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1.1
Các lnh vc dch v
- Tng lt khách c s lu
7,1 triu lt
+22%
trú phc v. Trong ó:
+ Khách quc t
2,2 triu lt
+24%
- Doanh thu dch v lu
9.781 t ng
+10,2%
trú và l hành
Hot ng thng mi
- Doanh thu bán l
58.379 t ng
100,1%
+15,5%
hàng hóa
Ch s giá tiêu dung (CPI) bình quân 11 tháng nm 2019
- Ch s giá tiêu dùng
tng 2,56% so bình quân cùng k 2018.
Kim ngch xut khu 1.658,6 triu
89,5%
+3,9%
hàng hóa
USD
1.365 triu
Tng ng nm
Kim ngch nhp khu
86,3%
USD
2018
Hot ng vn ti
- Khi lng hàng hóa
9,2 triu tn
+6,0%
qua Cng nm 2019
- Danh thu vn ti
18.947 t ng
+13,2%
Hot ng thông tin
truyn thông
- Doanh thu toàn
13.834 t ng
+8,1%
ngành
- Kim ngch xut khu
89 triu USD
111%
+14%
phn mm
Hot ng ngân hàng
- Tng ngun vn huy
129.300 t ng
+2,9%
ng
- Tng d n cho vay
175.500 t ng
+17,0%
các thành phn kinh t
1.2
Sn xut công nghip
- Ch s sn xut công
c tng 4,06%
nghip (IIP). Trong ó:
+ Công nghiêp chê
c tng 4,1%
biên, ch to
+ Công nghiêp san
c tng 5,6%
xuât va phân phôi iên
+ Sn xut nc và x lý
c tng 15%
rác thi
+ Công nghiêp khai
c gim 20,4%
khoang
Hot ng sn xut thy
1.3
sn - nông - lâm
Sn lng khai thác hi sn
37.636 tn
100,4%
+3,8%
nm 2019
Thu hút u t trong,
2
ngoài nc và các hot
ng i ngoi

3
3.1

3.2

- Hot ng thu hút u t trong và ngoài nc c chú trng. T u nm n nay, thành ph ã cp
Quyt nh ch trng u t cho 06 d án u t trong nc, tng vn u t 6.340,6 t ng; có 117 d
án FDI c cp mi, tng vn âu t ng ký 153,6 triu USD, tng hn 2 ln so vi nm 2017.
Ly k n nay, thành ph có 322 d án u t trong nc vi tng vn u t là 95.876 tý ng và
670 d án FDI vi tng vn u t ng ký 2.882,4 triu USD.
- Tinh hình sn xut kinh doanh ca các doanh nghip dân doanh duy trì n nh. T u
nm n nay thành ph ã cp giy chng nhn ng ký doanh nghip cho 4.278 doanh
nghip, chi nhánh và vn phòng di din, tng vn ng ký t 22.342 t ng, tng 8,6% v s
doanh nghip và 6,2% v vn so vi nm 2017 . Ly k n nay, trên a bàn thành ph có
26.746 doanh nghip và chi nhánh, VPD ang hot ng, tng vn ng ký t 191,7 ngàn
t ng.
- Thành ph hin có 04 d án s dng vn ODA do thành ph quàn lý ang c trin khai
thc hin, tng vn u t 420,51 triu USD, tng vn ODA gii ngân t u nm n nay c t
358,9 t ng, t 21,8% k hoch nm . Thành ph ã phê duyt và tip nhn 43 khon vin tr
phi chính ph nhà nc, tng giá tr cam kt t 64,55 t ng.
- Tng vn u t phát trin trên a bàn nm 2019 c t 40.010 t ng, t 96,2% k hoch, tng
3,6% so vi nm 2018 (KH: tng 5-6%). Vn u t thc hin toàn xã hi nm 2019 tip tc
tng chm và ang dn có xu hng bão hòa, trong ó vn khu vc kinh t ngoài Nhà nc
chim t trng ln nht trong tng vn u t, là ng lc quan trng ca nn kinh t nhng t thp so
vi nm 2018, c tính nm 2019 t 25.743 t ng, gim 3,17%. áng lu ý là vn u t t ngân
sách Nhà nc tuy có ci thin hn nm 2018 nhng vn còn mc khá khiêm tn, c tính
nm 2019 t 4.917 t ng, tng 3,1%.
Qun lý quy hoch, ô th, u t xây dng c bn và tài nguyên môi trng
Công tác qun lý quy hoch, ô th
Tp trung thc hin iu chnh Quy hoch chung thành ph n nm 2030, tm nhìn 2045
và lp Thit k chin lc phát trin kinh t thành ph n nm 2030. Hoàn chnh quy hoch,
nghiên cu l trình u t, ci to cnh quan hai bên b sông Hàn; thc hin quy hoch, thit
k ô th áp ng và kim soát s phát trin nhà cao tng, nht là khu vc trung tâm (qun
Thanh Khê, Hi Châu) và khu vc có nhu cu ln v u t (qun Sn Trà). Trong 10
tháng, thành ph ã phê duyt 144 án quy hoch xây dng, tng din tích 609,51 ha;
phê duyt 08 án quy hoch phân khu, din tích 1.037 ha; cp 417 giy phép xây
dng; xây dng quy trình phân cp cho các qun, huyn thm nh công trình xây dng
cp III.
Tng chi u t xây dng c bn nm 2019
- c gii ngân nm 2019 (n ht ngày 31/01/2020) t 95% k hoch giao, trong ó c gii
ngân vn Trung ng h tr các chng trình mc tiêu t 100% k hoch giao.
- Trong nm, thành ph ã tp trung y nhanh tin các công trình ng lc, trng im áp
ng mc tiêu phát trin kinh t - xã hi, tip tc ng b h tng trên toàn thành ph nh: Khu
Công ngh cao; Khu ph tr phc v d án khu công ngh cao; H tng k thut cm công
nghip Cm L; các hng mc thuc D án Phát trin bn vng; Nâng cp, ci to Trm x lý
nc thi Phú Lc (giai on 2); ng ven sông Tuyên Sn - Túy Loan (on Km5+226,59
- KM10+501 - t Cu - QL14B); Tuyn ng vành ai phía Tây on t Quc l 14B n ng
H Chí Minh; Tuyn ng Trc I Tây Bc (on t nút giao thông Ngã ba Hu n Bnh vin
Ung th, on t H Tùng Mu n Quc l 1A và on ni Nguyn An Ninh t nút giao Quc l
1A n ng st); Tuyn ng liên xã Hòa Phú - Hòa Ninh; Ký túc xá tp trung phía Tây
và phía Tây m rng - ti Khu ô th công nghip Hòa Khánh; Nâng cp ci to Trm x lý
nc thi Ng Hành Sn,…
- n nay, ã thi công hoàn thành công trình Bãi xe ti s 255 Phan Châu Trinh
giai on 1 và 02 li xung bin: Li xung bin khu vc gia d án khách sn Furama và
Qun th ô th du lch Ariyana và li xung bin cui ng H Xuân Hng, tip tc thi công
hoàn thành Li xung bin phía Nam d án Khu du lch và gii trí quc t c bit Silver
Shores Hoàng t. c bit, ã khi công d án Nhà máy nc Hòa Liên; ang y nhanh tin
hoàn thành th tc u t, chun b khi công d án Ci thin h tng giao thông thành ph à
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Nng - OFID (ng và cu qua sông C Cò, ng Vành ai phía Tây 2); Nâng cp, ci to
các tuyn ng T601; Ci thin môi trng nc phía ông qun Sn Trà; Nâng cp, ci to mt
s hng mc ti Bãi rác Khánh Sn; Trung tâm tim mch Bnh vin a khoa à Nng (giai
on 2); Trung tâm Phu thut thn kinh, chn thng và bng to hình Bnh vin à Nng; Li
xung bin phía Nam d án Future Property Invest.
Tip tc y mnh công tác bo v tài nguyên, môi trng
Thành ph ã t chc thành công Hi ngh ánh giá 10 nm “ án Xây dng à Nng Thành ph Môi trng”. Ban hành và trin khai thc hin K hoch s 5820/KH-UBND
ngày 27/8/2019 v Chuyên “Tng cng x lý các im nóng môi trng” nm 2019; K
hoch t chc thc hin Ngh quyt s 204/NQ-HND ngày 19/12/2018 ca HND thành
ph v qun lý cht thi rn sinh hot trên a bàn thành ph. Trin khai Quyt nh s
1577/Q-UBND ngày 11/4/2019 v K hoch trin khai phân loi cht thi rn sinh hot ti
ngun trên a bàn thành ph n nm 2025. Công tác gi gìn v sinh môi trng và cnh
quan thành ph c quan tâm nh: xây dng kich ban ng phó và x lý s c tràn nc thi
ra bin qua các ca x ven bin phía ông nm 2019; thc hin các gii pháp khc phc,
hn ch ti a ô nhim khu vc Bãi rác Khánh Sn v.v..
Thu chi ngân sách
Thu ngân sách nhà
t 102,9% d
28.170 t ng
+3,5%
nc trên a bàn
toán
t 104% d
+ Thu ni a
24.420 t ng
+5,3%
toán
+ Thu thu xut nhp
t 96,2% d
3.750 t ng
-5,3%
khu
toán
Tng chi ngân sách a
t 89,1% d
16.335 t ng
phng
toán
t 94,6% d
+ Chi u t phát trin
7.564 t ng
+59,7%
toán
t 103,3% d
+ Chi thng xuyên
8.019 t ng
+16,8%
toán
V khoa hc - công ngh, vn hoá - th thao, y t, giáo dc và ào to, lao ng thng binh - xã hi
Khoa hc công ngh:
- Thành ph ã t chc thành công Din tp ng phó s c bc x ht nhân cp thành ph nm
2019. Tip tc thc hin D án Phát trin nng lng mt tri ti thành ph à Nng do y ban
Châu Âu (EC) tài tr . Hot ng u t phát trin, nghiên cu khoa hc và chuyn giao
công ngh c trin khai tích cc . Tng cng qun lý nhà nc v s hu trí tu, an toàn bc x,
ht nhân, tiêu chun o lng cht lng... Lnh vc sáng kin - lao ng sáng to c quan tâm
y mnh.
- Thành ph ã ban hành Quyt nh s 26/2019/Q-UBND ngày 16/5/2019 v sa i, b
sung mt s iu ca quy nh mt s chính sách h tr doanh nghip i mi công ngh trên a
bàn thành ph à Nng; Cp Giy chng nhn doanh nghip khoa hc và công ngh cho
02 doanh nghip; thm nh công ngh 03 d án u t; h tr 2,22 t ng cho 16 doanh
nghip i mi công ngh và áp dng h thng qun lý tiên tin. T chc Ngày hi khi nghip
và sáng to à Nng- SURF 2019; tng kt 02 nm thc hin án “H tr h sinh thái khi
nghip i mi sáng to quc gia n nm 2025” giai on 2017-2018; ban hành K hoch s
370/KH-UBND ngày 18/01/2019 ca UBND thành ph v vic thc hin án “H tr h
sinh thái khi nghip i mi quc gia n nm 2025” trên a bàn thành ph nm 2019.
Vn hóa th thao:
- T chc nhiu s kin vn hóa, th thao quy mô ln , góp phn xây dng thng hiu thành
ph vn hoá, du lch, thành ph s kin. Công tác xây dng i sng vn hóa c s và
phong trào “Toàn dân oàn kt xây dng i sng vn hoá” tng bc i vào chiu sâu.
Thành ph ã tp trung u t mt s công trình th thao trng im, m bo ng cai, t chc các
gii u quc gia và khu vc. Hot ng th thao qun chúng và thành tích cao phát trin
mnh c v cht lng và s lng.
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Y t:
- Cht lng công tác chm sóc và bo v sc kho nhân dân c ci thin, mng li khám,
cha bnh t tuyn thành ph n các trung tâm y t qun, huyn, xã, phng c u t m rng,
nâng cp. n nay, 100% trm y t có n h sinh, y tá, iu dng; 100% xã/phng t tiêu
chí quc gia v y t xã giai on 2011-2020. Thành ph ã xây dng, nâng cp, ci to h
thng các bnh vin chuyên sâu, a khoa và trung tâm y t . c nm 2019, thành ph t
75,97 ging bnh/10.000 dân và có 18,51 bác s/10.000 dân.
V giáo dc và ào to:
y mnh ng dng công ngh thông tin trong công tác dy hc, xây dng bài ging in t;
chú trng công tác giáo dc hng nghip; tip tc trin khai công tác giáo dc th cht, th
thao hc ng và các hot ng giám sát thc hin dy-hc bi trong Hè; các hot ng ngoi
khóa và phân lung cho hc sinh. Tip tc trin khai án sa hc ng giai on 20182020 , u t xây dng h thng trng mm non, tiu hc t chun quc gia . Trin khai u t
xây dng hoàn thành các trng mm non thí im nhn tr t 6-18 tháng tui; Thành ph
ã t chc/c thí sinh tham d các cuc thi hc sinh gii, các gii th dc th thao và t c
nhng kt qu áng khích l.
V Lao ng - Thng binh - Xã hi:
- Các vn xã hi, an sinh xã hi c quan tâm, c c nm 2019 s lao ng có vic làm tng
thêm 26.300 ngi, t l trên 4%. Công tác dy ngh, tuyên truyn, ph bin pháp lut
lao ng, an toàn lao ng, gii quyt khiu ni trong quan h lao ng c chú trng , t l lao
ng qua ào ngh c t 53% và t l tht nghip khu vc thành th c gim còn 3,64%%; t l
tham gia bo him xã hi (bt buc và t nguyn) và bo him tht nghip t kt qu kh quan.
- Thc hin tt công tác chm sóc các i tng chính sách, ngi có công, thành ph ã
hoàn thành và a vào s dng 755 nhà theo K hoch h tr sa cha nhà ngi có công
vi cách mng nm 2019. Công tác gim nghèo, bo tr xã hi c tp trung thc hin tt, c
n cui nm 2019 ch còn 8.925 h nghèo còn sc lao ng.
Xây dng chính quyn - Thanh tra - T pháp
- Thành ph tip tc trin khai công tác tinh gin biên ch, sp xp tinh gn b máy , các
n v s nghip công lp ; gii quyt dt im hp ng lao ng trong c quan hành chính theo
Kt lun 17-KL/TW ca B Chính tr; hoàn thành công tác tuyn dng công chc nm
2018 cho các s, ban, ngành, UBND các qun huyn. T chc Hi tho ánh giá thc
trng t chc, hot ng chính quyn các cp và xut i mi theo mô hình chính quyn ô th
ti thành ph à Nng theo Ngh quyt s 43-NQ/TW ca B Chính tr.
- Công tác ci cách hành chính c chú trng, trin khai án kim soát th tc hành
chính ngoài th tc hành chính ã thc hin theo mô hình mt ca n UBND các qun,
huyn; ban hành án Thí im chuyn giao nhim v tip nhn và tr kt qu gii quyt th tc
hành chính ti các c quan, n v trên a bàn thành ph à Nng cho Bu in thành ph; t
chc Hi ngh trin khai, ký kt hp ng chuyn giao gia các n v và Bu in thành ph;
ban hành quy nh thc hin quyt nh ch trng u t công theo c ch mt ca; trin khai K
hoch thc hin Ngh nh s 61/2018/N-CP v thc hin c ch mt ca, mt ca liên thông
trong gii quyt th tc hành chính...
Quc phòng - an ninh
- Trin khai thc hin hiu qu chng trình “an ninh trt t”, “an toàn giao thông” gn vi
mc tiêu “thành ph 4 an”...; m bo an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi và phòng
chng cháy n trên a bàn thành ph . T chc giao nhn quân nm 2019 t 100% ch
tiêu c giao và giao ch tiêu hun luyn, xây dng lc lng thng trc, Dân quân t v, D b
ng viên bo m ch tiêu, t cht lng tt. Duy trì nghiêm công tác sn sàng chin u và
kim tra các c quan, a phng, n v theo k hoch; tin hành tun tra, kim soát a bàn
theo Quyt nh s 8394/Q-UBND ca UBND thành ph.
- y mnh công tác u tranh, phòng chng, ra quân tn công trn áp ti phm, kim ch
và gim các loi ti phm c ý gây thng tích, git ngi, cp git, trm cp, ma túy, c bc và t
nn xã hi; có bin pháp qun lý cht ch ngi nghin ma túy; tng cng qun lý a bàn,
qun lý c trú, nht là ngi nc ngoài n sinh sng, làm vic. Lc lng v trang ca thành ph
luôn t trong tình trng sn sàng chin u, ch ng i phó vi các tình hung/im nóng

chính tr-xã hi nhm m bo/duy trì s n nh chính tr, phc v phát trin kinh t - xã hi
thành ph t các mc tiêu ra.
II
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nh hng, nhim v, gii pháp phát trin kinh t - xã hi nm 2020
Các ch tiêu ch yu nm 2020:
(1). Tng sn phm xã hi trên a bàn (GRDP, giá SS2010) tng khong 8-9% so vi c
thc hin 2019;
(2) Giá tr gia tng khu vc dch v tng 8-9%;
(3) Giá tr gia tng khu vc công nghip - xây dng tng 7-8%;
(4) Giá tr gia tng khu vc nông, lâm nghip - thy sn tng 3-4%;
(5). Kim ngch xut khu hàng hóa tng 7-8%;
(6). Tng thu ngân sách nhà nc trên a bàn t và vt d toán TW giao;
(7). Tng vn u t phát trin tng 5-6%;
(8). T l to vic làm tng thêm 4.2%, t l lao ng qua ào to t 59%;
(9). T l gim sinh c t 0,05%o;
(10). T l h nghèo theo chun thành ph còn li cui nm là 2,04%;
(11). Gi công dân nhp ng t 100% ch tiêu k hoch.
Nhim v, gii pháp phát trin các ngành, lnh vc
y mnh tuyên truyn sâu rng, trin khai thc hin hiu qu Chng trình s 29-CTr/TU
ngày 10-5-2019 ca Thành y, K hoch s 4844/KH-UBND ngày 18/7/2019 ca
UBND thành ph v trin khai Ngh quyt s 43-NQ/TW ca B Chính tr v xây dng và
phát trin thành ph à Nng n nm 2030, tm nhìn n nm 2045. ánh giá K hoch phát
trin kinh t - xã hi 5 nm 2016-2020, tng kt thc hin Ngh quyt i hi ng b thành ph ln
th XXI, K hoch thc hin Chng trình hành ng s 06-CTr/TU ca Thành y à Nng thc
hin ngh quyt i hi ln th XII ca ng và Ngh quyt i hi ln th XXI ng b thành ph; xây
dng K hoch phát trin kinh t - xã hi 5 nm 2021-2025, K hoch u t công trung hn
giai on 2021-2025; Lp Quy hoch thành ph à Nng n nm 2030, tm nhìn n nm
2045 và tip tc tp trung thc hin có kt qu án iu chnh quy hoch chung n nm
2030, tm nhìn n nm 2045.
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