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Số:1523/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Chương trình công tác năm 2008 của UBND thành phố 

_______________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2006 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về Quy chế làm việc của UBND thành phố;
Theo kết luận tại cuộc họp UBND thành phố ngày 28 tháng 12 năm 2007;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Đ iều 1. Ban hành Chương trình công tác năm 2008 của UBND thành phố kèm 
theo Quyết định này.

Điều 2. Việc thực hiện Chương trình công tác ban hành kèm theo Quyết định này 
là một trong những tiêu chí quan trọng để UBND thành phố xem xét, đánh giá kết quả 
thi đua của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trong năm 2008.

Điều 3. Giao Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện căn 
cứ vào Chương trình công tác tại Điều 1, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực 
hiện. Các đề án trình UBND thành phố theo Chương trình công tác phải được lãnh đạo 
phụ trách cho ý kiến thông qua, trước khi trình tại các phiên họp UBND thành phố.

Điều 4. Giao Văn phòng UBND thành phố xếp lịch họp UBND thành phố hàng 
tháng để thông qua các đề án quy định tại Điều 1, theo dõi tình hình thực hiện Chương 
trình công tác và báo cáo UBND thành phố vào cuối năm 2008.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 6. Thành viên UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch 

UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh
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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2008 
CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND
Ngày 13  tháng 02  năm 2008 của UBND thành phố)

_______________________________

Năm 2008 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nói chung 
và thành phố Đà Nẵng nói riêng, là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã 
hội 05 năm 2006 – 2010. Nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế 
quốc tế, thành phố Đà Nẵng ngày càng khẳng định được vị thế và vai trò ở trong nước, 
được bạn bè quốc tế quan tâm sau những thành tựu mà thành phố đạt được trong thời 
gian qua. Bên cạnh những thuận lợi được tạo ra trong bối cảnh nước ta đang hội nhập 
sâu, rộng vào nền kinh tế quốc tế, trong năm tới, Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với nhiều 
khó khăn khách quan do biến động của nền kinh tế thế giới, sự tăng cao của giá cả 
nguyên, nhiên, vật liệu; diễn biến thời tiết phức tạp. Đồng thời, thành phố cũng đứng 
trước nhiều vấn đề còn tồn tại về sản xuất công nghiệp, quy mô phát triển, đời sống của 
các hộ dân thuộc diện giải tỏa, tiến độ xây dựng các công trình, tình hình trật tự an toàn 
xã hội...

Trên cơ sở triển khai Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 
2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, kỳ họp lần thứ 10 về nhiệm 
vụ năm 2008, UBND thành phố xây dựng Chương trình công tác năm 2008, và giao cho 
các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chức 
năng, đồng thời, triển khai các định hướng, giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch 
năm 2008, cụ thể như sau:

I. Một số định hướng hoạt động trong năm 2008:
1. Đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập sâu, rộng kinh tế quốc tế:
Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao theo hướng bền vững; đảm bảo chất 

lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố. Hoàn thiện cơ chế, chính 
sách phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực có hiệu quả, đi đôi với việc nâng cao chất 
lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục 
chuyển đổi cơ cấu nội bộ ngành thuỷ sản-nông-lâm, phát huy lợi thế kinh tế biển theo 
hướng nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ, duy trì các hình thức tổ chức sản xuất phù 
hợp, đạt hiệu quả, kết hợp bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia.

Tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, tập trung đầu tư phát triển một số ngành như: 
thương mại, du lịch cao cấp; vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, giáo 
dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe. Chủ động liên kết với các tỉnh khu vực miền Trung, 
các địa phương có tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây đi qua, tạo điều kiện thuận lợi để 
phát triển dịch vụ, tập trung khai thác các lợi thế cho phát triển du lịch của thành phố. 
Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, trong đó chú trọng xây 



dựng các giải pháp hỗ trợ việc triển khai các dự án trong và ngoài nước đã được cấp 
phép; khuyến khích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng dưới nhiều hình thức như BOT, 
BT, BO; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, phấn đấu trong năm 2008 thu hút đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt từ 350 triệu USD trở lên.

2. Tập trung thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý 
đô thị và tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa dự án:

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý xây dựng cơ bản từ khâu chuẩn bị và thẩm 
định dự án; đánh giá, giám sát; quản lý và cân đối hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ 
ngân sách nhằm phục vụ kịp thời các công trình; khởi công và xây dựng các công trình 
trọng điểm: Cầu mới qua sông Hàn, đường Nguyễn Văn Linh nối dài, Trung tâm Hành 
chính thành phố, Trường Nguyễn Khuyến... Hoàn thành và đưa vào sử dụng Cầu Thuận 
Phước, đường ven sông Tuyên Sơn - Tuý Loan, đường nối cầu Thuận Phước - đường 
Trần Quang Khải và một số dự án đã có kế hoạch hoàn thành trong năm 2008.

Tiếp tục làm tốt công tác bố trí tái định cư, đi đôi với hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, ổn 
định đời sống nhân dân; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị. Thực 
hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng thành phố môi trường. 

3. Thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tăng cường các 
biện pháp quản lý thu, chống thất thu, nợ đọng thuế:

Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn lậu thuế, chống buôn lậu và gian lận 
thương mại, hạn chế nợ đọng thuế. Đổi mới công tác chi tiêu ngân sách nhà nước, gắn 
việc thu chi với việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường 
trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu đơn vị về việc sử dụng ngân sách, tài sản công. 
Thực hiện có hiệu quả chủ trương tiết kiệm 5% chi thường xuyên trong Dự toán chi 
ngân sách địa phương năm 2008 để xây dựng Bệnh viện Ung Bướu của thành phố. 

4. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương 
xã hội hóa trên các lĩnh vực: văn hóa xã hội, y tế, thể dục-thể thao:

Mở rộng và đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài 
nước; thực hiện xã hội hóa hoạt động khoa học-công nghệ; tăng cường đảm bảo an 
toàn, an ninh mạng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phần mềm và nội dung 
thông tin số. 

Triển khai có hiệu quả các đề án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, 
văn hóa, thể dục thể thao. Duy trì và đẩy mạnh thực hiện các chương trình thành phố “5 
không”, “3 có” nhất là “có nhà ở”; đẩy mạnh chương trình “Đào tạo 100 Thạc sĩ, Tiến 
sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”.

Nâng cao chất lượng dạy, học nghề; phát triển hơn nữa “Chợ việc làm” và các hình 
thức tuyển dụng lao động phù hợp. Quan tâm đầy đủ đời sống các đối tượng chính sách; 
nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số, gia đình, trẻ em, đảm bảo 
mọi người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, có điều kiện tiếp cận và sử dụng 
các dịch vụ y tế có chất lượng. 

 5. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục và hiện đại hóa nền hành chính; sắp xếp lại 
tổ chức, bộ máy các sở, ngành phù hợp quy định của Trung ương; tăng cường kỷ 



cương hành chính, chống tham nhũng và tiêu cực:
Chủ động chuẩn bị phương án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của các cơ quan hành 

chính để triển khai thực hiện khi có hướng dẫn của Chính phủ và cá Bộ, ngành Trung 
ương. Tiếp tục thực hiện chủ trương về chính sách khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi, 
nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức;  triển khai Đề án thí điểm mô hình 
tổ chức “Chính quyền đô thị”; hoàn thiện và đưa vào sử dụng phổ biến việc đăng ký 
kinh doanh qua mạng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Khai thác hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng thành 
phố. Tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, trong 
đó tập trung vào 04 lĩnh vực trọng tâm: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất 
đai, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công.

6. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an 
toàn xã hội:

Đảm bảo kế hoạch phòng, chống gây rối, bạo loạn; an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, 
an ninh văn hóa-tư tưởng nhằm tạo môi trường chính trị ổn định. Có chế độ khuyến 
khích các cá nhân, đơn vị tích cực tham gia phát hiện và bắt trộm, cướp. Tuyên truyền, 
giáo dục nhân dân thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, 
tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

II. Các nội dung trình tại các phiên họp thường kỳ của UBND thành phố Đà 
Nẵng trong năm 2008:

Tháng 02 năm 2008:
1. Báo cáo Phương án tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quản 

lý theo Nghị quyết Trung ương V.
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

2. Quyết định ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một 
cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND phường, xã (thay thế các Quyết định số 
186/2004/QĐ-UB, Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND, Quyết định số 2061/QĐ-UBND 
của UBND thành phố).

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

3. Quyết định ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một 
cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND quận, huyện (thay thế các Quyết định số 
06/2006/QĐ-UBND, Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND, Quyết định số 2061/QĐ-
UBND của UBND thành phố).

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.



4. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 
hành Trung ương (khoá X) trình Ban Chấp hành Đảng bộ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

5. Quy hoạch chi tiết Bưu chính, Viễn thông thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008-
2015.

- Cơ quan chủ trì: Sở Bưu chính, Viễn thông.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, các Sở, Ban ngành liên quan, các doanh 

nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn thành phố và đơn vị tư vấn.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

Tháng 3 năm 2008:
1. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành 

phố Quý I/2008.
- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan phối hợp: Cục Thống kê và các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

2. Quyết định thay thế Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20/5/2007 của 
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức-bộ máy, biên chế, 
cán bộ, công chức, viên chức hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh 
nghiệp Nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

3. Quy hoạch tổng thể sự nghiệp truyền thanh, phát thanh truyền hình Đà Nẵng 
giai đoạn 2008 – 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Đài phát thanh–Truyền hình Đà Nẵng.
- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi 

trường, Nội vụ, Văn hóa-Thông tin, UBND các quận, huyện và các cơ quan có liên 
quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh.
Tháng 4 năm 2008:
1. Báo cáo Phân loại đơn vị hành chính quận, huyện, thành phố. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

2. Đề án xã hội hóa một số dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông công chính 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.



- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông công chính.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính, Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng 
và các cơ quan có liên quan.

- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến.
3. Báo cáo về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức thành phố và một số chính sách 

để phát huy nội lực đội ngũ cán bộ, công chức thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

4. Đề án “Chính quyền đô thị”.
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

5. Báo cáo kiểm điểm tình hình sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX 
Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

  - Cơ quan chủ trì : Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan phối hợp : Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.
- Lãnh đạo phụ trách : Chủ tịch UBND thành phố.

6. Các nội dung cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) để trình 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

  - Cơ quan chủ trì : Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan phối hợp : Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.
- Lãnh đạo phụ trách : Chủ tịch UBND thành phố.

Tháng 5 năm 2008:
1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND thành phố.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

2. Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ
- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh

3. Quyết định ban hành cơ chế, chế tài đối với những hành vi vi phạm nội quy và 
các quy định khác của thành phố tại các bãi tắm biển trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Công an thành phố, Sở Tư pháp, UBND các quận Ngũ 



Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê và Liên Chiểu.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Chính.
Tháng 6 năm 2008:
1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành 

phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 để 
trình HĐND thành phố.

- Cơ quan chủ trì:  Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan phối hợp: Cục Thống kê và Văn phòng UBND thành phố.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp 
quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 để trình HĐND thành phố.

- Cơ quan chủ trì:  Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan thành phố.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy 

Khương.
3. Báo cáo tình hình thực hiện và rà soát Kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 

2008.
- Cơ quan chủ trì:  Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

4. Báo cáo Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính các quận, huyện, phường, xã 
có xâm canh, xâm cư và do chỉnh trang đô thị.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

5. Ban hành Quy định về thi tuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 
các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

6. Quy hoạch phát triển ngành giao thông công chính đến năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông công chính.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến

Tháng 7 năm 2008:
1. Quyết định ban hành Đề án quy định Mức thu học phí và chính sách cho giáo 

viên các trường Cao đẳng nghề.
- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.



- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh.

2. Quyết định ban hành Đề án dạy nghề và giải quyết việc làm cho đối tượng sau 
cai nghiện ma tuý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Các Ban, ngành, đoàn thể liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh.

3. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 
2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 để trình Thành ủy.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố

Tháng 8 năm 2008:
1. Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình "Tập trung phát triển mạnh du lịch và các 

dịch vụ mà thành phố có thế mạnh, xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung 
tâm thương mại, du lịch, dịch vụ lớn của cả nước".

- Cơ quan chủ trì: Sở Du lịch..
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Chính.

2. Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Sở Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Chính.

3. Quy hoạch ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đến năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh.

Tháng 9 năm 2008:
1. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước. - 

Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương.
2. Báo cáo tình hình Kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố Đà Nẵng quý 

III/2008.
- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan phối hợp: Cục Thống kê và các đơn vị có liên quan.
-  Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.



3. Quyết định ban hành Đề án Hỗ trợ lâu dài cho các đối tượng chính sách bị mắc 
bệnh hiểm nghèo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh.

Tháng 10 năm 2008:
1. Nghiên cứu Dự án xây dựng Khu công nghiệp sạch, công nghệ cao Hòa Ninh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, 

Ban Quản lý các KCN và Chế xuất, Viện Quy hoạch xây dựng thành phố.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Chính.

2. Báo cáo sửa đổi, bổ sung chính sách đền bù, giải tỏa, tái định cư năm 2008 để áp 
dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND 

các quận, huyện.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy 

Khương.
3. Đề án Trình Chính phủ thành lập Thị trấn thuộc huyện lỵ Hoà Vang.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

4. Kế hoạch biên chế năm 2009.
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

5. Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2025.
- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố

Tháng 11 năm 2008:
1. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2008, xây dựng và phân bổ 

dự toán thu chi ngân sách năm 2009 và Báo cáo về một số biện pháp điều hành dự toán 
thu chi ngân sách Nhà nước năm 2009.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho 

bạc Nhà nước Đà Nẵng.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy 



Khương.
2. Báo cáo điều chỉnh, bổ sung giá đất năm 2008 để áp dụng từ ngày 01 tháng 01 

năm 2009 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế, 

UBND các quận, huyện.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy 

Khương.
3. Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2008 và nhiệm vụ 

năm 2009 để trình HĐND thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

4. Báo cáo tình hình thực hiện và rà soát vốn đầu tư XDCB năm 2008 và kế hoạch 
cân đối vốn XDCB năm 2009.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

5. Quy định về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng các sở ban ngành, quận, huyện; cán bộ, công chức phường, xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

6. Xây dựng chính sách phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008 – 2015.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thủy sản Nông lâm.
- Cơ quan phối hợp: Sở Công nghiệp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Liên minh HTX và UBND các quận, huyện.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Chính.

7. Đề án định hướng phát triển đồng bộ các loại hình vận tải đến năm 2020.
- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông công chính.
- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến.

Tháng 12 năm 2008:
1. Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2008.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.



2. Chương trình công tác năm 2009 của UBND thành phố
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

3. Danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, 
huyện thực hiện trong năm 2009.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

4. Quy định về việc tiếp nhận người ngoài vào công tác tại các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

II. Các nội dung lãnh đạo UBND thành phố nghe các ngành báo cáo tại đơn 
vị:

Tháng 02 năm 2008:
1. Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2008.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thương mại.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: PCT UBND thành phố Trần Phước Chính.

2. Phương án điều chỉnh giá cho thuê mặt bằng tại Siêu thị và giá cho thuê mặt 
bằng tại Trung tâm Hội chợ triển lãm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thương mại.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.
- Lãnh đạo phụ trách: PCT UBND thành phố Trần Phước Chính.

3. Báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Có nhà ở” cho nhân dân thành phố Đà 
Nẵng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

Tháng 3 năm 2008:
1. Phương án lập lại trật tự quản lý chung cư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng.



- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến.
2. Tăng cường đội ngũ cán bộ tư pháp-hộ tịch xã, phường và nâng cao năng lực 

nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chứng thực ở xã, phường, quận, huyện trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện, xã, phường.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

2. Phương án cải tạo xây dựng lại chung cư (nhà tập thể xuống cấp).
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Văn phòng UBND thành 

phố.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

7. Đề án Quy hoạch và trồng cây xanh, cây cảnh tại Phòng Nuôi cấy mô tế bào 
thực vật tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng, UBND 

huyện Hòa Vang và UBND xã Hòa Ninh.
- Lãnh đạo phụ trách: PCT UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh

8. Các đề án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về triển khai, thực hiện xã hội 
hóa các dịch vụ công ích đô thị.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông công chính
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành 

phố.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến

9. Báo cáo công tác xuất khẩu quý I/2008 và bàn biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu 
năm 2008.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thương mại
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: PCT UBND thành phố Trần Phước Chính.

Tháng 4 năm 2008:
1. Báo cáo Chương trình phát triển du lịch năm 2008 và định hướng phát triển du 

lịch Đà Nẵng đến năm 2010.
- Cơ quan chủ trì: Sở Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: PCT UBND thành phố Trần Phước Chính.

2. Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 43/2005/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 4 năm 2005 của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch quản lý hoạt động đánh 
giày, bán sách báo dạo và bán hàng rong; và triển khai Nghị định 39/2007/NĐ-CP ngày 



16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc 
lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thương mại.
- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân số 

Gia đình và Trẻ em, Sở Văn hóa-Thông tin.
- Lãnh đạo phụ trách: PCT UBND thành phố Trần Phước Chính.

3. Báo cáo đầu tư xây dựng Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng.
- Cơ quan chủ trì: Sở Bưu chính, Viễn thông.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng,  Kế hoạch và Đầu tư, tư vấn.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

4. Đo đạc lập bản đồ chỉnh lý biến động cho các phường, xã có biến động 40% 
diện tích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: UBND các quận, huyện, phường, xã.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến.

5. Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quản lý tổng hợp vùng bờ thành phố Đà Nẵng 
giai đoạn 2007 – 2010.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến.

6. Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Đội Quản lý an ninh trật tự du lịch.
- Cơ quan chủ trì: Sở Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Chính.

7. Quy chế và xây dựng kế hoạch về quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng 
theo Quyết định số 111/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Sở Công nghiệp, các cơ quan liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

8. Báo cáo chuyên đề về đầu tư xây dựng chợ Cồn và một số chợ khác theo quy 
hoạch phát triển chợ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thương mại.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: PCT UBND thành phố Trần Phước Chính.

9. Quy hoạch Khu dân cư Tuyên Sơn – Hoà Cường Nam.
- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Viện Quy hoạch Xây dựng, Ban Giải tỏa đền bù các dự 



án đầu tư Xây dựng thành phố (số 3), UBND quận Hải Châu, UBND phường Hòa 
Cường Nam.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố
Tháng 5 năm 2008:
1. Kế hoạch hành động hậu gia nhập WTO (giai đoạn 2) tổng hợp từ chương trình, 

kế hoạch chi tiết của các ngành.
- Cơ quan chủ trì: Sở Thương mại.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: PCT UBND thành phố Trần Phước Chính.

2. Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong việc 
tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng có sử 
dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

3. Dự án Xây dựng Trung tâm chiếu xạ.
- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Thủy sản-Nông lâm, Sở 

Công nghiệp.
- Lãnh đạo phụ trách: PCT UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh.

4. Quy hoạch khu ngoại giao đoàn tại thành phố Đà Nẵng.
- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ
- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên 

và Môi trường.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến

5. Quy hoạch phát triển công viên chuyên đề trên địa bàn thành phố đến năm 2002.
- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông công chính.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường.
- Lãnh đạo phụ trách: PCT UBND thành phố Trần Phước Chính.

6. Đề án chuyên ngành trong căn cứ hậu phương số 1 của thành phố (đề án thực 
hiện Chương trình 9 của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính 
trị).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Sở Thủy sản – Nông lâm, Sở Giao thông công 

chính.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố

Tháng 6 năm 2008:



1. Báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Có nhà ở” cho nhân dân thành phố Đà 
Nẵng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

2. Sửa đổi Quyết định 102/2006/QĐ-UBND ngày 26/11/2006 của UBND thành 
phố Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, các 
cơ quan, đơn vị khác của các tổ chức thuộc Bộ, ngành Trung ương và địa phương khác 
đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công 
chức phường, xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

4. Quy hoạch Khu phục vụ nhân dân Bãi rác Khánh Sơn và nhà ở khu thu nhập 
thấp (thuộc khu tái định cư kho tàng và cơ sở sản suất sau ga đường sắt mới).

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng, Ban Giải tỏa đền 

bù các dự án đầu tư xây dựng thành phố Đà Nẵng (số 3), UBND quận Liên Chiểu, 
UBND phường Hòa Khánh Nam.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố
5. Đề án ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông cho người khuyết tật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Bưu chính, Viễn thông
- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà 

Nẵng.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố

6. Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông cho nông thôn.
- Cơ quan chủ trì: Sở Bưu chính, Viễn thông
- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà 

Nẵng.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố

7. Đề án quy định đi ngầm cáp viễn thông trên địa bàn thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Sở Bưu chính, Viễn thông



- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố

8. Kế hoạch “tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cho 03 xã phía Tây, 
giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Trước mắt năm 2008 xây dựng tại xã 
Hòa Bắc 1 nhà làm việc cho lực lượng vũ trang xã và trang bị một số công cụ hỗ trợ cần 
thiết cho lực lượng dân quân cơ động 03 xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
- Cơ quan phối hợp: UBND huyện Hòa Vang.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

9. Kế hoạch và triển khai xác định ranh giới, diện tích khu vực đất quốc phòng đơn 
vị quân đội trên địa bàn. Lập bản đồ chung của thành phố; bản đồ đối với cấp quận, 
huyện (tỷ lệ 1/10.000); sơ đồ vị trí, ranh giới từng khu vực tỷ lệ 1/500 và bảng tổng hợp 
thống kê số liệu cụ thể. Đề án thực hiện nội dung chương trình của UBND thành phố 
thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Sở Công nghiệp, các cơ quan liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

Tháng 7 năm 2008:
1. Quy định về trình tự, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu 

ban hành các thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

2. Quy hoạch chi tiết giao thông tĩnh.
- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông công chính.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến

3. Đề án kêu gọi đầu tư, khai thác bến bãi đậu đỗ phương tiện.
- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông công chính.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến

4. Khảo sát các khu vực phục vụ cho việc lập quy hoạch các khu du lịch.
- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố

5. Quy hoạch Khu đô thị Nam Non Nước H6.
- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND phường Hòa Hải. 



- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố
6. Quy hoạch Khu Tái định cư phục vụ giải toả xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp  Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng, UBND quận Ngũ 

Hành Sơn, UBND phường Hòa Quý.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố

Tháng 8 năm 2008:
1. Quyết định ban hành Đề án Thông tin thị trường lao động.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh.

2. Chương trình trung, đại tu các tuyến đường thành phố đến năm 2010.
- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông công chính.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến

3. Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố
4. Thiết kế đô thị đối với các khu vực trung tâm và các trục đường chính trên địa 

bàn thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố

Tháng 9 năm 2008:
1. Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các Sở ban ngành trong công tác 

quản lý kinh doanh cơ sở lưu trú.
- Cơ quan chủ trì: Sở Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Chính.

2. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nguyên liệu sét trên địa bàn 
thành phố giai đoạn 2008 – 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến

3. Các quy hoạch chuyên ngành khác trên lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (thoát 
nước, chiếu sáng).



- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông công chính.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến.

4. Khảo sát lập dự án Sở chỉ huy thời chiến huyện Hòa Vang. Dự án thực hiện nội 
dung chương trình 9 của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố

5. Quy hoạch Khu đô thị mới Nam cầu Cẩm Lệ (khu B) giai đoạn 1.
- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng, Ban Giải tỏa đền 

bù các dự án đầu tư xây dựng thành phố Đà Nẵng (số 3), UBND huyện Hòa Vang, 
UBND xã Hòa Châu.

- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố
6. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây 

dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

7. Báo cáo tinh hình thực hiện Đề án “Có nhà ở” cho nhân dân thành phố Đà 
Nẵng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

Tháng 10 năm 2008:
1. Quy hoạch thăm dò, khai thác cát biển vịnh Đà Nẵng làm vật liệu san lấp giai 

đoạn 2008 – 2020.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến

2. Quyết định ban hành Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh



3. Xây dựng mô hình quản lý ven bờ có sự tham gia của công cộng tại phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thủy sản – Nông lâm
- Cơ quan phối hợp: UBND quận Sơn Trà, UBND phường Thọ Quang và 

các cơ  quan có liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: PCT UBND thành phố Trần Phước Chính

Tháng 11 năm 2008:
1. Đề án định hướng phát triển các cơ sở đào tạo lái xe, đăng kiểm xe cơ giới trên 

địa bàn thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông công chính.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến.

2. Khảo sát quy hoạch kinh tế kết hợp với quốc phòng trên bán đảo Sơn Trà theo 
Công văn số 222/QP ngày 09/7/2002 của Bộ Quốc phòng (nội dung thực hiện Chương 
trình 9 của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố

Tháng 12 năm 2008:
1. Báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Có nhà ở” cho nhân dân thành phố Đà 

Nẵng.
- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND thành phố.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


