TÌNH HÌNH PHÁT TRIN KINH T XÃ HI THÀNH PH À NNG THÁNG 01/2020
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Tình hình ng ký doanh nghip
Tính n 15/01/2020, thành ph ã cp mi giy chng nhn ng ký doanh nghip cho
217 doanh nghip, chi nhánh và vn phòng i din, tng vn iu l ng ký t 1.122 t ng;
gim 12,7% v s doanh nghip và gim 1,06% v s vn so vi cùng k 2019; hoàn tt th
tc gii th cho 46 doanh nghip, n v trc thuc và có 571 doanh nghip và n v trc
thuc tm ngng hot ng.
KIM CH LM PHÁT, N NH KINH T V MÔ
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Ch s giá tiêu dùng (CPI) trên a bàn thành ph à Nng tháng 01 nm 2020 tng
1,66% so tháng trc, tng 6,62% so vi cùng k nm trc.
Hot ng ngân hàng
- Công tác huy ng vn: c n cui tháng Giêng nm 2020, tng ngun vn huy ng ca
các TCTD trên a bàn t là 133.100 t ng, tng 1,42% so vi cui nm 2019. Tin gi
VND c t 128.450 t ng, tng 1,43%; tin gi ngoi t c t 4.650 t ng, tng 1,2% so vi
tháng trc. Tin gi tit kim c t 88.200 t ng, tng 0,93% tin gi thanh toán c t 44.900 t
ng, tng 2,39% so vi tháng trc.
- Công tác tín dng: c n cui tháng Giêng nm 2020,d n các thành phn kinh t trên
a bàn t 178.100 t ng, tng
1,56 % so vi cui nm 2019. D n cho vay bng ng Vit Nam c t 1 3.950 t ng, tng
1,63%; d n ngoi t c t 4.150 t ng, gim 1,24% so vi cui nm 2019. D n trung dài
hn c t 115.200 t ng, tng 1, 79%; d n ngn hn c t 2.900 t ng, tng 1,15% so vi cui
nm 2019.
Thc hin vn u t
-Vn u t phát trin t ngun ngân sách nhà nc a phng trên a bàn c tháng 1/2020
thc hin c 269,6 t ng, t 3,06% so vi k hoch, tng 30,48% so vi cùng k nm 2019;
bng 58,87% so vi tháng trc. Trong ó vn ngân sách Nhà nc cp tnh c t 246,3 t
ng, tng 26,34% so vi cùng nm 2019, bng 58,17% so vi tháng trc, chim t trng
91,36%; vn ngân sách nhà nc cp huyn c t 23,3 t ng, tng 99,91% so vi cùng
nm 2019, bng 67,46 % so vi tháng trc, chim t trng 8,64% so vi tng vn ngân
sách a phng tháng 1/2020.
AN SINH XÃ HI, Y T, GIÁO DC VÀ VN HÓA
Lao ng, vic làm
Trong tháng 01/2020, thành ph ã t chc 01 phiên giao dch vic làm thu hút 209
lt doanh nghip vi 7.16 8 lt lao ng có nhu cu tuyn dng, chp ni gii thiu 187 lao
ng; các thành phn kinh t trên a bàn thành ph to vic làm cho 1.970 lao ng ; v trí
vic làm tng thêm 1.130 ngi; thm nh và cp giy phép cho 51 lao ng ngi nc ngoài,
xác nhn 19 trng hp không thuc din cp phép. Trong tháng, không có v tai nn
lao ng nào xy ra.
Thc hin chính sách n n áp ngha và Bo tr xã hi
Công tác n n áp ngha
Tip tc thc hin K hoch h tr sa cha nhà ngi có công vi cách mng nm 2020 theo
Quyt nh 22/2013/Q-TTg ngày 26/4/2013 ca Th tng Chính ph; thc hin gii quyt
tr cp hàng tháng và 1 ln cho 251 trng hp; h tr tin s dng t: 02 trng hp, s tin 77
triu ng và tr cp khó khn t xut: 53 trng hp, s tin 150 triu ng.
Công tác gim nghèo và công tác bo tr xã hi
T chc chi tr tr cp thng xuyên tháng 1 và chi quà tng Tt Nguyên án Canh Tý
2020 t ngân sách thành ph, vi mc t 350.000 ng n 1.200.000 ng cho 48.523 h/i
tng ti cng ng, vi kinh phí 22,3 t ng và mc 350.000 ng cho 2000 i tng ti các c s
TXH, tri tm giam, vi kinh phí 700 triu ng.
Công tác bo v, chm sóc tr em
Trong tháng 01/2020, thành ph tip tc tri n khai các hot ng tham gia Sáng kin
thành ph thân thin vi tr em theo ó phi hp vi t chc Unicef t chc hi tho tham vn d
tho báo cáo tình hình tr em thành ph; tip tc thc hin d án “Bo v tr em và thanh
thiu niên khi nguy có b xâm hi tình dc qua môi trng mng”.
Giáo dc - ào to
Tham gia Cuc thi hc sinh gii cp quc gia THP T nm 2019-2020, oàn hc sinh
thành ph à Nng t 45 gii (tng 6 gii so vi nm trc), trong ó có 6 gii nhì , 17 gii ba,
22 gii khuyn khích.
Hot ng chm sóc sc khe cng ng
Trong 3 tun u nm 2020, trên a bàn thành ph ã ghi nhân 374 ca mc SXH (gim
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37,9% so vi cùng k nm 2019), 29 dch nh. nh tay chân ming ghi nhân 47 ca
mc (gim 24,2% so vi cùng k nm 2019). Các bnh truyn nhim khác: thy u, quai
b, cúm, st phát ban nghi si ... nhìn chung u gim so vi cùng k nm 2019. Cha
ghi nhân trng hp t vong do bnh truyn nhim.
Vn hóa - Th thao
- Nhân dp Tt c truyn Canh Tý 2020, nhiu hot ng vn hóa ngh thut din ra xuyên
sut phc v ngi dân và du khách, nh: chng trình Charming à Nng - à Nng quyn
r, chng trình ngh thut mang tên Hn Vit ca Nhà hát Tung Nguyn Hin Dnh; Áo
dài Show à Nng.
- Tháng 12/2019, thành ph ã t chc gii Vit dã - chy V trang truyn thng Báo à
Nng ln th 23 (2019) c tin hành vi s tham gia ca hn 800 VV thuc các c quan, n
v, a phng và các n v lc lng v trang trên a bàn thành ph cùng 13 oàn VV
chuyên nghip. Gii vit dã - chy v trang truyn thng Báo à Nng không ch góp phn
vào s phát trin ca th thao thành tích cao à Nng, mà còn to c ng lc ln vi phong
trào rèn luyn thân th trong các tng lp nhân dân, cán b, công chc, viên chc, ngi
lao ng, hc sinh - sinh viên, cán b, chin s thuc các lc lng v trang trên a bàn.
Trt t an toàn xã hi
- Tháng 01/2020 trên a bàn thành ph ã xy ra 9 v cháy, gim 45 v so vi cùng k
nm 2019(9/54 v), so vi tháng trc gim 2 v; khách sn 1 v, c s tái ch: 01 v, loi
hình khác: 01 v.
- Tai nn giao thông ng b t 15/12/2019 n ngày 14/01/2020 xy ra 04 v, làm cht
03 ngi, b thng 02 ngi. So vi tháng trc, s v không tng không gim (4/4), tng 01
ngi cht (3/2), gim 03 ngi b thng (2/5). So vi cùng k nm 2019, gim 05 v (4/9),
gim 04 ngi cht (3/7 ), gim 01 ngi b thng (2/3).
Môi trng
- Trong tháng 01/2020, thành ph ã có vn bn v vic yêu cu kim tra vic s dng nc
di t, u ni thoát nc, x lý nc thi ca các nhà hàng, khách sn ven bin phía ông (qun
Sn Trà và Ng Hành Sn).
Theo ó, tng hp kt qu x lý vi phm v s dng nc di t, u ni thoát nc, x lý nc thi ca các
nhà hàng, khách sn ven bin, báo cáo v UBND thành ph trc ngày 30 hng
tháng; ng thi, t chc hu kim các c s ã x lý vi phm, ôn c, vic khc phc ht qu i vi
các c s x lý vi phm ên ht tháng 6/2020; ng dng thit b giám sát phc v công tác
qun lý h thng thoát nc ti các ca x ven bin; xây dng c s d liu qun lý u ni thoát
nc.
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