh phô ye day 
manh thixc hien va giai ngân vOn dâu ti..r cOng nàm 2022 (dn ngày 31/12/2022 
dat 90% và dn ngày 31/01/2023 dat 100% so vài KR), 

3 3 Tap trung h trci, duy tnt On drnli. va phat triên san xut, krnh doanh 

a) VC lTnh vi.ic dich vu 

-  Tniên khai hiêu qua Ké hoach khôi phuc hoat d8ng du itch thanh pM Da 
Nng theo phtro'ng châm "Chü dng - thIch frng - linih hoat de d,t hiêu qua khOi 
phuc du Itch va dam bao an toan cho khaeh du itch, ngirn lao d:Ong va cOng 
dông" Ban hanh va trien khai Dê an dinh huong phát triên du itch thanh phO den 
nàm 2030, tam niun den nàm 2045 Tap trung cOng tac quaitg ba diem den, xuc 
tien thi truong du khach quOc tê va khOi phuc cac throng bay quôc to true tiOp 
den Da Nng Xây dung va triên khai cac chuang trrnh kich câu du itch, to chuc 
su kin và truyên thOng, quãng bá, xiic ti&i diem dn Dà Nng 11am 2022. Tiêp 
tue khai thac co hiêu qua mô hrnh thi diem bat biên dent M5 An, Khu phô du hch 
An Thucmg Dâu tix, hinh thaith san phthn dich vu va khai thac hiu qua tuyên 
&rclng thuy nO! tha Xây dung va ban hanh Kê hoach phát trien am thuc tro' thanh 
san phâm dãc tnrng du itch dàc sac cua Da N.ng Tap trung vào cac hoat dOng 
h trçi doanh nghip x(ic tiên xuât khâu. Triên khai các chuang trinh khuyên mai, 
kIch câumua s&m6. 

TrInh HDND thành pM xem xét, thông qua Nghj quy& v chfnh sách M 
trg phát trin san phâm d.c trimg cua thành phO Dà Ning và Ngh quyt quy 
dinh chinh sách v h6 tra sr dyng nng hrcng tit kim và hiu qua trên da bàn 
thãnh phô giai don 2021-2030, Xây dirng và trInh Chinh phU phê duyt D an 
thành 1p Khu Phi thug quan thânh phO Dà Nng. Hoàn thàrih D an Phát tni&i 
dtch vii logistics thãnh phO Dà Nang kêt nOi hiu qua vol vüng kinh t tr9ng 
dim mien Trung và hành lang kinh tê DOng - Tây giai doan 20212030, thin 

4 Doan Km5+226,59 - KM10+501 - tfr Cu Do - QL14B. 
T chi'rc svr  kiin Giai Golf phát trin Chu A - Asian Development Tonr (d kin tr 01-09/9/2022); 1 hi "Ten 

hngniüahe DãNäng 2022" (11/6 - 15/8/2022)... 
6 Chuong trinh quang bá hang Vit - Dà Näng 2022, cáo Phin chcy hang Vit vO nông thOn, Hi ch QuOc tê Th'xong 
rni - Du ljch và Du ti.r Hành lang kinh tê Dong Tây - Dà Nng 2022, Hi chçi Hang Vit - Oà Nang 2022... 
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nhIn tn nm 2045; D an Phát trin ngành cong nghip, dch vi lien quan dn 
du thuyên trên dja bàn thãnh phô. 

- Barn sat theo di chi .to ciia Trung uang d ph& hgp hoàn thin £) an 
xây drng Dà Nng thành trung tam tài ohInh quy mô khu virc. Chi do, giám sat 
cáo t chirc tin ding trên da bàn ye thc hin chucing trInh h trçl lãi su.t tr 
ngn sách Nhà nu&c dái v&i khoãn. vay cUa doanh nghip, hçip tao xä, hô kinh 
doanh theo Ngh djnh so 3 1/20221ND-CP cña Chinh phü và Thông tu s 
03/2022/TT-NHNN cüa Ngân hang N1à nu&c, cáo chinh sách h tr ngu&i dan, 
doanh nghip bj ành huông b&i djch COV]D- 19; dy manh cáo Mnh thCrc thanh 
toán din tir, hn ch dn sü ding tien mt trong giao dch, thanh toán. 

- Si k&, dánh giá 03 nm trin khai thrc hin E an xây dirng thãnh ph 
thông minh giai doan 2018-2025, djnh hizó'ng den nm 2030; hoàn thàrth và triên 
khai E an truyên thông chuyên dôi sO cüa Dà Nng giai doan 2022-2025. 
Trinh thu tt.r&ng Chinh phü phê duyt Dêán m& rng Khu Cong ngh thông tin 
t.p trung Dà Nng, Cong viên phán mem so 2. Hoàn thành trInh Thii trnfrng 
chmnh phü cong nhn Khu Cong ngh thông tin tp trung khu phrc hqp van 
phOng FPT. Sci kt 01 nãm trin khai Ngh quyét s.O 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 
ci:ia Thành üy v chuyn dôi so trên da bàn thành ph dn nàm 2025, dnh 
huóng den nàm 2030. 

- Tip tiic trin khai có hiu qua Dê an "Ho trçi h sinh thai kh&i nghip 
dôi mm sang tao quôc gia den nàm 2025" trên dia ban thanh phO giai doan 
2022-2025. Day nhanh tiên d hinh thành Trung tam KEÔi nghip sang tao  quôc 
gia tai Dà Nng. 

b) V linh vrc san xut 

- Tuyên truyên, triên khai thuc hiên co hiêu qua cac chinh sach h trcv d 
ban hành có lien qthtrirc tip dn phát triên cong nghip, tjk thu cOng nghip; 
tich cue h tw doanh nghiep d& mm cOng nghê, thirc hiên chuyên dôi so, phat 
trin san xut thông minh, báo h quyên s hf1u cOng nghip, tàj san tn tue... 
nb.m nãng cao nang 1c cnh tranh, khà nAng lien két, hi nhp và phát triên; 
tiêp tue dê xut vatri&i khai cac chrnh sach h trq phuc hOi san xut, kmh doanh 
cho. doanh nghip, nh.t là trong bOi cãnh giá xang dàu, nguyen vat lieu dâu vào 
ngày càng tang. 

- T ohirc cáo thu ttic du thu d la chçn nhà dâu tx xây dimg và kinh 
doanh kt cu ha tang Khu COng nghip Hôa Cam - giai doan 2 trong qu 
IV/2022. Diu chinh và hoàn thin hO s0 chap thun chu tnrcmg d&u tur dix an 
du tu xây ding và kinh doanh kêt câu ha tang Khu Cong nghiêp Hôa NinlI sau 
khi có kin cüa B Nông nghip Va Phát triên nô.ng thOn ye chuyn di rniic 
dIch sr diing dat thng tai dr an, Thông nhât ranh gii quy hoach Khu COng 
nghip HOa Nhon dê tiêp tVc  thrc hin thu tio chap thun chü throng d*u tu dir 
an du tu ca s& h tang. Phân dâu Clira Cn Cong nghip Cm L vao hoat 
dng; lra 0h9n duqc nhà dâu tu ha tng k5 thut Ciim Cong nghip Hàa NEon, 
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Ciim Cong nghip Hôa KlIánh Nam. Sam dua Khu phi trçl ph.ic vi.i Khu cong 
ngh cao f)à Nng vào khai thác, sfr diing. 

- Phê duyt chü trwng du tu 01-02 vüng nông nghip irng diing cong 
nghê cao tren da bàn huyn Hôa Yang. Day mnh üng ding Cong ngh tin tien 
trong sn xut, chü trQng dam bAo an toàn thirc phâm, bao v môi trLrng, thIch 
irng vói bi&i diii khI hau, giám thiu thit hai  do thiên tai; pháttriên san phm 
nông nghip tng dirng cong ngh cao, hftu cci, sinh thai, san phâm thu hic, dc 
trtrng g.n vâi Chi.rang trmnh OCOP, các hot dng h6 trçc v khôi nghip, quàng 
bá, chuyn d& s cho san phm OCOP cüa thành ph& Tip tic triên khai cac 
chmnh sách phát trin thüy san. E).y nhanh tin d hoàn thành dr an nãng cap 
Càng cá Thç Quang (giai don 1) gàn v&i tang ctrxng cong tác v sinh môi 
tnrcmg tal khu vuc Au thuyên, Cang ca Tho Quang, quai' tam hO trot nguOn lire 

ngu dan vuon khoi barn biên. 

3.4. Tip tiic cãi each thu tiic hành chInh, câi thin môi trithng du tu, 
ldnh doanh d d.y m.nh thu hut dâu tu; thrc hin tht Cong tao dOi ngoi và hçp 
táe quôc th 

- Trin khai quyt 1it, hiu qua Thông báo s 02/TB-VPCP ngày 
04/01/2022 cüa Van phông ChIrth phü; Nghj djnh sá 40/2022/ND-CP ngày 
20/6/2022 eüa ChInh phü ye sira doi, bô sung mt so diêu Nghi djnh s 
144/2016/ND-OP ngày 01/11/2016 cüa çhinh phü; các kêt 1un, chi do cüa Thu 
'arcmg Chinh phu tai Din dan Dâu tu Da Nkg 2022 và tai buOi lam viêc vrn 
Ban Thucmg vu Thanh uy 7)  Xây dung kê hoach cu the tiên do trien khai cac du 
an ducic cap Quyêt djnh chü truong d:âu tu/Giây ching nhan d.ng k dAu tu, 
Thông báo cho phép nghiên ciru dâutix tai Din dan Du tu Dà Nng 2022. Ban 
hành và triên khai có hiu qua cáo Dê an, Kê hoeh trên lTnh vrc thu hut du tu8. 

- Nghiên ciru kêu gcii, xüc tiên cáo nhà d&u tu 1&n d.0 tu vào cáo khu cOng 
nghiêp môi (Hôa Cam - Giai do.n 2, Flôa Nhon, Hàa Ninh), báo cáo Ban 
Thu&ng vii Thânh üy trong tháng 12/2022; xüc tin d.0 tu vào Cáo khu cong 
ngh thông tin: Khu to hqp Không gian sang to ti phuông Hàa Xun; Khu 
Cong ngh thông tin Danang Bay; Trung tarn ph.n inm và cOng ngh cao 
Viettel; Khu Cong ngh thông tin t.p trung Dà Nng... Chun bj t& oác ni 
dung, chucrng trmnh don cáo doan khách quc tê d&i thm và lam vic vài thành 
phô và to chüc cáo doàn lnh do thành ph di xt'ic ti&n, kêu gi du tu nuàc 
ngoài. Tip tc xic tin và triên khai các chuong trmnh hccp tác song phixouig, da 

(7) Cãc ni dung lien quan dn ca ch phát trin cc khu cong ngh cOng tin tp tning, khu cOng viôn phn mèm, 
thu Xác nhin khu cong ngh thông tin tp irung theo Nghj djnh sO 154i2013fl'-Cp ngày 08/11/2013 cfia Chfnh phil 
(Khu cOng ngh thông tin FPT, COng viên phn mm s8 2); thành 1p Train cp bi cAp qtiang bMn quOc t.,. 
g K hoach xilc tin hçp tAc toAn din giiia thAnh ph6 à Nng vA cáo d61 tao chAu Au giai don 2022-2025 trong 
thAng 7/2022. Xây drng D an Nghien cthi kôu gçi, xic tin cáo doanh nghip, tp doAn IOn du tu vào cAc khu 
cOng nghip mài vA Khu cOng nghip hO trçr Kim cOng ngh cao Da Nng trong thang 9/2022; D â.n tang cux9 
quan h hcip tAc, hnu nghj iüa £)A Nng vói cáo dja phucrn LAo giai dort 2023-2027 trong tháng 10/2022; 1e 
An hi nhp và hçip tc quoc t thAnh ph dn nrn 2030, tarn nhln dn nrn 2045 vA £) An phAt trin dch vi 
Logistics thAnh pho kOt aM hiu qua Viing Kinh t fr9ng dim min Trung vA HAnh lang Kinh t DOng - Thy giai 
doan 2021-2030, tarn nhln dn 2045 trong thAng 11/2022. 
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phucmg sau xüc tin, kêu gci du tr ntxâc ngoài; co giài pháp trin khai k& qua 
d?.t duc ti Din dan d.0 tu Dà Nng. 

- Khn tri.rcmg hoàn thin các thu tc theo quy dnh d trIrth HDND thành 
ph ban hành Nghj quyét ye quy dnh các chInh sách khuyên khich xa hôi hóa 

ttr trong các lTnh virc trên dja bàn thành phâ. Rà soát và thirc hin các thu 
tiic theo quy dnh d trInh HDND thành. ph ban hành Ngh quyêt thay the Nghi 
quyt s 149/20181NQ-HDND ngày 12/7/2018 quy dnh chinh sách h trcx lâi 
suit di vâi cac t chirc vay vn d dâu tu các dr an phát trMn kinh tê - x hi 
quan tr9ng trên dia  bàn thành phô theo E)iêu 6 Nghj djnh so 144/2016/ND-CP 
ngày 01/11/2016 cüa ChInh phü quy dnh mt so co' ch4 dc thu ye d.0 tu, tài 
chfnh, ngân sách và phàn c.p quãn l ctôi vth thânh phô Dà Nng. 

- Hoàn thãnh vic xây dirng Quy trInh du giá dt; t chirc hiu qua Va dam 
bào theo quy djnh d& vói Cong tao du giá quyên sr diing dat nm 2022 theo 
danh miic duce UBND thàrjh phO phê duyt; tip tiic rà soát và d xut tháo gô 
nhttng vuâng mc, khó khän trong qua trinh thçrc hin cáo k€t 1un ciia Thanh tra 
Chmnh phü (Kk lun s 28521KL-TTCP, Kêt 1un sO 1202/KL-TTCP, Kt lun sé 
269/KL-TTCP, K& 1un so 34/KL-TFCP) Va cáo Bàn an cüa Toà an lion quan 
ctn cáo vi.i an tham nhng. Báo cáo Ban Thuó'ng v Thành Uy ye vic lien quan 
dan giài pháp, tháo g khó khän, vithng mac cho ngu&i sir dung d& trong qua 
trInh thuc hiên cáo thu tçio vO dat dai, dau ti.r, xây drng trên dia bàn thành ph& 

3.5. Tip tic trian khai thixc hint& cong tác quãn 1 thu chi và diuhành 
có hiu qua ngàn sách nhà nuO'c 

- Tiap tiic trian khai quyat lit cong tao thu ngàn sách gn v&i nuOi duôi-ig 
ngun thu. Dy mnh câi each hành chinh và hin dai hoá cong tao quãn 1' thua; 
don de thixc hin t& cong tao triên khai hóa dcm din tcr, gop phn ch6ng tht 
thu thua, nht là trên lTnh vire djch viii, du ljch. Dê xut Bô Tài chIrth tham muu 
Chinli phü trinh QüOc hi quyOt djnh t l phthi tram các khoãn thu phân chia 
giia ngàn sách Trung uong và ngân sách dja phucnag phü hcp cho giai don 
2023-2025 dê dam bâo ngun 1rc thirc hin kê hoeh phát trian kinh t - x hi 5 
n.ni cüa thanh phO. Day mnh cong tao tuyên truyn, huàng dn thrc hin thua 
sir ding dat phi nOng nghip, nhât là thông tin dy dü cáo truà'ng hop dxçic 
min, giàm thua theo quy djnh ti Thông hr S6 153/201 1/TT-BTC ngày 
11/11/2011 cua B Tãi chinh. 

- Can d6i, sfr ding có hiu qua ngun thu&ng vuçit thu và du tu trô lai 
cho thành ph6 Dà Nang theo Ngh quyát S6 521/NQ-UBTVQH15 ngày 
14/6/2022 cüa Uy ban Thtrng vçi QuOc hi. Tiat kim chi thuô'ng xuyen, dành 
ngu6n 1c h trç phiic h6i và phát triOn kinh tá - x h8i, phông ch6ng djch 
COVTD-19. Rà soát, tong hçip nhng khó khn ye ITnh virc tài chmnh, ngân sách 
trong thai gian dâu khi thirc hin quàn l ngãn sách theo mO hInh t6 chrc chInh 
quyn dO thj, da kp thai trmnh cap có thâm quyên xem xét xi:r 1. 
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3.6. Thirc hin t& cong tác quy hoach, quãn 1 quy ho.ch, do th, tài 
nguyen, mOi tnrông 

- P.hi hqp vâi cáo b, ngành Trung i.rong hoàn thành cong tao thrn djnh, 
tr1nh i-IDND thành ph và trInh Thu tiràng ChInh phü phê duyt Quy hoch 
thành ph6 thai k3t 2021-2030, thm nhIn den nàm 2050, dam báo tInh cOng khai, 
minh b.ch, giñp cho qua trInh h trçl ra quy& djnh trong thu hut và triên khai cáo 
dir an d.0 tu trên dja bàn thânh phO; trong do, nghiên cüu bô sung trV ceit thi'r tir 
v phát trin van hóa theo tiith than chi do cUa Thu tu&ng Chinh phü; khan 
tnrcing 1p, phê duyt quy hoach phãn khu, to diu kin thác day xi'ic tiOn du tu 
va triên khaj. quy hoach chi tiêt cac Cong trinh, dir an Xây dirng Dê n quy 
hoach, tái thi&, chinli trang, phát triên khu vrc trung tam thânh phô trông qu' 
IV/2022. TrInh cp có thâm quyên thông qua cáo ho so': Quy chêlquan 1 kién 
true, Diu chinh Chucng trInh phát trin nhâ & gial do?n 2021-2O30,Diu chhth 
Chuang trInh phát do th giai doan 2021-2030 và UBND thàh phO phê duyt 
tnthc ngày 3 1/12/2022. Báo cáo D an thI dim ban nhà i xà hi thue so hru 
rthà nirO'c dang cho thuC trong tháng 11/2022; báo cáo sci kêt 05 nAm thirc hin 
Chi th1 s 21-CT/TU ngãy 01/11/2017 cüa Ban Thumg v\1 Thânh i'iy ye vic 
tang cixông lnh do, quàn 1 tr3t tr xây drng, an toàn lao dng trên dia bàn 
thàrth ph truOc ngày 30/10/2022. Tiêp tiic rà soát, tháo g khó khàn, vuóng m.c 
ye quy hoach cac dir an dng luc, trong di&ii Dir an Lang Van, Dir an Không 
gian sang tao tai phucmg Hoa Xuân, Khu tO hcp th thao, glai tn va thirong mal 
HàaXuân... 

- Khn tnwng rà scat quy hoch, d.y nhanh tin d cáo dir an giao thông 
tinh, giao thông cong cong nhm t.o diu kin trMn khai tái thi& do thj tai khu 
virc trung tam thàrth ph& To chuc d.0 thu 05 tuyk xe butt có trçi giá giai don 
2 (2022-2027); dng thai tiêp t1c rà soát, dánh giá hiu qua cáo tuyn xe butt d 
nghiên cru b sung nu Co nhu cu, nMt là trên da bàn huyn Hàa Yang; 
nghrên ctxu, de xuât cac giài phap tang cuong kha nang tip can thông tin, nãng 
cao hiu qua boat dng cüa h thông xe but có trç giá. Quyt 1it xfr 1 dirt 
diem vic nghim thu, bàn giao dr n h. t.ng k5 thuat 0 cáo khu dan cu. 

- Nâng cao chit li.rcrng cOng tao thu gom ch.t thai rn sinh hoat, chat thai 
ran xây dirng trong dO th, dam bâo v sinh môi truOng trên dja bàn thãnh ph& 
Tap trung tháo g& nhttng vu&ng inc ye pháp l trong qua tr)nh trin khai thu ti1c 
dku tu xây dirng cáo nhà may xr l rae sinh hot, tang cuaiig giài pháp dam bào 
duy tn cong tác thu gom, xi:r l rae thai dO thj, tuyt d6i không d xãy ra tmnh trng 
mt an ninh v mOi tnthng, báo cáo kêt qua trin khai thc hin cho BDND tai k' 
h9p cuOi näm 2022. 

- Chü dng nm thông tin thai tit, sn sang các phuong an phOng tránh, 
ng phO, giárn thieu muc d thit hal  do thiên tai theo phirong châm "4 ti ch", 

nhât là mua bão, lü lit, sat 10 dat... Lp phuong an, to chuc di dai Nhan dn dn 
da diem an toàn, dam bào diêu kin t6t nhât cho Nhan dan. 
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3.7. TMp tic giâi quy& và phát trin cáo lrnh vrc vn hóa - xâ hôi; tang 
cu&ng cáo chfnh sách an sinh xã hi, bâo dam d&i sng nhân dan 

- Tip tiic trin khai t& k ho?.ch  thIch 1rng, an toàn, linh hot, kim soát 
hiu qua djch COVID-19 trên dja bàn thành phô. Dam báo cong tao thu dung, 
diu trj, cham soc ngithi bnh ti co s y t và quân 1, theo dôi ngithi bnh diu 
trj ti nhà. D.y mnh vn dng, tuyên truyn Va 06 hIrth th(rc phü hçip d trin 
khai an toãn, nhanh nht vic tiêm vc-xin phông COVID-19 mifi 3, mifi 4 cho 
ngixeri dan và tiêm vc-xin cho tré em ttr 5 den di.r&i 12 tuãi trén d.a bàn phii 
trách, dam bâo tin d theo chü tnrng cüa Chiith phü va B Y té. 

- Tip t1ic c1i the hOa trin khai cáo ni dung Hci nghj V.n hóa toàn quc 
trin khai thirc hin Ng quyêt D?i  hi di biêu toàn quôc Ian thir XIII cia 
Dãng. Tng cuing cong tao tuyên truyên, oô dng tric quan cao. six kin 1&n ci:ia 
dAt nuâc và cüa thành phô. Bm sat, theo dôi Ho sa Quy hoch di tich quc gia 
dc bit Danh thing NgC Hành Son trInh Thu ti.róng ChInh phü và H sci "V.n 
khc Han NOm Ngü Hãnh Son" trmnh UNESCO cong nhn di san ti.r 1iu thuc 
chiicing trinh K irc the gith khu vi,rc Châu A - Thai Binh Dixcrng. Rà soát, thng 
ciràng quân I) hot dng quãng cáo ngoài tthi, nhát là trên cáo tuyn dir&ng 1&n, 
trung tam thành ph6, trong do "U tiênhoat dng tuyên truyên cáo six kiên chfith 
tn, kirth t, vn hóa, xã hi I&n c1,a dat nu6c và thành pM. Chun bj 1rc hrgng 
huki 1uyn viên, vn dng viên tham gia thi dAu; phn dAu d?.t thành tich trong 
nhOm 05-06 don v dn dâu ti Di hi The thao toàn quc 1n th IX. 

- Rà soát, trIrth HDND thành pM v chInh sácli dc thñ ho trn "Baa an 
h9c ththng có sir dçing sra dam bào dinh dixöng hop 1 cho tré mu giáo tai các 
Co s& giáo diic mm non den nám 2025 trên dja bàn thàñh pM", Quy djnh cáo 
khoân thu djch viii phic vti, h trçi hoat  dng giáo dc elia nhà trung d& vOi các 
Co s& giáo dcic 'cong 1p trén dia  bàn thành ph6, Quy djnh ni dung chi, mirc chi 
cho Hi dOng içra 0h9n sách giáo khoa cüa thành phO Dà Nng. Tng kêt, dánh 
giá cOng tao trin khai thirc hin Chi thj so 24-CT/TU ngày 10/8/2009 cüa Ban 
Thuông viii Thành Uy ye day manh  cOng tao phôi hop giip dô các gia dinh có 
hoàn cành dc bit nghèo, hQc sinh hO hpc va thiêu niên hir, vi phm pháp lust 
trén dja bàn thành phO. 

- Duy fri cáo hoat dng giám sat, xr 1 ca bnh, d,ch st xut huyk, tay 
chân niing và cáo bnh truyên nhiem khác. Tang cuèng Cong tao quan 1 chat 
hxcmg thuo trên dja bàn, dc bit là thuOc dông y, dixoc 1iu, thrc ph.m chic 
nàng. Dam bâo nhàn lirc ngành y tê, trang thit bj, thuc, dugc phm, vat tix y 
th, Cong tao thu dung, diu trj, chàm sOc ngu&i bnh tai  cáo cci s& khám, chfta 
bnh. Kh.n tnrong chi dao và chü dQng 06 giài pháp khe phuc khó khän, 
vu(flng m&c trong dâu thâu mua sam trang thiêt hi, vat ty th, không d xáy ra 
tinh trng thiu ht, ành hu&ng cOng tao khám chfa berth cho Nhan dan, 

- Hoàn thành D an "Phát trin ngun nhan 11rc cho khu vuc ttr tai môt s 
ngành, lTnh vrc mifi nh9n cua thành phO Dà Nng den nam 2030, tm nhIn d&i 
näm 2045". Tao diêu kin cho thanh niên tiêp cn ngun vn vay, n.h,t là di 
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vâi các mô hInh wan uum doanh nghip cong ngh cao. f) xut xây dirng nhà 
a xâ hi và du tu các thi& ch vn hóa cho cong than lao dng khu c8ng 
nghip, khu ch xu.t. Rà soát và thain mini các chInh sách h trç khó khn d6i 
vói nhüng ngirôi ngrng hi.r&ng trçi cp mt sirc lao dng hang tháng theo Quyêt 
djnh s 45/20'lO/Qf)-UBND; dành ngun içrc trçl giüp các dôi tixçYng yu the, 
ng'ithi khuy& tat; h trçi d& vâi b di phiic vin, xuât ngü bj bnh tam than ti 
cong dOng. 

- Thng nMt ni dung báo cáo k& qua giám sat chuyên d và kin ngh, 
d xut cüa Ban Vn hóa - Xã hi HDND thành ph v cong tác du tu, quàn 1, 

diing nhà siith hot cong dng trên da bàn các qun, huyn theo Báo cáo sO 
44/B C-HDND ngày 24/5/2022. Dê nghj UBND thành phô chi do các ca quan, 
dia phuang, dcm vi hen quan tnn khai thirc hiên cac kiên nghi qua giám sat 
chuyên ct tai  Báo cáo nêu tren. Giao Ban Vn hóa - X hi HDND thành phé 
tip tic thrc hin tht cong tác hu giám sat dôi vâi chuyên dê giánl sat nêu trên. 

3.8. Nang cao hiu qua cOng tác cài cách hành chInh, tp trung Cong tác 
xây di.rng chinh quyên, phong chông tham nhüng, tiêu ci.rc, giai quyêt kip thai 
các khi&i nai,  tO cáo 

- So k& 5 näm thc hin Nghj quyt 18-NQ/TW, Nghj quy& 19-NQ/TW; 
so k& 01 nàm thirc hin thi diem mô hmnh tO chrc chInh quyn do th theo Nghi 
quyêt so 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 cüa Quôc hi, báo cáo Ban Thiràng vii 
Thanh uy trong thang 11/2022 Triên khai thuc hiên t6t Quy chê phOi hop gua 
Dãng doan HDND thành phô vri Ban Thu&ng vi các qun üy, huyn iy trong 
cong tao lành dao  và giám sat thc hin nhim v11 theo quy djnh và phi. hop vói 
mO hInh chfnh quyn do th theo Ngh quy& s 1 19/2020/QH14. 

- Tip tic trin khi quy& 1it, hiu qua D an phân cp, üy quyn quail 1 
nhà nithc g.n vó'i .thi. diem mô hInh tO chic chInh quyn dO thj trên da bàn 
thãnh ph6 giai don 2021-2026. Cn ct Nghj quyOt s 119/2020/QH14 ngày 
10/6/2020 cüa Quc hi và Nghj. quyêt s 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 cüa 
ChInh phA v dy manh  phân cp, phan quyn trong quân 1 nha nuóc, tbic hin 
rà soát, b sung các ni dung phãn cap, ñy quyn vào D an phãn cp, üy quyên, 
báo cáo BDND thành phO thông qua Dê an theo quy djnh; t chrc thrc hin có 
hiu qua và có kê hoach kiêm tra, giám sat vic thiic hin D an. 

- Nghiên cu, d xu.t cáo oct ch& chInh sách d trin khai thixc hin D an 
Dâo tao, bi duo'ng, tao  ngun can b và thu hut, trçng diing nguai có tài tAng 
d phát trin than Iirc khu vic cOng den nAm 2030. Tin bath sia di quy trinh, 
B Chi s dánh giá xêp hang cãi each hành chinh nAm 2022 dói v&i cáo ca quan, 
da phuong thxo hin cái each hành chInh cüa thãnh pM; s6m triên khai B Chi 
sO dárth giá nAng lc cnh tranh cp s&, ban, ngãnh và qun, huyên (DDCI) 
thành ph6 Dà Nng trong tháng 10/2022. Khân trixctng triên khai cáo thi'i tVc  d.y 
nhanh viêc hoOn thành Trung tam Diêu hânh thành pM thông minh (IOC) vào 
cuôi 11Am 2022. To chi.rc thc hin hiu qua B tiêu chi dánh giá eOng tao phông 
cMng thain nhng cap so, ngành, qun, huyn. 
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- T6 chirc tip cong dan thi.r&ng xuyn; tip than, kjp thôi xfr 1, don dc 
vic giái quyt phán ãnh, 1dn nghj, don thu cüa cOng dn theo quy dinh, nhât là 
lien quan dn c8ng tác giài tôa dn bi ti khu vçrc Ding Na, phuông Hôa Qu, 
qun Ngfi Math Son, không dê phát sinh diem nóng, gay mt an ninh trat tu. 

- TMp tiic trin khai thrc hin t& cong tác xây dirng, kim tra, rà soát, he 
th&ig bOa van bàn quy phm pháp 1u.t và cong tác pháp chê nàm 2022, dam bâo 
các d thão van bàn quy phrn pháp luat  du &rçlc gop , thãin djnh tnthc khi 
trinh FIDND, UBND thành phi. 

- UBND thành ph t chirc, don dác vic thic hin các ki&i nghi sau giám 
sat, kMm tra thrc tê cüa HDND, Thithng trirc HDND, các Ban, các T dai biu 
HDND thânh ph& kin chat chat cüa d?i biêu HDND thàrth phô vã kiên nghi 
cüa ccr tn, báo cáo kêt qua t?i  K' hgp HDND thành phô cu6i näm 2022. 

3.9. Tang cu&ng cüng c quc phàng - an ninh, gict vng n djnh chIrih 
tn, trât tu an toàn xä hi 

- Tong két Ngh quy& Trung uong 8 (khóa XI) v Chin luac bão ye T 
quéc trong tmnh hmnh m&i. To chirc diên tp khuvirc phông thi.i các qun: Hâi 
Châu, Cm L, Ngfl Hành Son nàm 2022. Tang clx&ng cong tác bâo ye an ninh, 
chX quyn, quyen chU quyên biên, dâo; Co chInh sách dài ng cii th di vài can 
b lthông chuyên trách tham gia bão v chü quyên biên, dào cüa T quic; dy 
manh tuyên truyên, giáo dic pháp 1ut cho ngu dan ye hành nghê kt hçip báo v 
chu quyên, quyén chu quyên biên, dao Chi dao cong tac tuyên chon, goi. cong 
dan nhp ngQ nàm 2023. Tang ctthng các bin pháp phông ngra, phát hin, d.0 
tranh, ngàn chn lam that b?i  am mi-ru, hoat dng chng phá cUa th hrc thi dch, 
ti chirc phâii dng; quãn 1 ch.t so dôi tuçng chông dôi, co hôi chlnh trj, khiêu 
kiin clrc doan... không d các dôi tlrqng lçii dyng cac vn d "nong", "nh.y 
cam" d tuyên truyên, xuyên tac,  lOi kéo kIch dng t.p trung dông ngu&i, gay 
mt an riinh trat t 

- Quán trit, trin khai th%rc hii Nghj quyt s 12-NQ/TW ngày 
16/3/2022 cUa B Chmnh trj ye day mnh xây dirng lirc 1inng COng. an nh.n dan 
that sir trong sch, vftng mnh, chirth quy, tinh nhu, hin dai; dáp ing yêu cu, 
nhi&m vi trong tmnh hinh m&i. Tthig cung các giái pháp phông ngra, lam giãm 
các diu kin phát sinh, gia tang ti phm, t nan xa hi, rtht là tinh trng vay 
nq vã lira dão qua mng xä hi; tang cithng tuthi tra trk áp, tn cOng ti pham, 
ngAn chn kjp th&i và xir pht nghiêm minh các dôi trng vi phm; kéo giãrn It 
nhât 5% so vi phm ti ye trt tr x hi theo chi tiêu d ra. Phn du kéo giárn 

vi tai nan  giao thông d.c bit nghiêm trçng so vói n.m 2021. Dy nhanh tin 
d trMn khai thirc hin Dê an 06 ye phát triên üng ding d lieu quc gia v dan 
cu, dnh danh và xác thc din tir phiic vi chuyn dii s6 qu6c gia giai don 
2022-2025, tam nhIn den nám 2030. 

- Thng nh.t ni dung báo cáo kt qua giám sat chuyen d .vàkjn nghi, 
d xth cüa Ban Pháp chê ye cong tác tuyôn chçn va gi cong dan nhp ngQ nàm 
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2022 theo Báo cáo s 149/BC-BPC ngày 30/6/2022. D nghj UBND thành ph6, 
Hi ding NghTa vi quân sir thành phô chi dao các ca quan, da phi.rong, dan vj 
lien quan trin khai thrc hin các kin nghj qua giám sat chuyên d ti Báo cáo 
nêu trên. Giao Ban Pháp ch HEJND thnh phô tham muu Thuing true HDND 
thành ph có van bàn. kiên nghj dôi vi các Ca quan Trung izong lien quan den 
Cong tac cong tac tuyên ehon va goi cong dan nhâp ngü, dông thai tiêp tue thuc 
hin tht cOng tác Mu giám sat di vói chuyên dê giárn sat nêu trên. 

4. Diu chinli clii tiêu phát trin kinh t - xã hi 11am 2022 

Thng nht diêu chinE chi tiêu T' l h nghèo da chiu can sirc lao dng 
den cuôi nàm 2022 giarn con 1 ,99%/tông so hO dan Cu, trong do Quan Hai Châu 
giam con 1,28%, Quân Thanh Khê Con 1,26% Quân San Tra 33 1%, Quân Ngü 
Hanh San con 3,15%, Quãn Lion Chiu con 2,13%, Quan Cam LO con 1,44% 

5. To chile thirc hen 

51 HE)ND thanh phO giao UBND thanh phô co kO hoach then khai, bO tn 
kinh phi bao darn thixc hiên co hiCu qua Nghi quyOt nay trong 6 thang cuoi nam 
2022 theo dung quy drnh cua phap luât 

5 2 Giao Ihtrang true HDND, cac Ban, T dat biêu va dai biOu HDND 
thanh phO theo chuc näng, nhiCm vu chu dng phôi hop hoat dng, tang cuang 
giárn sat, kp thôi don dOe vic triOn ldiaithüc hin Nghj quyOt. 

5.3. D nghj UBMTTQVN thâith ph, các t chirc thành viên và các ca 
quan báo chi thành phO tuyOn truyên., phô bin, dng viOn các tng lop nhân dan 
tich cue thtrc hiOn Nghi quyCt va giarn sat viOc thuc hiOn Nghi quyOt, kip thai 
phát hin, phân ánh nhngvân dO can diOu chinh, bO sung vâi các ca quan cO 
thâm quyOn. 

5 4 Nghi quyOt nay d duac HDNID tharth phô khoa X, rthirn ky 2021-
2026, Ky hop thu 7 thông qua ngay 14 thang 7 nàrn 2022 va co hiOu luc kê tu 
ngày HDND thnh phô biu quyOt thông qua./.- 

Noi nhân: 
- UBTVQFI, ChIrth phü; 

VP Chütich 
- Bô Kê hoach và Dâu ttr, B Tâi chirjh; 
- Ban Th.thng vi Thànhüy; 
- Doân DBQH thành phô; 
- D?i biêu HDND thành phô; 
- IJBND. UBMTTQVN thành phi; 
- Các cc quan tham irnru, giüp vic Thành üy; 
- VP Doan DBQH và HDND; VP UBND thãnh ph6; 
- Các s&, ngành, doàn thô thânh pho; 
- Cáo qun üy, huyn iy; 1-IDND huyn Hôa yang; 
- UBND, UBMTTQVN cáo qun, huyn, 
- HDND x; UBND hrng, xã; 
- Báo DN, Chuyên ctê CADN, Dai PT-TH DN, 

Trung tarn TTVN (VTV8), Cong TTDT thành pho; 
- Lru: VT, CTHD. 
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