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“Xây dựng và phát triển thành phố ðà Nẵng ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm
2045”.
Chủ ñộng phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu Chính phủ có văn
bản tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của
Quốc hội về thí ñiểm tổ chức mô hình chính quyền ñô thị và một số cơ chế, chính
sách ñặc thù phát triển thành phố ðà Nẵng. Trên cơ sở ñó, ñề nghị UBND thành phố
sớm ban hành Kế hoạch thực hiện, triển khai các bước tiếp theo ñảm bảo quy ñịnh.
Phối hợp với Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ðồ án ñiều
chỉnh Quy hoạch chung thành phố ðà Nẵng ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045,
ñảm bảo tiến ñộ, chất lượng ñề ra. Có kế hoạch triển khai rà soát, xây dựng chương
trình phát triển ñô thị, thiết kế ñô thị, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết ngay
sau khi ðồ án ñiều chỉnh Quy hoạch chung ñược phê duyệt. Tập trung công tác lập
quy hoạch thành phố ðà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ñến năm 2050 theo Luật
Quy hoạch năm 2017.
b) Tập trung khắc phục tác ñộng của dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ phục hồi sản
xuất, kinh doanh, thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế
Tiếp tục bám sát các chỉ ñạo của Trung ương, Ban Chỉ ñạo Quốc gia và Bộ Y tế,
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên ñịa bàn; ñề
cao tinh thần trách nhiệm, chủ ñộng phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với
những diễn biến mới của dịch bệnh; tiếp tục kiểm soát chặt các nguồn lây nhiễm từ
bên ngoài, không ñể dịch bệnh bùng phát, lây lan trở lại.
Triển khai thực hiện nghiêm túc, ñồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp
khắc phục tác ñộng của dịch bệnh Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế theo tinh
thần chỉ ñạo tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số
11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị ñịnh số 41/2020/Nð-CP
ngày 08/4/2020, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020; Nghị quyết số 84/NQ-CP
ngày 29/5/2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 19/5/2020 của Ban
Thường vụ Thành ủy; Nghị quyết số 284/NQ-HðND 12/12/2019, Nghị quyết số
292/NQ-HðND ngày 13/3/2020, Nghị quyết số 298/NQ-HðND ngày 22/5/2020 của
HðND thành phố.
Tập trung thực hiện chính sách về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổ
chức kết nối “Ngân hàng - Doanh nghiệp” ñể triển khai các nhóm chính sách về tín
dụng; hướng dẫn, công khai, minh bạch ñể doanh nghiệp ñược hưởng nhóm chính
sách về miễn, giảm, giản thuế, phí, tiền thuê ñất; rà soát, hoàn thiện, sửa ñổi, nâng
cao hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền ñịa
phương trình HðND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2020.

