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NGHỊ QUYẾT
Về một số giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên ñịa bàn
thành phố trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ñược kiểm soát
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 14 (BẤT THƯỜNG)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân thành phố về tình hình phòng, chống, khắc phục dịch bệnh Covid-19
và những giải pháp, ñịnh hướng thúc ñẩy phát triển kinh tế trong thời gian ñến,
Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo
luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
Mặc dù phải ñối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình
hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, song với sự chỉ ñạo,
ñiều hành quyết liệt của ðảng, Nhà nước; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,
sự ñồng lòng của cộng ñồng doanh nghiệp và người dân nên dịch bệnh Covid-19
trên cả nước nói chung và thành phố ðà Nẵng nói riêng ñến nay cơ bản ñược
kiểm soát và ñẩy lùi, ñược nhân dân, cộng ñồng quốc tế ñánh giá cao. Cùng với
việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, nhiệm vụ trọng tâm, cấp
bách ñặt ra hiện nay là tập trung thực hiện quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp khôi
phục hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, ñẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giải
quyết việc làm, ổn ñịnh ñời sống nhân dân, tranh thủ nắm bắt những thời cơ mới
nhằm sớm vượt qua khó khăn, phấn ñấu thực hiện cao nhất các mục tiêu kinh tế
- xã hội năm 2020 ñã ñề ra. Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp ñã quyết nghị
tại các kỳ họp trước, Hội ñồng nhân dân thành phố bổ sung, nhấn mạnh một số
nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên ñịa bàn thành phố
trong thời gian ñến, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ ñạo và thực hiện quyết liệt, kịp
thời, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh; tháo gỡ khó khăn, khôi phục
hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương chung
của Trung ương và Thành ủy. Khẩn trương xây dựng các kịch bản sớm khôi phục
nền kinh tế thành phố trong năm 2020 và những năm tiếp theo. ðánh giá ñầy ñủ
tác ñộng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 ñối với các ngành, lĩnh vực; xác ñịnh

