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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 292/NQ-HðND

ðà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội,
an ninh - quốc phòng trên ñịa bàn thành phố năm 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Qua xem xét Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của UBND
thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, dự báo kịch bản tăng trưởng
năm 2020 và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế; Báo cáo và
các Tờ trình của UBND thành phố; Báo cáo thẩm tra của các Ban HðND thành phố
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu HðND thành phố tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
HðND thành phố ñánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị;
sự nỗ lực, quyết tâm cao của UBND thành phố, các cấp, các ngành, ñịa phương, cộng
ñồng doanh nghiệp, người dân trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh
Covid-19 và triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020 trên ñịa bàn thành phố thời
gian qua. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn ñang diễn biến phức tạp ñã có những tác
ñộng tiêu cực, ảnh hưởng lớn ñến tăng trưởng kinh tế của thành phố; một số chỉ tiêu
kinh tế - xã hội sụt giảm, chưa ñạt kế hoạch tiến ñộ ñề ra; các hoạt ñộng trên lĩnh vực
dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu, kinh doanh vận tải, giáo
dục…bị ảnh hưởng rõ rệt; một số ngành sản xuất bước ñầu bị gián ñoạn chuỗi cung
ứng nguyên vật liệu ñầu vào, gây trì trệ trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh; nhiều
doanh nghiệp gặp khó khăn, phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt
ñộng.
ðể tiếp tục phòng chống dịch bệnh hiệu quả; khắc phục và vượt qua những khó
khăn trong bối cảnh hiện nay, HðND thành phố cơ bản thống nhất với các giải pháp
tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế theo Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 10
tháng 3 năm 2020 do UBND thành phố trình. ðề nghị UBND thành phố tiếp tục nêu
cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ ñạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa ñẩy mạnh
công tác phòng, chống, giảm thiểu tác ñộng của dịch bệnh, vừa tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn ñấu cao nhất hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ñã ñề ra.
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