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CHỈ THỊ
Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP

 ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ
_____________________________

Trong tình hình giá cả năng lượng, nguyên vật liệu cơ bản và lương thực, thực 
phẩm trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng cao; kinh tế thế giới có sự suy giảm, đã gây 
tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù, các biện pháp kiểm soát giá cả, lạm 
phát đã được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện ngay từ đầu năm, 
nhưng thực tế lạm phát vẫn chưa được kiềm chế, vượt xa mức dự báo đã tác động mạnh 
đến sản xuất và đời sống nhân dân, người làm công ăn lương, lao động ở các khu công 
nghiệp và bộ phận dân cư có thu nhập thấp. Trước bối cảnh này, thành phố Đà Nẵng 
cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. 

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 
2008 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; để góp phần kiềm chế lạm phát, hoàn 
thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội thành phố, đảm bảo an sinh xã hội, Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị:

1. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm:
a) Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008 

theo Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 về nhiệm vụ năm 
2008 đã được Hội đồng nhân dân thành phố, khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 
10 thông qua; đồng thời thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 17 
tháng 03 năm 2008 của UBND thành phố về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều 
hành thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội và Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 07 tháng 
01 năm 2008 của UBND thành phố về một số biện pháp quản lý và điều hành dự toán 
thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Đà Nẵng;

b) Tập trung và nỗ lực phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt dự toán được giao 
đầu năm 2008; thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi, đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm ngặt 
trong tất cả các cấp, các ngành, hội đoàn thể, cụ thể:

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong những tháng còn lại năm 2008 theo tinh 
thần Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tạm dừng mua sắm ôtô, phương tiện, tài sản khác có giá trị lớn; sửa chữa lớn trụ 
sở làm việc;

- Cắt giảm những khoản chi mua sắm chưa thật cần thiết, ngừng các khoản chi cho 
các nhiệm vụ khác chưa cấp bách, nội dung không thiết thực;



- Tiết kiệm tối đa trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng 
dầu (tiết kiệm tối thiểu 10%);

- Hạn chế tối đa các khoản chi tiếp khách, các đoàn công tác (trong và ngoài nước) 
bằng kinh phí ngân sách hoặc có nguồn gốc ngân sách nhà nước mà không thiết thực; 
giảm chi phí đi lại (nhất là phương tiện máy bay); giảm các khoản chi phí hội nghị, hội 
thảo, lễ hội, tổng kết, sơ kết, đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày 
thành lập… 

c) Tổ chức các cuộc họp quán triệt các biện pháp kiềm chế lạm phát đến cán bộ, 
công nhân viên trong từng đơn vị; nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; yêu cầu mỗi 
cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 
làm việc có hiệu quả;

d) Chỉ đạo các doanh nghiệp tiến hành rà soát tất cả các khoản chi nhằm hạ giá 
thành và phí lưu thông; tăng cường công tác giám sát tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp nhà nước, chấn chỉnh việc đầu tư kém hiệu quả. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Cục Thống kê thành phố, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã 

hội thành phố tập trung theo dõi, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội thành phố hàng 
tháng, chủ động đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã 
hội thành phố năm 2008; chuẩn bị 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; 

b) Rà soát, tập trung vốn đầu tư cho các dự án quan trọng, các công trình trọng 
điểm. Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tháo gỡ kịp thời những 
vướng mắc về cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn 
vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, Sở Y tế khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc hỗ trợ cho các đối 
tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ; đồng thời báo cáo UBND thành phố giải quyết;

b) Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện thông báo giá vật liệu xây dựng, hàng quý 
trên địa bàn thành phố trong năm 2008 để làm cơ sở quản lý mặt bằng giá cả và thực 
hiện thanh quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản;    

c) Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm soát việc chấp hành pháp 
luật nhà nước về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

4. Sở Công Thương có trách nhiệm:



a) Chỉ đạo Chi cục Quản lý Thị trường phối hợp đồng bộ với các lực lượng liên 
ngành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý không để xảy ra tình 
trạng lạm dụng tình hình biến động về nguồn hàng, giá cả trên thị trường để đầu cơ, 
nâng giá, nhất là các loại vật liệu xây dựng quan trọng (xi măng, sắt thép, gạch, cát, 
sạn), năng lượng (xăng dầu, điện), vật liệu xây dựng vật tư nông nghiệp (phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật); hàng tiêu dùng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, thuốc 
chữa bệnh, các hoạt động dịch vụ khác như: phí vận tải, phí trông giữ các phương tiện; 
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; phối hợp 
với UBND các quận, huyện và các ngành chức năng của thành phố tăng cường công tác 
tuần tra, trinh sát để chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình hiện nay; kiên 
quyết không để tình trạng khan hiếm hàng hoá cục bộ gây sốt giá giả tạo và phải quản 
lý chặt chẽ thị trường không để giá cả hàng hoá tăng cao hơn mức giá bình quân trên thị 
trường cả nước; 

b) Chủ động làm việc với các doanh nghiệp thương mại lớn (siêu thị, tổng đại lý 
phân phối...) kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm và các doanh nghiệp kinh 
doanh các loại vật tư quan trọng như xăng dầu, sắt, thép, các loại vật liệu xây dựng 
khác, phân bón... trên địa bàn thành phố nhằm triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối 
nguồn hàng; nâng tỷ lệ dự trữ tối thiểu để đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường xuyên 
của xã hội; đăng ký đầy đủ, kịp thời về giá bán ổn định theo thời gian với cơ quan quản 
lý thị trường; tự kiểm tra giá bán và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của 
hệ thống bán lẻ, các đại lý bán lẻ của doanh nghiệp;

c) Phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng đề xuất cơ 
chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp để báo cáo UBND thành phố tháo gỡ khó khăn 
vướng mắc và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, khuyến 
khích xuất khẩu;

d) Dự thảo kế hoạch hành động của UBND thành phố về thực hiện các biện pháp 
quản lý thị trường trên địa bàn thành phố trong tình hình hiện nay.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm:
a) Tổ chức thu hoạch vụ Đông Xuân, triển khai sản xuất vụ Hè Thu kịp thời vụ và 

khai thác vụ cá Nam đạt kết quả; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia 
cầm, dịch lở mồm long móng ở gia súc, bệnh tai xanh ở lợn; đồng thời, tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát để phát hiện kịp thời, khoanh vùng xử lý các ổ dịch bệnh ngay từ 
khi mới xuất hiện; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan  phòng chống, khắc 
phục thiệt hại do thiên tai gây ra;

b) Tăng cường hỗ trợ công tác khuyến nông: Hỗ trợ biến động tăng giá phân bón, 
giống lúa, thuốc bảo vệ thực vật... để sản xuất vụ Hè thu; Hỗ trợ giống rau các loại cho 
04 vùng sản xuất rau an toàn (Bắc Mỹ An, Hoà Tiến 1, Hoà Phong 2, Hoà Thọ Đông) 
để khôi phục các vùng chuyên canh rau; thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh trên cây 
trồng, vật nuôi, đặc biệt chú ý dịch bệnh rầy nâu, sâu cuốn lá... trên cây lúa; cúm gia 
cầm và dịch tai xanh ở heo. Hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, vacxin phòng chống dịch 



bệnh trên gia súc, gia cầm và cây trồng cho nông dân khi xảy ra dịch bệnh, sâu bệnh;
c) Xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện các chương trình hỗ trợ khuyến 

nông - lâm - ngư.
6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
a) Rà soát, thống kê lại danh sách các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành 

phố, báo cáo UBND thành phố;
b) Dự thảo văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, thực hiện 

nghiêm túc quy định của trung ương về mức lương tối thiểu cho người lao động trong 
các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo cuộc sống trong tình hình hiện nay;

c) Đẩy mạnh hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo, lao động ở các vùng bị thu hồi đất 
do chuyển mục đích sử dụng; kết hợp với mở rộng các hoạt động thông tin, giao dịch 
“chợ việc làm” để gắn kết cung - cầu lao động trên địa bàn thành phố;

d) Tiếp tục hỗ trợ đối tượng chính sách thường xuyên gặp khó khăn. Đề xuất các 
chính sách hỗ trợ đối tượng chính sách bị ốm đau kéo dài, mắc bệnh hiểm nghèo không 
tự sinh hoạt được phải cần người chăm sóc;

e) Tăng cường khả năng tiếp cận của các gia đình đối tượng chính sách, người 
nghèo đối với các khoản vay từ ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ xã hội khác.

7. Cục Thuế thành phố có trách nhiệm:
a) Tiếp tục đôn đốc thu nộp các khoản nợ thuế và báo cáo cho UBND thành phố về 

số thuế nợ đọng đến 31 tháng 3 năm 2008, bao gồm cả danh sách các tổ chức, cá nhân 
có số nợ thuế từ 100 triệu đồng trở lên và nêu rõ lý do;

b) Báo cáo UBND thành phố về kết quả lập bộ thuế nhà, đất; bộ thu tiền thuê đất 
năm 2008 và tình hình nợ thuế nhà, đất; tiền thuê đất từ năm 2007 trở về trước;  

c) Nghiên cứu vận dụng công cụ thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện hoàn 
thuế cho doanh nghiệp với thủ tục nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với Cục Hải quan và các ngành, địa phương triển khai tốt công tác thu 
ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu từ 10% đến 15% so với dự toán HĐND thành 
phố giao (không kể nguồn thu tiền sử dụng đất).

8. Cục Hải quan thành phố thực hiện các thủ tục hải quan nhanh, giảm các thủ tục 
không cần thiết; đề xuất các thủ tục cần cắt giảm để UBND thành phố kiến nghị Bộ Tài 
chính, Chính phủ.

9. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt 
động của các Ngân hàng Thương mại để đảm bảo việc tuân thủ đúng quy định về huy 
động vốn, cho vay và chất lượng tín dụng; kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm theo 
đúng quy định của pháp luật để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

10. Hội đồng thẩm định giá đất thành phố đẩy nhanh việc xác định giá đất để 



chuyển quyền sử dụng các khu đất trên địa bàn thành phố, khẩn trương trình UBND 
thành phố xem xét, quyết định.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề 
xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao dịch bất động sản, triển khai bán nhà 
công sản; phấn đấu tăng thu 1.000 tỷ đồng từ nguồn đấu giá quỹ đất, quỹ nhà.

12. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính, hành chính công; hoàn thành Đề 
án chính quyền đô thị, báo cáo UBND thành phố.

13. Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm:
a) Dự thảo văn bản đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thi công khẩn 

trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trong năm 2008;
b) Tiếp tục đôn đốc các ban quản lý dự án, các công ty tập trung công tác đền bù 

giải tỏa, bố trí đất tái định cư. 
14. Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng và các cơ quan thông tin 

đại chúng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp, các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về tình hình 
lạm phát hiện nay và những giải pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc kiềm 
chế nhằm giữ vững sự ổn định và phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức 
tuyên truyền hỗ trợ công tác quản lý điều hành giá cả, kiểm soát lạm phát của thành 
phố; đồng thời kêu gọi người dân triệt để tiết kiệm tiêu dùng, nhất là nhiên liệu, năng 
lượng.

15. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và 
các đơn vị liên quan theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị này và 
định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố vào ngày 15 hàng tháng; những vấn đề 
phát sinh đột xuất cần báo cáo kịp thời để lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo xử lý kịp 
thời.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND 
các quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện./. 

                                              TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


