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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Đà Nẵng, ngày 25  tháng   01  năm 2013        

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Chương trình công tác năm 2013 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;
Căn cứ Công văn số 20-CTr/TU ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Thành ủy Đà 

Nẵng về Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy 
năm 2013; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình công tác năm 2013 của UBND thành phố kèm 
theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện că
n 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 3. 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 2013.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Điều 5. 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

                                                                           Văn Hữu Chiến



CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 802/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013)

Tháng 01 năm 2013: UBND thành phố họp thông qua các một số nội dung, 
chương trình cụ thể như sau:

1. Ban hành Quyết định “Về một số Giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát 
triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013”.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và Văn phòng UBND TP
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến

2. Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới chính 
sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền 
tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện 
đại hóa”  

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

3. Chương trình thực hiện Kết luận số 50-KL/TW về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, 
đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
-  Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương.

4. Chương trình thực hiện Kết luận số 51-KL/TW về Đề án “Đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” 

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh

5. Chương trình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW “về phát triển khoa học và 
công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và công nghệ.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh.
Tháng 02 năm 2013: UBND thành phố họp để thông qua các nội dung, chương 

trình, cụ thể như sau:

1. Chương trình Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố Đà Nẵng giai 



đoạn 2013 – 2015
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết

2. Báo cáo công khai dự toán ngân sách năm 2013 và công khai quyết toán ngân 
sách năm 2011.

- Cơ quan chủ quản: Sở Tài chính
- Cơ quan phối hợp: Kho bạc nhà nước, Cục thuế, Hải quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương.

3. Quyết định ban hành chế độ, chính sách, phụ cấp hàng tháng của những người 
hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương

4. Chỉ thị của UBND TP về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học 
và công nghệ trên địa bàn quận, huyện

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh

5. Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên 
địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

Tháng 3 năm 2013: UBND thành phố họp để thông qua các nội dung, chương 
trình cụ thể như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh 
thành phố 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 9 tháng cuối năm 2013.

- 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 Văn Hữu Chiến.

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm và biện pháp 
quản lý, điều hành ngân sách 9 tháng cuối năm 2013.

- Cơ quan chủ trì:  Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương.

 



3. Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) 
“Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh

4. Kế hoạch triển khai Luật giám định tư pháp
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến

5. Chương trình hành động Vì trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2020.
- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động- Thương binh và xã hội
- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh.

6. Đề án phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2020.
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến

7. Mô hình hệ thống vé và cơ chế trợ giá cho hành khách đi xe buýt trên địa bàn 
thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

Tháng 4 năm 2013: UBND thành phố họp để thông qua các nội dung sau:
1. Đề án thực hiện “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên môi trường”. 
- 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 TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

2. Chương trình góp ý “ Về dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992”.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến.  

3. Kế hoạch tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với đối tượng 
là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.



- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh
 

4. Chương trình trợ giúp người khuyết tật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-
2020.

- 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 TP Nguyễn Xuân Anh.
 
5. Quy định về chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động làm việc tại BQL Khu công nghệ Cao.
- Cơ quan chủ trì: BQL Khu công nghệ Cao
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết.

6. Định mức kinh tế- kỹ thuật trong khai thác xe buýt với điều kiện vận hành của 
thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

7. Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về 
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (Lưu ý: Việc cụ thể hóa thực hiện nội dung này gắn với 
việc thực hiện Chuyên đề về Quốc phòng- an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 
theo Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố).

- 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 TP Văn Hữu Chiến.

 Tháng 5 năm 2013: UBND thành phố họp để thông qua các nội dung, chương 
trình cụ thể như sau:

1. Báo cáo Đề án Đặt đổi tên đường và các công trình công cộng trên địa bàn 
thành phố.

- Cơ quan chủ trì:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh.

2. Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20-10-2003 
của Ban thường vụ Thành ủy “Về việc tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối 
sống; kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, 
cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp” 
và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 14-4-2004 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tiếp 
tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực”.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ



- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến.

3. Hoàn chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và 
tầm nhìn 2050.

- Cơ quan chủ trì:           Sở Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến.

4. Chương trình hành động người cao tuổi thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-
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 TP Nguyễn Xuân Anh.

5. Ban hành quyết định sửa đổi Quyết định số: 25/2011/QĐ-UBND ngày 
22/11/2011 về Quy định chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp đối với lao động 
thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố.

- 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 TP Nguyễn Xuân Anh.

6. Kế hoạch xây dựng chương trình hành động về quản lý tổng hợp tài nguyên 
môi trường và hải đảo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn

7. Quyết định sửa đổi Cơ chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của 
Thành phố Đà Nẵng

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và công nghệ
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh

Tháng 6 năm 2013: UBND thành phố họp để thông qua các nội dung, chương 
trình cụ thể như sau:

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 
2013. 

- 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 Văn Hữu Chiến.



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 2013.

- Cơ quan chủ trì:  Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương.

3. Báo cáo tình hình thực hiện và rà soát kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu 
năm 2013.

- 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 TP Văn Hữu Chiến.

4. Đề án Nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ (kể cả mộ liệt sỹ) trên địa bàn thành phố 
giai đoạn 2013-2015

- 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 TP Nguyễn Xuân Anh.

5. Đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề 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 TP Nguyễn Xuân Anh.

6. Quyết định thay thế Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 ban 
hành Quy định về tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người 
tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP Đà Nẵng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến

7. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trong Khu công nghệ Cao
- Cơ quan chủ trì: BQL Khu công nghệ Cao
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

Tháng 7 năm 2013: UBND thành phố thông qua các nội dung, chương trình cụ 
thể như sau:

1. Xây dựng phương án tổ chức Diễn tập cơ chế khu vực phòng thủ cấp thành 
phố theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)

- 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 TP Văn Hữu Chiến 



2. Đề án Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của các đơn vị sự nghiệp 
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và công nghệ
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh 

3. Quy định về phí và lệ phí cho những dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 trên địa 
bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương 

4. Quy định quản lý nhà nước về xuất bản trên địa bàn thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh 

5. Quyết định thay thế Quyết định số: 52/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 ban 
hành Quyết định về quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành 
phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh.

Tháng 8 năm 2013: UBND thành phố thông qua các nội dung, chương trình cụ 
thể như sau:

1. Đề án Phát triển dịch vụ du lịch trên sông Cổ Cò (Đà Nẵng- Hội An)
- Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội 
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết.

2. Kế hoạch đào tạo lao động dịch vụ chất lượng cao (thực hiện Đề án Phát triển 
dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 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 TP Nguyễn Xuân Anh.

3. Kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu, tràn hóa chất trên biển Đà Nẵng
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn



4. Quyết định thay thế Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 về 
ban hành Quy định quản lý cáp thông tin trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết 

5. Quyết định thay thế Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 19/12/2009 về 
ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, thông tin điện tử trên 
internet và trò chơi trực tuyến (game online) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết.

6. Quyết định thay thế Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 về 
việc đón tiếp các đòan khách quốc tế trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ 
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết 

Tháng 9 năm 2013: UBND thành phố thông qua các nội dung, chương trình cụ 
thể như sau:

1. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

 - Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương.

2. Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố Đà Nẵng quý 
III và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
-  Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương.

3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm và biện pháp 
quản lý, điều hành ngân sách 3 tháng cuối năm 2013.

- Cơ quan chủ trì:  Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương.

4. Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị 
quyết Đại hội XX Đảng bộ Thành phố và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 
33-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX).

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Văn phòng UBND TP và các cơ quan có liên 



quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến 

5. Chương trình Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu thành phố Đà Nẵng.
- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết 

6. Chương trình Phát triển sản phẩm công nghiệp phụ trợ trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết 

Tháng 10 năm 2013: UBND thành phố thông qua các nội dung, chương trình 
cụ thể như sau:

  
1. Đề án Đặt đổi tên đường và các công trình công cộng trên địa bàn thành phố.
- Cơ quan chủ trì:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh.

2. Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng .

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Cơ quan phối hợp: UBND huyện Hòa Vang và các ngành liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết

3. Đề án thu hút hoạt động dạy nghề.
- 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 TP Nguyễn Xuân Anh.

4. Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng đá xây dựng trên địa bàn thành phố, 
giai đoạn 2013-2015.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn

5. Quy hoạch lưu vực sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn



Tháng 11 năm 2013: UBND thành phố thông qua các nội dung, chương trình 
cụ thể như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2013, xây dựng và phân 
bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2014. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách:     Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương.

2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2013 và kế hoạch sử 
dụng đất năm 2014.

- 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 TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

3. Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh thành phố năm 2013 và 
kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014.

- 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 TP Văn Hữu Chiến.

4. Báo cáo tình hình thực hiện và rà soát vốn đầu tư XDCB năm 2013 và kế 
hoạch cân đối vốn XDCB năm 2014.

- 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 TP Văn Hữu Chiến.

5. Kế hoạch biên chế năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến.

6. Đề án phí, lệ phí.
- Cơ quan chủ trì:            Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương.
 
7. Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để công bố thực 

hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
- 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 TT UBND TP Võ Duy Khương.

8. Kế hoạch phân vùng sử dụng vùng biển Đà Nẵng



- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan
- Lãnh đạo phụ trách: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn

Tháng 12 năm 2013: UBND thành phố thông qua các nội dung, chương trình 
cụ thể như sau:

1. Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2013.
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến.

2. Chương trình công tác năm 2014 của UBND thành phố
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
- Lãnh đạo phụ trách: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến.

3. Danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban, ngành, UBND các 
quận, huyện thực hiện trong năm 2014.

- 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 TP Văn Hữu Chiến.

4. Báo cáo về một số biện pháp điều hành dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 
năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan và VP UBND TP.
- Lãnh đạo phụ trách:     Phó Chủ tịch TT UBND TP Võ Duy Khương.

5. Một số Giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội năm 
2014.

- Cơ quan chủ trì : Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Cơ quan phối hợp : Các ngành liên quan va VP UBND TP
- Lãnh đạo phụ trách : Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến


