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Số:5516/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành “Kế hoạch hợp tác liên kết, hỗ trợ giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh 

Quảng Nam” nhằm triển khai thực hiện kết luận 08-KL/TUĐN-TUQN ngày 
01/11/2007 của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam

____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003;

Thực hiện kết luận 08-KL/TUĐN-TUQN ngày 01/11/2007 của Thành ủy Đà Nẵng 
và Tỉnh ủy Quảng Nam về nội dung hợp tác, hỗ trợ giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh 
Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Văn phòng Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Kế hoạch hợp tác liên kết, hỗ trợ giữa 
thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam” nhằm triển khai thực hiện kết luận 08-
KL/TUĐN-TUQN ngày 01/11/2007 của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan thuộc 
UBND thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh
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KẾ HOẠCH HỢP TÁC LIÊN KẾT, HỖ TRỢ 
GIỮA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ TỈNH QUẢNG NAM 
nhằm triển khai thực hiện kết luận 08-KL/TUĐN-TUQN 

ngày 1/11/2007 của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam
(Ban hành kèm theo quyết định số 5516/QĐ-UBND

 ngày 08 tháng 7 năm 2008 UBND thành phố Đà Nẵng)
____________________________

A. NỘI DUNG HỢP TÁC CỤ THỂ THEO KẾT LUẬN 08-KL/TUĐN-TUQN
I. Về kinh tế 
1. Hai địa phương cùng kiến nghị Trung ương về chủ trương và các chính sách 

phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hợp tác xây dựng thành phố Đà Nẵng 
và tỉnh Quảng Nam thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước và khu vực.

1.1. Hai địa phương cùng kiến nghị Trung ương phát triển vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng 
Nam phối hợp với Văn phòng UBND 2 địa phương tham mưu cho UBND thành phố 
Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam  có văn bản cùng kiến nghị Trung ương đầu tư các 
công trình hạ tầng vùng như: xây dựng đường Quốc lộ 1A, 14B, đường ven biển, Cảng 
Tiên Sa, đường Đà Nẵng - Hội An; sớm khởi công xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - 
Dung Quất, đường sắt 2 chiều Đà Nẵng - Dung Quất; Làng Đại học Đà Nẵng… Đặc 
biệt phối hợp đề xuất Trung ương vận động, xây dựng tuyến Hành lang Kinh tế Đông - 
Tây nối Đà Nẵng - Quảng Nam (đường 14D) - Cửa khẩu Đăk Ôk - Cao nguyên 
Bôlôven - Sekông - Pắcsế - Băng kok. 

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng dự thảo công văn kiến 
nghị để UBND hai địa phương ký .

Thời gian thực hiện: quý III/2008, đồng thời thường xuyên đề xuất tại các cuộc 
họp với Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.2. Hợp tác xây dựng Đà Nẵng và Quảng Nam thành trung tâm du lịch, dịch vụ 
lớn của cả nước và khu vực. Trước mắt, từ nay đến năm 2010, xây dựng chung chương 
trình quảng bá du lịch; đẩy mạnh kết nối các chương trình lễ hội du lịch, lễ hội văn hóa 
của hai địa phương. 



Trên cơ sở Biên bản hợp tác giữa 3 Sở Du lịch của 03 địa phương Huế - Đà Nẵng 
và Quảng Nam đã ký ngày 18/12/2006; năm 2007 đã phối hợp tổ chức thành công các 
hoạt động giới thiệu về tiềm năng du lịch của 03 địa phương, xúc tiến du lịch qua tuyến 
Hành lang Kinh tế Đông Tây ngày 24/08/2007 và phối hợp khảo sát,  xây dựng một số 
chương trình du lịch chung như: Chương trình Hành lang Kinh tế Đông - Tây; khảo sát 
xây dựng các tour tuyến du lịch, 03 địa phương một điểm đến; Con đường Di sản miền 
Trung…, hai Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam 
thống nhất phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh 
hợp tác, thực hiện một số hoạt động sau: 

- Thống nhất tên gọi “BA ĐỊA PHƯƠNG - MỘT ĐIỂM ĐẾN” để cùng quảng bá, 
giới thiệu. Xây dựng các ấn phẩm (Bản đồ du lịch, tập gấp, phim, sách hướng dẫn du 
lịch) mang nét đặc trưng và thể hiện sự gắn kết chuỗi du lịch của 03 địa phương. Tiếp 
tục phối hợp tham gia các roadshow du lịch trên các thị trường Nhật, Trung Quốc, Nga, 
Mỹ; tham gia tổ chức hội chợ, triển lãm và các sự kiện, lễ hội quảng bá du lịch của 03 
địa phương.

- Liên kết phát triển sản phẩm du lịch chung (Con đường di sản Miền Trung), sản 
phẩm du lịch đặc thù (Du lịch Biển, Du lịch văn hoá lịch sử, các di sản văn hoá thế 
giới...) trong mối quan hệ mở, tương hỗ cùng phát triển.

- Phối hợp xây dựng các tour chuyên đề về văn hóa nghệ thuật, làng nghề, lễ hội 
v.v.., các tours du lịch nghỉ dưỡng trong ngày, dài ngày tại 3 địa phương. Triển khai 
tour du lịch biển đảo với các tuyến kết nối Sông Hương - cửa Thuận An; sông Hàn -  
Cù Lao Chàm - sông Thu Bồn

- Hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài nước 
như: Phối hợp tổ chức lễ hội và cử đoàn tham gia các hoạt động tại lễ hội theo khả năng 
của từng địa phương; hỗ trợ thành lập và xúc tiến hoạt động của các văn phòng xúc tiến 
du lịch của Đà Nẵng, Hội An và Huế tại 3 địa phương; tăng cường quảng cáo các tour, 
tuyến trong các khu du lịch, phòng nghỉ khách sạn; điểm du lịch trên địa bàn. Cùng 
khuyến mãi hoạt động lữ hành, khách sạn, vận chuyển… nhân dịp tổ chức các lễ hội, sự 
kiện lớn diễn ra tại 03 địa phương. Giúp nhau quảng bá bằng các hình thức thông qua 
các diễn đàn thông tin du lịch: Hội thảo, Hội chợ, các Famtrip, các sự kiện du lịch trong 
nước và quốc tế.

- Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhân lực ngành du lịch.
Giao Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao - Du 

lịch tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan lên kế hoạch cụ thể về thời gian triển khai 
thực hiện các nội dung hợp tác. 

2. Thống nhất chủ trương Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Nhật Bản 
giúp Quảng Nam thực hiện quan hệ, giao dịch và hợp tác quốc tế 



Sở Ngoại vụ, Văn phòng đại diện của thành phố Đà Nẵng tại Nhật Bản thường 
xuyên cung cấp thông tin hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong việc hợp tác quốc tế và thu hút 
nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vận động tài trợ NGO...

Giao Sở Ngoại vụ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hợp tác cụ 
thể để triển khai thực hiện.

3. Phối hợp trong lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu 
quả cơ sở hạ tầng giữa 2 địa phương; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật các 
tuyến đường dọc giữa 2 địa phương; phối hợp triển khai đầu tư nâng cấp tuyến đường 
Đà Nẵng - Đông Giang - Tây Giang .

3.1. Phối hợp trong lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu 
quả cơ sở hạ tầng giữa 2 địa phương

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam phối hợp trong 
công tác nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và các khu đô thị 
- nông thôn thuộc tỉnh Quảng Nam có vị trí kế cận thành phố Đà Nẵng bảo đảm sự hài 
hoà trong phát triển không gian đô thị, các phân khu chức năng và quy hoạch sử dụng 
đất, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các vấn đề về bảo vệ môi trường sinh thái tự 
nhiên để cùng phát triển bền vững, cụ thể:

- Phối hợp trong việc phát huy các cơ sở hạ tầng khu vực như: khu công nghiệp, 
cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ, các tuyến đường cao tốc, trường học, bệnh 
viện, cơ sở hạ tầng về cấp nước thủy lợi, nước sinh hoạt, tiêu thoát nước, các công trình 
trạm điện…

- Phối hợp trong công tác lập và quản lý quy hoạch, thiết kế đối với các dự án có 
ảnh hưởng chung như: hệ thống thoát nước và quy hoạch chiều cao tại khu vực giáp 
ranh, các hệ thống giao thông liên vùng (đường du lịch ven biển, đường Trần Đại Nghĩa 
nối Hội An, tuyến Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, các tuyến ĐT 604, 605 nối Hoà 
Vang qua các huyện Đại Lộc, Đông Giang, Điện Bàn, dự án Nạo vét, khơi thông sông 
Cổ Cò…). Trước mắt, phối hợp xây dựng quy hoạch sông Cổ Cò, thống nhất về độ 
rộng, độ sâu của dòng sông và triển khai nạo vét, xây dựng các công trình cầu, kè và 
bến sông thông qua đóng góp của các doanh nghiệp đang triển khai dự án đầu tư trên 
địa bàn, có nhu cầu về cát sông để san lấp, nâng cao trình của dự án như: Công ty FPT, 
Sân Golf Hòa Hải của Tập đoàn Vinacapital, Sân Golf của Tập đoàn Indochina Capital 
(Quảng Nam)…  

- Phối hợp thu hút đầu tư, khai thác các khu vực đang phát triển mạnh thuộc chuỗi 
đô thị và dải ven biển Đà Nẵng - Điện Nam - Điện Ngọc - Hội An. Đấu nối hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật và chia sẻ các dịch vụ đô thị như: đấu nối đường ống cấp nước sạch cho 
nhân dân khu vực giáp ranh từ nguồn nước thủy cục hiện có của Đà Nẵng. Thực tế đến 
2010, thành phố Đà Nẵng có lượng nước dư khoảng 40-50 ngàn m3/ngày, đêm có thể 
cung cấp cho khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và khu vực đang phát triển du lịch 



ven biển Điện Ngọc - Hội An qua đường ống ф400mm trên đường Lê Văn Hiến và 
đường ống ф200mm trên đường Sơn Trà - Điện Ngọc.

- Phối hợp trong công tác cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, trao đổi, học tập 
kinh nghiệm lập và quản lý các dự án quy hoạch xây dựng. Tạo điều kiện cho các Hội 
Quy hoạch, Xây dựng, Hội Kiến trúc sư thường xuyên giao lưu nghề nghiệp trong các 
hoạt động hội nghị, hội thảo, báo cáo đồ án trọng điểm, giới thiệu các mô hình tiêu biểu 
về phát triển đô thị…

Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, huyện Hoà Vang, 
quận Ngũ Hành Sơn, huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và các đơn vị liên quan lên kế 
hoạch cụ thể về thời gian thực hiện các nội dung hợp tác. 

3.2. Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường dọc giữa 2 địa 
phương. Phối hợp triển khai đầu tư nâng cấp tuyến đường Đà Nẵng - Đông Giang - 
Tây Giang

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam lập dự án đầu tư đường Đà Nẵng - Hội 
An (Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa) đoạn thuộc tỉnh Quảng Nam và tham mưu cho 
UBND tỉnh Quảng Nam trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho đầu tư mở rộng đồng bộ về 
hạ tầng kỹ thuật với đoạn thuộc thành phố Đà Nẵng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 địa phương thống nhất có văn bản trình UBND tỉnh 
Quảng Nam và UBND thành phố Đà Nẵng cùng đề nghị Trung ương đưa tuyến đường 
Đông Giang - Tây Giang thành đường quốc lộ để có kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa 
chữa1.

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Quảng Nam hoàn thành dự án đầu tư đường Đà Nẵng - Hội An (Lê Văn Hiến - Trần 
Đại Nghĩa, đoạn thuộc tỉnh Quảng Nam); dự thảo công văn kiến nghị. 

Thời gian thực hiện: quý III/2008, đồng thời thường xuyên đề xuất tại các cuộc 
họp với Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3.3. Chọn một trong các tuyến đường đẹp nối giữa hai địa phương đặt tên “đường 
Quảng Nam - Đà Nẵng” 

Đề nghị chọn tuyến đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc - Hội An đặt tên đường 
Quảng Nam - Đà Nẵng.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên 
quan chuẩn bị các thủ tục để trình HĐND thành phố ra Nghị quyết. 

Thời gian thực hiện: Trình tại kỳ họp HĐND tháng 12/2008.

1 Đến nay, Sở Giao thông - Vận tải thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam, 
UBND huyện Đông Giang khảo sát tuyến Đà Nẵng - Đông Giang - Tây Giang và thống nhất đề xuất đầu tư nâng cấp 
tuyến ĐT604 nối thị trấn Prao - Tp. Đà Nẵng. Ngoài ra, tuyến ĐT604 qua xã Ba - xã Tư (Đông Giang) xuống ĐT601 
tại xã Hoà Bắc (Hoà Vang) và tuyến Đà Nẵng - Nam Đông (qua đèo Mũi Trâu) chưa được đầu tư xây dựng, đề nghị 
bổ sung vào quy hoạch giao thông vận tải của khu vực Đông Giang - Hoà Vang, tạo điều kiện phát triển kinh tế ra 
hướng Bắc.



4. Phối hợp kiểm soát nghiêm ngặt về môi trường ở các vùng giáp ranh. Thường xuyên 
phối hợp quan trắc, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án hoạt động kinh tế - xã 
hội dọc sông Thu Bồn, sông Vu Gia, sông Yên, sông Vĩnh Điện, sông Cổ Cò 

Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Tài nguyên - 
Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức nhóm công tác chung cùng tiến hành khảo sát 
quan trắc, đánh giá tác động và đề xuất phương án bảo vệ môi trường khu vực các sông 
Thu Bồn, sông Vu Gia, sông Vĩnh Điện, sông Cổ Cò2… Đặc biệt cần quan tâm đến các 
dự án, công trình của các khu công nghiệp, nhà máy đặt trên đầu nguồn của các dòng 
sông: Sông Tranh, sông Thu Bồn, sông Vu Gia…khi đi vào hoạt động làm thay đổi 
dòng chảy, ô nhiễm môi trường nguồn nước của nhà máy nước Đà Nẵng. 

Giao Sở Tài nguyên - Môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi 
trường tỉnh Quảng Nam, huyện Hoà Vang, quận Ngũ Hành Sơn, huyện Điện Bàn (tỉnh 
Quảng Nam) và các đơn vị liên quan lên kế hoạch cụ thể về thời gian thực hiện các nội 
dung hợp tác. 

5. Phối hợp quản lý và có kế hoạch sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên của hai địa 
phương, nhất là quản lý tốt việc khai thác cát, sạn trên sông và không xuất khẩu cát 
sông; phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông, tiêu thụ gia súc, gia cầm và các sản 
phẩm gia súc, gia cầm khi có dịch bệnh xảy ra.

5.1. Phối hợp quản lý và có kế hoạch sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên của hai địa 
phương, nhất là quản lý tốt việc khai thác cát, sạn trên sông và không xuất khẩu cát 
sông: Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Công thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với 
các sở, ngành có liên quan của tỉnh Quảng Nam tổ chức thực hiện. Trước mắt trong 
năm 2008, Sở Tài nguyên - Môi trường có báo cáo đánh giá nguồn tài nguyên và kế 
hoạch quản lý trình UBND thành phố. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra khai thác 
cát sạn, lâm sản trái phép, giải quyết vấn đề địa giới rừng, khu vực giáp ranh giữ huyện 
Đại Lộc, Đông Giang với huyện Hòa Vang.

Giao Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Công thương phối hợp với Sở Tài nguyên 
- Môi trường và Sở Công thương tỉnh Quảng Nam, huyện Hoà Vang, huyện Điện Bàn 
(tỉnh Quảng Nam) và các đơn vị liên quan lên kế hoạch cụ thể về thời gian thực hiện 
các nội dung hợp tác.

5.2. Phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông, tiêu thụ gia súc, gia cầm và các 
sản phẩm gia súc, gia cầm khi có dịch bệnh xảy ra

Ngoài các hướng dẫn của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng và Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Quảng Nam cần phối hợp hỗ trợ thêm trong các công tác sau:

- Thông báo các chủ trương, biện pháp điều hành công tác phòng chống dịch của 
mỗi địa phương; thông tin kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra và cung cấp địa chỉ, số điện 

2 Đến nay, Sở Tài nguyên - Môi trường Tp. Đà Nẵng đã lập kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá và dự báo môi 
trường, xây dựng đề án quản lý tổng hợp môi trường lưu vực sông Vu Gia - sông Yên. 



thoại thường trực các cơ quan phòng, chống dịch để liên lạc, phối hợp giải quyết các 
vấn đề phát sinh.

- Thành phố Đà Nẵng duy trì Trạm kiểm dịch Kim Liên, tỉnh Quảng Nam duy trì 
Trạm kiểm dịch Dốc Sỏi để thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận 
chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm từ các tỉnh phía Bắc vào và phía 
Nam ra. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm duy trì Trạm kiểm dịch Hòa 
Phước và lập thêm một số chốt kiểm dịch tạm thời trên các tuyến lưu thông giữa thành 
phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

- Phối hợp xử lý các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, 
gia cầm trái phép: khi phát hiện, lực lượng phòng chống dịch Đà Nẵng được quyền bắt 
giữ, tịch thu và xử lý ngay kể cả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để tránh tình trạng phương 
tiện vi phạm cố tình trốn thoát vào Quảng Nam và ngược lại. Trường hợp không thực hiện 
truy bắt được thì thông báo ngay cho nhau để kịp thời xử lý.

- Phối hợp hỗ trợ khắc phục hậu quả sau dịch bệnh: Khi tỉnh Quảng Nam có dịch 
bệnh xảy ra, tuỳ mức độ thiệt hại, thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu 
quả sau dịch.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, quận Liên Chiểu, huyện Hoà Vang, 
huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và các đơn vị liên quan lên kế hoạch cụ thể về thời 
gian thực hiện các nội dung hợp tác.

II. Về văn hoá - xã hội
1. Về văn hóa
Hai địa phương tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác văn hóa văn nghệ, văn học 

nghệ thuật sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật, những công trình văn hóa 
ngang tầm với truyền thống văn hóa Đất Quảng, truyền thống đấu tranh cách mạng và 
xây dựng trên quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng.

Giao Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao - Du 
lịch tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan đề xuất nội dung hợp tác và kế hoạch thực 
hiện cụ thể. 

2. Về giáo dục - đào tạo 
2.1. Hai địa phương chủ động quy hoạch mở rộng Dự án xây dựng Làng Đại học 

Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc và cùng nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng 
để chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án, từng bước hình thành trung tâm giáo dục - 
đào tạo lớn ngang tầm quốc tế của cả nước và khu vực.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng 
Nam phối hợp với Đại học Đà Nẵng triển khai thực hiện. 



Trước mắt trong năm 2008, phối hợp với Đại học Đà Nẵng cùng tổ chức làm việc 
với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giáo dục - Đào tạo chuẩn bị các điều kiện thúc đẩy 
triển khai dự án. Cùng kiến nghị Chính phủ xin phép cho đầu tư thành lập một trường 
Đại học quốc tế liên kết với các trường Đại học danh tiếng của Hợp chủng quốc Hoa 
Kỳ đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thời gian thực hiện: Quý III/2008.
2.2. Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ đầu tư xây dựng trường THPT chất lượng cao tại 

thành phố Tam Kỳ
Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Nam lập dự án trình 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, trên cơ sở đó Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Giáo 
dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp tham mưu UBND thành phố phê duyệt mức 
hỗ trợ hàng năm và theo dõi, tổ chức thực hiện. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đề xuất vay các tổ chức tín dụng, ngân 
sách tỉnh trả lãi để khởi công xây dựng ngay khi hoàn chỉnh phê duyệt dự án.

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thời gian thực hiện: - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam hoàn thành dự án 

trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt trong quý III/2008. 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp 

trình UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt mức hỗ trợ trong quý IV/2008.
2.3. Tiếp tục duy trì chính sách tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

đối với học sinh Quảng Nam (20 học sinh/các môn thi tuyển/năm) và có chính sách hỗ 
trợ ngang bằng như học sinh Đà Nẵng.

Tiếp tục tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT Phan Thành Tài đối với học sinh lớp 
9 ở 2 thôn Hà Đông và Bích Bắc thuộc xã Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam.

Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, huyện Hòa Vang, huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng 
Nam) và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Thời gian thực hiện: Tuyển sinh hàng năm.
3. Hỗ trợ từ ngân sách
Từ năm 2008 đến 2020, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tỉnh Quảng Nam mỗi năm 15 

tỷ đồng; trong đó dành phần thích đáng để xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, 
hộ nghèo và hỗ trợ để đầu tư về giáo dục - đào tạo vùng khó khăn theo các chương 
trình, dự án do UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất”

Trước mắt trong năm 2008, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 
9956/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 



hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008; trong đó 
chi hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 12,5 tỷ đồng, gồm chi hỗ trợ ngân sách 10 tỷ đồng cho nhà 
ở và dạy nghề và chi 2,5 tỷ đồng vốn XDCB cho 02 công trình:

- Hỗ trợ xây dựng Trường dân tộc Nội trú ChaVal: 1,5 tỷ đồng
- Hỗ trợ xây dựng Trường dân tộc Nội trú Nướk Oa: 1,0 tỷ đồng
Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng tiếp tục xem xét, bổ sung vào kế hoạch vốn xây 

dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2008 là 3,5 tỷ đồng, gồm: công trình xây dựng nhà ở cho 
học sinh trường THPT Tây Giang 2,5 tỷ đồng và 01 tỷ đồng công trình Trường dân tộc 
nội trú Nước Oa. 

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND và HĐND thành 
phố.

Thời gian thực hiện: Trình tại kỳ họp HĐND tháng 7/2008.
Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam tiếp tục hoàn chỉnh danh mục 

dự án tổng thể các công trình đề nghị hỗ trợ đến năm 2020 và phân kỳ đầu tư, thực hiện 
cụ thể từng năm trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt để Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thành phố Đà Nẵng trình UBND và HĐND thành phố Đà Nẵng đưa vào kế hoạch vốn 
xây dựng cơ bản hàng năm. Thời gian thực hiện: Quý III/2008.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các sở, ban, ngành, quận, huyện căn cứ kết luận 08-KL/TUĐN-TUQN và các nội 

dung nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện, báo cáo và đề xuất công việc tiếp theo 
đến Văn phòng UBND và Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực) định kỳ vào 
tháng 6 và tháng 12 hàng năm./.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


