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 ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    QUẬN CẨM LỆ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 

  Số:        /BC-UBND         Cẩm Lệ, ngày        tháng 11 năm 2018 
             
          

BÁO CÁO  

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP  

năm 2018, kế hoạch triển khai thực hiện năm 2019  

 

Thực hiện Công văn số 3355/SKH&ĐT-DN ngày 15/11/2018 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố về việc báo cáo Kết quả tình hình triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 24/4/2016 của Chính phủ năm 2018, kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Ủy ban nhân dân quận báo cáo nội dung như sau:  

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND 

thành phố về ban hành Kế hoạch những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định 

hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ủy ban nhân dân quận ban 

hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, 

cải thiện môi trường đầu tư đến năm 2020 trên địa bàn quận; ban hành Quyết định  

kiện toàn Tổ thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng Qui chế hoạt động hỗ 

trợ doanh nghiệp thu hút đầu tư. Giao nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị có liên quan 

thực hiện, trong đó Phòng Kinh tế phối hợp Phòng Nội vụ quận là cơ quan chủ trì 

theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND quận.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 

1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các chỉ tiêu 

Năm 2018, tập trung môt số giải pháp như: nâng cấp trang thông tin điện tử 

UBND quận Cẩm Lệ, khuyến khích công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 

đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chú trọng công tác hỗ trợ tổ chức, công 

dân khi giao dịch hành chính, xây dựng môi trường công sở thân thiện, tổ chức 

thực hiện cải cách các chỉ tiêu về thủ tục hành chính cụ thể như sau:  

- Tổng số thủ tục hành chính của UBND quận thực hiện theo cơ chế một cửa 

đạt 100% bộ thủ tục; trong đó có một số thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ 

chế một cửa liên thông và được áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đạt 100%; 

- Làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư 

phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân quận giải quyết tổng số đơn thư đạt 

100%, không có tồn đọng.  

- Số thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải 

quyết hồ sơ đến địa chỉ yêu cầu cho công dân, tổ chức là 105 trường hợp.  

TinThinh
Typewriter
358

TinThinh
Typewriter
30



 2 

2. Công khai hóa các thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa liên 

thông, một cửa điện tử, cải cách thủ tục hành chính 

- Tổ chức đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai 

nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện năm 2018; Lãnh đạo Quận ủy, UBND thường 

xuyên chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, hoàn thiện và điều chỉnh 

một số nội dung Đề án Nâng cao chất lượng công tác CCHC giai đoạn 2017-2020 

của quận. Trong năm, Ban Pháp chế HĐND có 03 cuộc giám sát về công tác cải 

cách hành chính;  

- Nâng cấp Trang thông tin điện tử UBND quận, tiếp tục phát huy phiên bản 

sử dụng trên điện thoại thông minh, nhắn tin kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

liên quan đến hộ kinh doanh cá thể, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và công dân; cải 

thiện giao diện phần mềm hành chính thân thiện hơn;  

- Thành lập Tổ Thường trực đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại UBND quận;  

- Phối hợp Sở TT&TT và đơn vị tự tổ chức tập huấn sử dụng các ứng dụng 

công nghệ thông tin đang triển khai tại quận và các phường;  

- Tờ rơi khuyến khích công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 

Trong thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đều 

gắn với công tác công khai hóa các thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa 

điện tử, sắp xếp lại các bộ phận, cán bộ tổ một cửa và bộ phận cấp giấy phép đăng 

ký kinh doanh hộ cá thể, trong năm có phân cấp kiểm tra cấp phép kinh doanh gas 

cho phòng Kinh tế. 

Ngoài ra, các nội dung về chủ trương, chính sách, các đề án phát triển kinh tế 

- xã hội của quận được thông báo công khai dưới nhiều hình thức để công dân, tổ 

chức biết và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, thực hiện các giải pháp tổ chức 

thực hiện nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

3. Về cải thiện chỉ tiêu về khởi sự kinh doanh 

Tích cực hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp khi có yêu cầu, giải 

quyết đúng hẹn, không chậm trễ các thủ tục thuộc thẩm quyền của quận như: 

- Cấp giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể ước đạt 1200 hộ;  

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã 05 trường hợp, tạm ngừng kinh 

doanh 11, thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 83 trường hợp, thông 

báo chấm dứt kinh doanh 73 hộ, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bị 

mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác) 09 hộ; 

- Trong năm, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 900 doanh 

nghiệp với tổng vốn 1.812 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 

đến nay trên địa bàn quận số doanh nghiệp đang hoạt động có 3.043 doanh nghiệp 

với tổng vốn đăng ký 11.343 tỷ đồng; số doanh nghiệp giải thể và doanh nghiệp xin 

tạm ngừng hoạt động có giảm hơn so với cùng kỳ. 
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4. Về việc đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục có 

liên quan đến đất đai và xây dựng và tiếp cận điện năng 

- Chi nhánh điện lực Cẩm Lệ thực hiện tốt, đảm bảo kịp thời nhanh chóng 

các thủ tục hợp đồng điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư các thủ tục liên quan đến đất 

đai, môi trường,… 

5. Về việc đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục và 

tình hình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các quy định về thuế, hải quan, 

bảo hiểm xã hội.  

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến các thủ tục tiếp 

nhận hồ sơ liên quan đến việc kê khai và nộp thuế qua mạng, một cửa điện tử; cải 

tiến quy trình thụ lý giải quyết nợ thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

hướng dẫn, nhắc nhở và xử phạt hành chính các doanh nghiệp nếu vi phạm. Đồng 

thời, Chi cục thuế quận làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế,  

cho doanh nghiệp. 

Nhờ làm tốt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của quận, 

trong năm qua đã thu hút được nhiều doanh nghiệp chuyển về hoạt động trên địa 

bàn quận, thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án dịch vụ vào quận.  

6. Về mục tiêu tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp tại thành phố Đà 

Nẵng. 

- Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn quận với chủ đề “Kết nối cộng đồng thúc đẩy 

hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn quận” cho lãnh đạo của các phòng, ban, ngành 

và đoàn thể quận và hơn 200 tham dự viên là hội viên phụ nữ, Đoàn thanh niên 

CSHCM quận. 

- Phối hợp Hội Doanh nghiệp quận tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 39-NĐ/CP của Chính phủ về hướng dẫn thi 

hành Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các phòng 

ban quận, phường, và hơn 250 doanh nghiệp tham dự, báo cáo viên là Tiến sĩ Lê trí 

Thành, Nguyên Viện hhó Viện kinh tế Trung ương. 

- Phối hợp Đoàn TNCSHCM quận tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao kiến 

thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” cho đối tượng là doanh nghiệp và hơn 300 đoàn 

viên thanh niên trên địa bàn quận vào tháng 7/2018. 

- Phối hợp Hội LHPN quận tổ chức hội thảo “Kết nối cộng đồng - Chung tay 

khởi nghiệp” vào tháng 9/2018 cho doanh nghiệp, hội viên phụ nữ quận. 

Ngoài ra, thường xuyên theo dõi hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp 

quận, thông qua các buổi làm việc với BCH hội Doanh nghiệp nhằm trao đổi, nắm 

bắt những tồn tại và kịp thời giải quyết những phát sinh, có hướng tạo điều kiện tốt 
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nhất cho cộng đồng doanh nghiệp quận trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tái 

khởi nghiệp và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 

7. Các nhiệm vụ khác có liên quan đã được phân công cho các đơn vị tại 

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND thành phố.  

- Thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp theo Kế hoạch của UBND quận, tổ 

chức chương trình đối thoại doanh nghiệp định kỳ và đột xuất, nhằm kịp thời tháo 

gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn; 

- Phối hợp Trung tâm XTTM Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn “Ứng dụng 

thương mại điện tử trong kinh doanh” vào ngày 10/11/2018 với sự tham gia của các 

đại biểu là đại diện các phòng, ban, các phường và hơn 150 doanh nghiệp tham dự. 

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch của UBND quận 

về tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh tại quận Cẩm Lệ phát triển đến năm 2020, 

tập trung nhóm giải pháp về công khai hóa các thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế 

một cửa liên thông, một cửa điện tử, cải cách thủ tục hành chính. 

2. Lãnh đạo quận và Hội DN quận tiếp tục phối hợp với các cấp thành phố 

tháo gỡ và hỗ trợ các vướng mắc của doanh nghiệp. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ  

thực hiện đầu tư Cụm công nghiệp quận; Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2). 

Rà soát và đề xuất hướng giải quyết việc di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ra 

khỏi khu dân cư và các doanh nghiệp bức xúc về mặt bằng sản xuất. 

3. Tích cực hỗ trợ hoạt động Hội Doanh nghiệp quận, làm tốt các hoạt động 

kết nối cung cầu, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày Doanh nhân Việt 

Nam 13/10.  

4. Tổ chức hội nghị giới thiệu, xúc tiến đầu tư vào quận nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư vào quận trong năm 2019 và các năm tiếp. 

5. Tổ chức tốt các buổi tọa đàm, đối thoại giữa lãnh đạo UBND quận, các sở, 

ban, ngành liên quan với các doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; 

đồng thời, cập nhật những chủ trương, chính sách, thông tin liên quan đến doanh 

nghiệp và chia sẻ học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

  1. Việc triển khai NQ số 19/NQ-CP còn gặp những khó khăn nhất định, công 

tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển khởi nghiệp còn nhiều bất cập, còn thiếu 

sơ sở vật chất, cơ quan chuyên trách, cán bộ kỹ thuật và nguồn kinh phí đảm bảo 

cho hoạt động khởi nghiệp. 

2. Việc tham mưu giải quyết và đề xuất các ngành của thành phố còn chậm. 

Đến nay, một số đề xuất các thủ tục đầu tư các doanh nghiệp của UBND quận Cẩm 

Lệ trình UBND thành phố còn một số dự án chưa có ý kiến giải quyết trả lời. 
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3. Do phân cấp thẩm quyền nên việc hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp còn 

thiếu tính chủ động, nhất là giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường. 

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết sô 19/NQ-CP 

của Chính phủ trong năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 trên địa bàn 

quận, UBND quận kính báo cáo Sở KH&ĐT thành phố biết để tổng hợp./. 
  

Nơi nhận: 
- Sở KH-ĐT tp (b/cáo); 

- CT, PCT.UBND quận 
 (a.Nam Sơn); 

- Phòng Kinh tế; 

- Lưu: VT, KT.                                                                                                                                                                        
 

       KT.CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

      Phạm Nam Sơn 
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