
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

CÔNG BÁO 
Thành phố Đà Nẵng 

 

Số 11 + 12 + 13 Ngày 20 tháng 2 năm 2007 

 

 

 

MỤC LỤC 
 
 

 

  Trang 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

12/02/2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tạm thời 

xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng 

3 

14/02/2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án đẩy mạnh 

xã hội hóa hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

đến năm 2010 

27 

14/02/2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án đẩy mạnh 

xã hội hóa hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

đến năm 2010 

40 

14/02/2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án đẩy mạnh 

xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến 

năm 2010 

51 

14/02/2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án đẩy mạnh 

xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

đến năm 2010 

60 

14/02/2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án đẩy mạnh 

xã hội hoá hoạt động thể dục- thể thao trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng đến năm 2010 

73 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

14/02/2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND tăng cường và nâng cao hiệu quả 

công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận Sơn Trà 

85 

VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

14/02/2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XII 

88 



   

3 CÔNG BÁO/Số 11 + 12 + 13/Ngày 20-2-2007  

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  12/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2007 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tạm thời xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch  

đạt chuẩn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
________________________________ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 06  năm 2005; 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 06 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ 

Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 

doanh và kinh doanh có điều kiện; 

Căn cứ Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ 

quy định về điều kiện an ninh, trật tự, đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện; 

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời xét chọn cơ sở dịch 

vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và 

kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Du lịch, 

Thương mại, Y tế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

                                               

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Trần Phước Chính 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

QUY CHẾ TẠM THỜI 

Xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt  

chuẩn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND 

 ngày 12 tháng 02 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
________________________________________________ 

 

Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1.  Đối tượng - Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn để được công 

nhận cơ sở dịch vụ du lịch  ăn uống và mua sắm đạt chuẩn (gọi tắt là cơ sở dịch vụ du 

lịch đạt chuẩn) của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế kinh doanh các 

loại hình dịch vụ ăn uống, mua sắm nằm ngoài cơ sở lưu trú du lịch có đăng ký hoạt 

động hợp pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Các cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn là các cơ sở đáp ứng các điều kiện và 

tiêu chuẩn theo quy định này, được Hội đồng xét chọn công nhận, cấp giấy chứng nhận 

đạt danh hiệu “Dịch vụ du lịch đạt chuẩn”. Biểu trưng được thể hiện bằng bảng hiệu: 

- Tiếng Việt: “ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠT CHUẨN” 

- Tiếng Anh: “ Standard Tourism Service” 

Quy cách, hình thức của biển hiệu theo mẫu tại phụ lục đính kèm. 

Điều 3.  Nguyên tắc xét chọn 

Việc xét chọn được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự đánh giá của các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh các loại hình dịch vụ ăn uống, mua sắm được Hội đồng xét 

chọn thẩm định và công nhận.  
 

Chương II 

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ TỔ CHỨC XÉT CHỌN 
 

Điều 4. Điều kiện chung công nhận cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn 

1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;  

2. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động về ký kết Hợp đồng lao 

động, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; 
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3. Có chỗ bố trí giữ xe và không lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông; 

4. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước trong kinh doanh, đảm 

bảo đầy đủ tiêu chuẩn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn. 

Điều 5. Tiêu chuẩn xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn   

1. Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống. 

(Theo phụ lục số 1a: Biểu điểm thẩm định cơ sở dịch vụ ăn uống đạt chuẩn kèm 

theo Quy chế này).  

a) Tiêu chuẩn bắt buộc: đánh giá dựa trên các nhóm tiêu chuẩn sau: 

- Vị trí, kiến trúc xây dựng của nhà hàng 

- Trang thiết bị, tiện nghi phục vụ 

- Dịch vụ và tiện nghi phục vụ  

- Cán bộ, nhân viên phục vụ 

- Vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

b) Tiêu chuẩn khuyến khích (được cộng thêm điểm): 

- Trang trí nội thất, trang phục nhân viên theo phong cách dân tộc độc đáo. 

- Bàn ghế, các dụng cụ phục vụ ăn uống được trang bị bằng vật liệu cao cấp, sang 

trọng, đạt trình độ thẩm mỹ cao. 

- Có tranh treo tường, cây xanh, hoa tươi ở khu vực công cộng (tiền sảnh, hành 

lang, cầu thang...) 

- 100% nhân viên trực tiếp phục vụ trong nhà hàng giao dịch được bằng tiếng Anh 

hoặc 01 (một) ngoại ngữ thông dụng phù hợp với loại hình phục vụ của nhà hàng. 

- Có sân khấu biểu diễn ca nhạc (hoặc có ca sỹ phục vụ hằng đêm)… 

2. Đối với cơ sở dịch vụ mua sắm.  

(Theo phụ lục số 1b: Biểu điểm thẩm định cơ sở mua sắm đạt chuẩn kèm theo 

Quy chế này).  

a) Tiêu chuẩn bắt buộc: đánh giá dựa trên các nhóm tiêu chuẩn sau: 

- Sự đa dạng của hàng hoá, chất lượng, phương thức thanh toán. 

- Nhân sự. 

- Vị trí, địa điểm. 

- Tổ chức tham quan cơ sở. 

 

b) Tiêu chuẩn khuyến khích (được cộng thêm điểm): 



   

6 CÔNG BÁO/Số 11 + 12 + 13/Ngày 20-2-2007  

 

- Có khu vực giới thiệu sản phẩm.  

- Có Trang Thông tin điện tử (Webside) giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và thương 

hiệu của cơ sở. 

- Có chương trình xây dựng thương hiệu, tri ân khách hàng... 

Điều 6. Giám đốc Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quy định 

nội dung chi tiết của từng tiêu chuẩn và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung các 

tiêu chuẩn cho phù hợp thực tế. 

Điều 7. Hội đồng xét chọn và Đoàn thẩm định  

1. Hội đồng xét chọn: 

a) Thành phần: 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Du lịch - Chủ tịch Hội đồng. 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Thương mại - Phó Chủ tịch hội đồng. 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế - Thành viên. 

- Đại diện Ủy ban nhân dân quận, huyện (nơi có cơ sở dịch vụ du lịch) - Thành 

viên. 

- Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch - Thành viên. 

- Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch , Sở Du lịch - Thư ký Hội đồng. 

Hội đồng bao gồm các thành viên trên cơ sở đề nghị của các cơ quan nêu trên. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố uỷ quyền cho Giám đốc Sở Du lịch thành 

phố ra quyết định thành lập (hoặc giải thể) Hội đồng xét chọn.  

b) Nhiệm vụ của Hội đồng xét chọn:  

Tổ chức, điều hành hoạt động xét chọn và thẩm định, cấp Giấy chứng nhận Cơ sở 

dịch vụ du lịch đạt chuẩn. 

 Chủ tịch Hội đồng xét chọn được sử dụng dấu của Sở Du lịch trong việc chứng 

nhận cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân 

thành phố về công tác thẩm định, xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký, Thư ký Hội đồng xét duyệt tổng hợp, lên lịch 

và trình Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thành lập Đoàn thẩm định. 

c) Văn phòng của Hội đồng xét duyệt đặt tại Sở Du lịch. 

2.  Đoàn thẩm định 

a) Thành phần: 

- Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch - Trưởng đoàn. 
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- Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Thương mại - Thành viên. 

- Đại diện phòng Kinh tế quận, huyện (nơi có cơ sở dịch vụ du lịch) - Thành viên. 

- Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch - Thư ký đoàn. 

Đoàn thẩm định sẽ do Chủ tịch Hội đồng xét chọn thành lập khi cần thực hiện 

công tác thẩm định cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn. 

Hội đồng xét chọn có thể mời chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên 

quan tham gia Đoàn thẩm định. 

b) Nhiệm vụ của Đoàn thẩm định:  

- Thực hiện công tác thẩm định cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn. 

- Tham mưu cho Hội đồng xét chọn trong công tác thẩm định và xét chọn, tổng 

hợp kết quả thẩm định tại cơ sở báo cáo Hội đồng xét chọn quyết định. 

3. Chế độ làm việc của Hội đồng xét chọn và Đoàn thẩm định 

a) Hội đồng xét chọn: 

Trên cơ sở kết quả báo cáo của Trưởng Đoàn thẩm định, Hội đồng xét chọn họp 

để xem xét, quyết định công nhận cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn theo nguyên tắc 100 

% thành viên nhất trí (Với điều kiện số lượng thành viên phải có mặt từ 60% trở lên). 

Chủ tịch Hội đồng xét chọn chủ trì cuộc họp. 

b) Đoàn thẩm định: 

Đoàn thẩm định khi thực hiện công tác thẩm định cơ sở phải có ít nhất 2/3 tổng 

số thành viên trong đoàn. Trong quá trình thẩm định, mỗi thành viên của Đoàn thẩm 

định có một bản đánh giá và cho điểm riêng, quyết định độc lập với các thành viên 

trong Đoàn thẩm định. Sau khi hoàn thành công tác thẩm định Đoàn thẩm định họp 

tổng hợp điểm trên cơ sở lấy trung bình điểm của tất cả các thành viên Đoàn thẩm định, 

làm văn bản trình Hội đồng xét duyệt. 
 

Chương III 

QUY TRÌNH XÉT CHỌN 
 

Điều 8. Hồ sơ: 

Đơn vị đăng ký cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn gửi hồ sơ về bộ phận thường trực 

Hội đồng xét chọn, hồ sơ đăng ký gồm: 

a) Đơn đề nghị công nhân cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn (theo mẫu tại Phụ lục 

2) 

b) Biểu điểm tự đánh giá của cơ sở dịch vụ du lịch (theo mẫu tại phụ lục 1) 

c) Thông tin về hoạt động của cơ sở dịch vụ du lịch (theo mẫu tại phụ lục3) 

d) Danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở dịch vụ du lịch (theo mẫu tại phụ lục 4) 
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e) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Điều 9. Thẩm định, xét chọn và công nhận 

1. Thẩm định: 

- Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định tại từng cơ sở. Đoàn xem xét cụ thể các 

khu vực tổ chức kinh doanh, yêu cầu các đơn vị báo cáo về tình hình nhân sự và một 

số thông tin có liên quan đến các tiêu chuẩn nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan 

trong việc đánh giá và nhận xét. 

- Trên cơ sở tổng hợp đánh giá và nhận xét của từng thành viên, Trưởng Đoàn 

thẩm định có tờ trình báo cáo kết quả thẩm định để Hội đồng xét chọn quyết định. 

2. Xét chọn và công nhận: 

Trên cơ sở báo cáo kết quả của Đoàn thẩm định, Hội đồng xét chọn xem xét quyết 

định công nhận cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn và cấp Giấy chứng nhận và bảng hiệu 

cho cơ sở. Giấy chứng nhận “Dịch vụ du lịch đạt chuẩn” có giá trị 02 năm.  

Trường hợp đơn vị không đạt tiêu chuẩn quy định, Thường trực Hội đồng có thông 

báo cho đơn vị biết lý do, kèm theo hướng dẫn về những điều cần tiếp tục thực hiện 

đúng theo các tiêu chí đề ra. 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá 

nhân đề nghị công nhận cơ sở dịch vụ đạt chuẩn du lịch, Hội đồng xét chọn và Đoàn 

thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định, xét chọn và công nhận theo thẩm quyền. 

Hằng quý, Hội đồng xét chọn có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cho Uỷ ban nhân 

dân thành phố về những cơ sở dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn được công nhận theo mẫu 

tại phụ lục đính kèm. 

Điều 10. Thẩm định lại 

Việc thẩm định lại được thực hiện trong trường hợp sau: 

1. Hội đồng sẽ tổ chức thẩm định lại theo định kỳ 02 năm một lần nhằm kiểm tra, 

giám sát đơn vị duy trì và tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng của cơ sở dịch vụ du lịch 

đạt tiêu chuẩn. 

2. Khi có thay đổi về quyền sở hữu, địa điểm kinh doanh của cơ sở. 

3. Theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi có sự phản ánh, khiếu nại 

của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại cơ sở dịch vụ được công nhận. 

Điều 11. Kinh phí hoạt động 

Từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp. 

Chương IV 

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM 

CỦA CƠ SỞ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠT CHUẨN  
 

Điều 12. Quyền lợi  
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1. Được Hội đồng xét chọn công nhận và gắn biểu hiệu: “DỊCH VỤ DU LỊCH 

ĐẠT CHUẨN”, được in trên các ấn phẩm quảng bá du lịch của thành phố phát hành 

trong và ngoài nước, được giới thiệu trên các trang Thông tin điện tử (Webside) của 

Sở Du lịch và thông tin đến các doanh nghiệp du lịch biết để thu hút khách. 

2. Được giới thiệu lần lượt trên các chuyên mục về du lịch của báo chí, truyền 

thanh, truyền hình; các ấn phẩm, xúc tiến thương mại do Sở Du lịch phối hợp với địa 

phương và các ngành có liên quan tổ chức, tham gia các chương trình quảng bá xúc 

tiến của ngành du lịch. 

3. Được sử dụng biểu tượng (Logo) để in ấn trên các ấn phẩm và bảng hiệu, bao 

bì... của cơ sở trong thời gian đơn vị được công nhận đạt chuẩn. 

4. Được quyền khiếu nại về kết quả thẩm định và xét chọn của Hội đồng. 

5. Được quyền tham gia vào Hiệp hội, Tổ chức nghề nghiệp của thành phố. 

Điều 13. Trách nhiệm 

1. Duy trì và đảm bảo chất lượng các tiêu chuẩn đã được công nhận, thường xuyên 

quan tâm đến chất lượng hàng hoá và các dịch vụ do mình cung cấp. Chịu hoàn toàn 

trách nhiệm về hàng hoá khi có khiếu nại của khách hàng. 

2. Thường xuyên kiểm tra và theo dõi việc thực hiện của nhân viên do mình phụ 

trách để chấn chỉnh kịp thời khi có tiêu chuẩn chưa được thực hiện hoặc chưa đạt yêu 

cầu. 

3. Thông báo kịp thời đến Thường trực Hội đồng (Sở Du lịch) về những thay đổi 

quyền sở hữu, địa điểm kinh doanh, loại sản phẩm mới của cơ sở. 

4. Sử dụng biểu trưng đúng mục đích; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước kịp 

thời phản ánh những trường hợp sử dụng danh hiệu và biểu trưng giả mạo nhằm góp 

phần bảo vệ danh hiệu chung. 

5. Kinh doanh theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và Giấy phép kinh doanh (đối với những ngành nghề cần có giấy phép), thực 

hiện nghiêm chỉnh các quy định của các văn bản pháp luật có liên quan. 

6. Thông tin rõ ràng, công khai, trung thực giá cả, chất lượng các dịch vụ và hàng 

hoá cung cấp cho khách hàng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với khách; bồi 

thường thiệt hại cho khách do lỗi của mình gây ra. 

7. Áp dụng các biện pháp bảo đảm sức khoẻ, an toàn tính mạng, tài sản của khách 

hàng; thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro, nguy hiểm xảy 

ra với khách hàng trong thời gian sử dụng dịch vụ tại cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn du 

lịch. 

Điều 14. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 



   

10 CÔNG BÁO/Số 11 + 12 + 13/Ngày 20-2-2007  

 

Đơn khiếu nại về kết quả thẩm định và xét chọn phải gửi đến Thường trực Hội 

đồng xét chọn trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo kết quả xét 

chọn của Hội đồng. 

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn khiếu nại, Hội đồng xét 

chọn tổ chức thẩm tra, đánh giá lại và quyết định cuối cùng. 

Điều 15. Thu hồi giấy chứng nhận “DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠT CHUẨN”  

Các cơ sở dịch vụ sau khi được công nhận “DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠT CHUẨN” 

nếu không duy trì và bảo đảm đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 

và Điều 5 quy chế này sẽ bị thu hồi Giấy công nhận “DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠT 

CHUẨN” đã được cấp. Việc thu hồi danh hiệu “DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠT CHUẨN” 

phải được thông tin trên trang Thông tin điện tử (Webside) của Sở Du lịch và các 

phương tiện thông tin đại chúng. 
 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 16. Sở Du lịch có trách nhiệm phối kết hợp với các sở, ngành liên quan và 

Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này; tham mưu trình Uỷ ban nhân dân thành phố 

các biện pháp nâng cao chất lượng các dịch vụ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách 

du lịch trong và ngoài nước, báo cáo những vấn đề phát sinh trình Uỷ ban nhân dân 

thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 
    

   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                               

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Trần Phước Chính 
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                                  PHỤ LỤC 1a 

     

BIỂU ĐIỂM THẨM ĐỊNH 

CƠ SỞ DỊCH VỤ DU LỊCH ĂN UỐNG ĐẠT CHUẨN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND 

ngày 12  tháng 02  năm 2007 của UBND  thành phố Đà Nẵng) 

 

     

         Tên Doanh nghiệp:              

         Tên cơ sở ăn uống:     

         Địa chỉ:                              

         Ngày khảo sát:                  

         Người chấm:                      

         Kết quả:                            

     

CÁC CHỈ TIÊU 
Thang 

điểm 

Điểm  

tự  

chấm 

Điểm   

thẩm 

định  

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I- Yêu cầu về vị trí, kiến trúc xây dựng         

1- Thiết kế nhà hàng:         

   a- Nhà hàng xây dựng đẹp, độc đáo, toàn cảnh 

được thiết kế thống nhất Nhà hàng xây dựng đẹp, 

độc đáo, toàn cảnh được thiết kế thống nhất. 

5 

      

   b- Thiết kế nhà hàng trung  3       

     

2- Phòng ăn, quầy rượu:         

2.1- Thiết kế nội thất:         

   a- Thiết kế nội thất tốt. 4       

  b- Thiết kế nội thất trung bình. 2       

2.2- Sàn phòng ăn:         

  Chất lượng vật liệu xây dựng phù hợp với phong 

cách của nhà hàng  3       

2.3- Các loại và số lượng phòng ăn, uống:   

 

      

- Phòng ăn (tối thiểu 50 chỗ ngồi/phòng )       

   a- 3 phòng trở lên 4       

   b- Dưới 3 phòng 2       

- Có thêm quầy rượu trong nhà hàng 1       

          

3- Bếp - Kho:          

3.1- Không có tiếng động, mùi thức ăn, hơi nước 

không lọt vào các phòng ăn 

 

1       
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3.2- Hệ thống thông gió tốt 

          Có thông gió 

4 

2       

3.3- Dây chuyền chế biến đảm bảo thuận tiện, một 

chiều (từ bảo quản - sơ chế - chế biến - phục vụ - 

rửa dụng cụ) 

4 

     

3.4- Sàn nhà lát vật liệu chống trượt 1       

3.5- Lót gạch tường phù hợp với phong cách nhà 

hàng         

    a- Lót toàn bộ tường 2       

    b- Lót cao tối thiểu 2m 1       

4- Khu vực vệ sinh:          

4.1- Đạt yêu cầu đi lại thuận tiện, có phòng riêng 

cho nam, nữ     

    a- Tốt 3       

    b- Trung bình 2       

6.2 – Ánh sáng tốt  1       

II - Trang thiết bị, tiện nghi phục vụ:        

1. Phòng ăn:         

1.1- Chất lượng trang thiết bị (Đồ gỗ, đồ vải, đồ 

sành sứ, thủy tinh, dụng cụ ăn uống (phù hợp 

với phối cảnh nhà hàng):         

    a- Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp        15       

    b- Chất lượng, mẫu mã trung bình 8       

1.2- Mức độ đồng bộ, hài hòa, đẹp mắt:         

    a- Các loại trang thiết bị động bộ, bài trí đẹp, 

sang trọng 

7 

      

    b- Các loại trang thiết bị ̣ đồng bộ, bài trí hài hòa, 

hợp lý 

5 

      

          

2- Khu vực bếp:         

2.1- yêu cầu về trang thiết bị     

    a- Trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ, chất lượng tốt 14       

    b- Trang thiết bị đầy đủ, chất lượng trung bình 10       

2.2- Trang thiết bị bắt buộc phải có (nếu thiếu bị 

trừ 1 điểm/thiết bị):         

    + Bàn sơ chế thực phẩm         

    + Bàn tinh chế thức ăn         

    + Bàn chờ phục vụ         

    + Tủ đựng bát đĩa         

2.3- Đủ tủ lạnh, tủ đông để bảo quản thực phẩm 5       

2.4- Dụng cụ dành cho thực phẩm sống và chín 

được phân biệt và sử dụng riêng 
5 

      

          

3- Quầy rượu:         

    a- Trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ, chất lượng tốt 8       

    b- Trang thiết bị đầy đủ, chất lượng trung bình 4       
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4 – Phòng vệ sinh:         

Các trang thiết bị sau bắt buộc phải có  

(nếu thiếu bị trừ 1 điểm/thiết bị)         

    +  Chậu rửa mặt (lavabo)         

    +  Bàn cầu bệt có nắp         

    +  Xà phòng rửa tay         

          

5. Có giấy chứng nhận về PCCC 

(Theo quy định tại Thông tư số 04/2004/TT-BCA 

ngày 21/3/2004 của Bộ Công an)  5     

 

  

          

6 - Thiết bị điều hòa thông thoáng (Tính cả tiền 

sảnh, phòng ăn, …)         

    a- Điều hòa khối chất lượng tốt 7       

    b- Điều hòa chất lượng trung bình 5       

     

III. Yêu cầu về dịch vụ         

    Thực đơn, bảng giá ghi tên, giá các loại sản 

phẩm món ăn, thức uống         

   + Hình thức và chất lượng tốt, có ghi thêm các 

ngoại ngữ thông dụng 4       

IV-  Yêu cầu về cán bộ, nhân viên phục vụ         

Trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ (thể 

hiện qua văn bằng, chứng chỉ), kinh nghiệm. 

  

      

1- Cán bộ quản lý nhà hàng:         

     Có ít nhất 01 bằng trung cấp trở lên,  có kinh 

nghiệm 3 năm trở lên, biết một ngoại ngữ đủ khả 

năng giao dịch . 

4 

      

          

2- Cán bộ chủ chốt  một số bộ phận:         

2.1- Bộ phận bán:         

    Được đào tạo qua trường lớp về nghiệp vụ (tối 

thiểu 4 tháng), biết ngoại ngữ ở mức giao dịch 
10 

      

2.2- Bộ phận bếp:         

    Được đào tạo qua trường lớp nghiệp vụ (tối 

thiểu 6 tháng), biết ngoại ngữ ở mức thông dụng. 10       

2.3 - Quầy rượu:         

    Được đào tạo qua trường lớp nghiệp vụ, có kinh 

nghiệm 3 năm trở lên, biết ngoại ngữ ở mức giao 

dịch (Bằng C trở lên) 10       

          

3- Nhân viên phục vụ:         

3.1- Tỷ lệ được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ 

(tối thiểu 4 tháng) 

  

      

    a- 100% số nhân viên 9       
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    b-  50% số nhân viên trở lên 4       

          

4-  Trang phục :         

     a- Trang phục thuận tiện, kiểu dáng đẹp, lịch sự 5       

     b- Trang phục thuận tiện, kiểu dáng bình thường   1       

          

5- Chất lượng phục vụ:      

(Thể hiện văn minh lịch sự, niềm nở có năng lực 

hướng dẫn người tiêu dùng) 

  

   

      a- Tốt 15    

      c- Trung bình 10    

     

V- Yêu cầu vệ sinh        

1-  Vệ sinh an toàn thực phẩm:         

1.1- Sử dụng thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, có hợp đồng với đơn vị cung cấp 12       

1.2-  Có xét nghiệm định kỳ nguồn nước sử dụng 

trong chế biến thực phẩm 
2 

      

          

2 – Về sinh các khu vực trong nhà hàng:         

2.1- Phòng ăn:         

      a-  Tốt 12       

      b-  Trung bình 3       

2.2- Bếp:         

      a-  Tốt 20       

      b-  Trung bình 4       

2.3- Phòng vệ sinh:         

      a-  Tốt, diện tích phù hợp với số lượng ghế 

trong nhà hàng 

8       

      b- Trung bình 2       

          

3 – Vệ sinh cá nhân         

      Nhân viên trong nhà hàng được khám bệnh 

định kỳ, móng tay cắt ngắn, không bị bệnh ngoài 

da, bệnh truyền nhiễm bảo đảm yêu cầu vệ sinh cá 

nhân tốt). Nhà hàng có phòng thay quần áo, phòng 

tắm, vệ sinh riêng (nam, nữ) cho nhân viên phục 

vụ. 

5 

      

          

4-  Vệ sinh môi trường:         

4.1- Hệ thống xử lý nước thải: lọc các chất béo 

kín         

      a- Tốt 7       

      b- Trung bình 3       

5.2 - Hệ thống chứa và phân loại rác hữu cơ, vô 

cơ, thức ăn thừa,…         



   

15 CÔNG BÁO/Số 11 + 12 + 13/Ngày 20-2-2007  

 

      a- Tốt 8       

      b- Trung bình 2       

* Thực hiện hoàn chỉnh ISO 14000 (cộng thêm ) 5       

TỔNG CỘNG         

 

1- ĐIỂM TỐI ĐA:             252 điểm     

2- ĐIỂM ĐẠT CHUẨN:  165 điểm     

3- MỘT SỐ ĐIỂM LIỆT:     

     - Không có hồ sơ ghi chép nguồn gốc xuất xứ thực phẩm.   

    -  Không thực hiện việc lưu mẫu thức ăn.     

    -  Điểm vệ sinh (nhóm chỉ tiêu 5) dưới 45 điểm.     

    -  Cơ sở để xe của khách lấn chiếm lòng lề đường trái quy định. 

4- MỘT SỐ ĐIỂM ƯU TIÊN:  

- Trang trí nội thất đẹp: 2 điểm 

- Trang phục nhân viên theo phong cách dân tộc: 2 điểm 

- Sảnh đón tiếp luôn có nhân nhiên trực đón tiếp: 1 điểm. 

- Có sân khấu, văn nghệ phục vụ hằng đêm: 2 điểm. 

- Tất cả nhân viên phục vụ trực tiếp đều biết ngoại ngữ: 1 điểm. 
 

  

 

                                                                               Ngày     tháng       năm 200 

NGƯỜI CHẤM ĐIỂM                                GIÁM ĐỐC HOẶC CHỦ CƠ SỞ 

                                                                                     (Ký tên, đóng dấu) 
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   PHỤ LỤC1b 

Tên doanh nghiệp:    

Địa chỉ:    

Điện thoại:    

 

BIỂU ĐIỂM 

CƠ SỞ DỊCH VỤ DL MUA SẮM ĐẠT CHUẨN 
 
 

CÁC CHỈ TIÊU 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

ĐIỂM 

THẨM ĐỊNH 

1. Hàng hóa, chất lượng và thanh toán 195     

1.1. Đảm bảo hàng hóa đạt chất lượng tốt, phong 

phú, đa dạng về       

chủng loại và  mẫu mã, đạt tính  thẩm mỹ cao      

 + Có hướng dẫn cách sử dụng và thời gian bảo hành 

(đối với thực phẩm, thiết bị điện tử) 30     

 + Đối với hàng thủ công mỹ nghệ Việt  Nam: phải 

dán tên cửa hàng 30     

 + Hàng hóa có xuất xứ trong nước, chiếm tỉ lệ 70% 

trở lên (điểm thêm) 20     

1.2. Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết 25     

1.3. Các quầy trưng bày đảm bảo đủ ánh sáng, 

thoáng mát, sạch sẽ,       

có bảng giới thiệu sản phẩm 20     

1.4. Hàng hóa được trưng bày thẩm mỹ, hài hòa hợp 

lý 15     

1.5. Có chương trình khuyến mãi thu hút khách 20     

1.6. Có chương trình hậu mãi (sửa chữa, bảo trì, bồi 

thường và giao       

hàng nếu có yêu cầu 20     

1.7. Có nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng 15     

2. Nhân sự  90     

2.1. Cán bộ điều hành: 

 + Tốt nghiệp đại học, cao đẳng khoa thương mại 

hoặc kinh tế, hoặc quản trị kinh doanh 15     

 + Hoặc có quá trình đào tạo trình độ trung cấp về 

nghiệp vụ thương mại, quản trị kinh doanh 10     

 + Có trình độ ngoại ngữ ở mức thông thạo (Đại học) 15     

 + Có trình độ ngoại ngữ đủ khả năng giao tiếp (trình 

độ B hoặc tương đương trở lên) 5     

 + Có kinh nghiệm bán hàng từ 3 năm trở lên 10     
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2.2. Nhân viên bán hàng 

 + Biết  ngoại ngữ ở mức thông thạo (Đại hoc) 15     

 + Được đào tạo về nghiệp vụ thương mại, quản trị 

kinh doanh 15     

 + Nhân viên bán hàng có thái  độ vui vẻ, lịch sự, tận 

tình, chu đáo 5     

 + Biết  ngoại ngữ ở mức độ giao tiếp (trình độ B) 5     

 + Nhân viên có đồng phục, đeo bảng tên  5     

 + Hoặc trang phục lịch sự (khuyến khích trang phục 

truyền thống)  5     

Đeo bảng tên       

 + Cơ sở sử dụng từ 20 lao động trở lên (điểm thêm) 10     

3. Địa điểm 110     

3.1. Diện tích  

 + Có vị trí tham quan giao dịch mua bán thuận lợi 20     

 + Rộng từ 1000m2 trở lên 20     

 + Từ 500m2 - dưới 1000m2  15     

 + Từ 200m2 - dưới 500m2 10     

 + Từ 50m2 - dưới 200m2 5     

3.2. Khu vực gửi xe cho khách 30     

Hoặc : + Có nơi được phép dừng xe trên 50 chổ 20     

           + Có nơi được phép dừng xe 30 chổ 15     

           + Có nơi được phép dừng xe 16 chổ 5     

           + Có bảo vệ và nhân viên giữ xe  5     

3.3. Đảm bảo vệ sinh trước, trong cửa hàng và lề 

đường 20     

4. Tổ chức điểm tham quan  65     

4.1. Tổ chức giới thiệu một số công đoạn sản xuất 

sản phẩm hoặc có chiếu phim minh họa 20      

4.2. Có nhân viên hay thợ thủ công trình diễn các 

thao tác, quy trình tạo ra sản phẩm 15      

4.3. Có chỗ cho khách ngồi nghỉ và nước uống 10     

4.4. Có trang web để giới thiệu sản phẩm 10     

4.5. Có trưng bày nguuyên liệu và bán thành phẩm 10     

    

* Điểm tham quan - mua sắm du lịch    

 + Tổng số điểm tối đa : 460    

 + Số điểm đạt tiêu chuẩn => TB : 230    

    

* Điểm mua sắm du lịch:    

 + Tổng số điểm tối đa : 395    

 + Số điểm đạt tiêu chuẩn => TB : 200    



   

18 CÔNG BÁO/Số 11 + 12 + 13/Ngày 20-2-2007  

 

    

* Điểm liệt :    

 + Không niêm yết giá    

 + Không có nhà vệ sinh    

 Ngày      tháng      năm 200 

 Giám đốc hoặc chủ cơ sở 

 (Ký tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 2 

 

Tên doanh nghiệp: ……………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

………………………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tên cơ sở ăn uống:…………….     

…………………………………    Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 200... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĂN UỐNG ĐẠT TIÊU CHUẨN DU LỊCH 

 

Kính gửi: Hội đồng xét chọn cơ sở Dịch vụ Du lịch đạt chuẩn 

 

Tên cơ sở ăn uống:  

Địa chỉ ................................................................................................................ 

Giám đốc: ......................................................  .....................................................  

Địa chỉ: ................................................................................................................  

Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................................  

Email:...................................................................................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...........................................................   

Ngày cấp: .............................................  Nơi cấp:  .............  ..................................           

 Sau khi nghiên cứu các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy chế xét chọn cơ sở ăn 

uống đạt tiêu chuẩn du lịch được ban hành tại Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 

12/02/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, chúng tôi đề nghị Hội đồng xét 

chọn cơ sở Dịch vụ Du lịch đạt chuẩn xem xét, công nhận cơ sở ăn uống của chúng tôi 

đạt tiêu chuẩn du lịch. 

 Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định và bảo đảm duy trì chất 

lượng đúng theo tiêu chuẩn được công nhận. 

 

  GIÁM ĐỐC 

  (hoặc Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống) 

  (ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 2 

 

Tên doanh nghiệp: ……………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

………………………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tên cơ sở mua sắm…………….     

…………………………………    Đà Nẵng, ngày     tháng    năm 200... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CÔNG NHẬN CƠ SỞ MUA SẮM ĐẠT TIÊU CHUẨN DU LỊCH 

 

Kính gửi: Hội đồng xét chọn cơ sở Dịch vụ Du lịch đạt chuẩn 

 

Tên cơ sở mua sắm: …………………………………………………………..  

Địa chỉ ................................................................................................................ 

Giám đốc: ......................................................  .....................................................  

Địa chỉ: ................................................................................................................  

Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................................  

Email:...................................................................................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...........................................................   

Ngày cấp: .............................................  Nơi cấp:  .............  ..................................           

 Sau khi nghiên cứu các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy chế xét chọn cơ sở ăn 

uống đạt tiêu chuẩn du lịch được ban hành tại Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 

12/02/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, chúng tôi đề nghị Hội đồng xét 

chọn cơ sở Dịch vụ Du lịch đạt chuẩn xem xét, công nhận cơ sở mua sắm của chúng 

tôi đạt tiêu chuẩn du lịch. 
 

 Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định và bảo đảm duy trì chất 

lượng đúng theo tiêu chuẩn được công nhận. 

 

  GIÁM ĐỐC 

  (hoặc Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm) 

  (ký tên, đóng dấu) 
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Tên cơ sở: PHỤ LỤC 3 

 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ ĂN UỐNG 

 

I. HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT: 

1.  Diện tích mặt bằng: 

2.  Bố trí giữ xe cho khách:   

- Vị trí: 

- Diện tích khu vực giữ xe: 

- Sức chứa tối đa: ……xe (2 bánh, 4 bánh) 

3. Phòng ăn, quầy rượu: 

- Số lượng phòng ăn: ………   Tổng diện tích :……… Tổng số ghế : …… 

- Số lượng phòng tiệc: ……… Tổng diện tích :……… Tổng số ghế : …… 

- Quầy rượu: ............... Diện tích:  ....................  Số ghế: .................... .......... 

4. Diện tích bếp, kho: ……… 

 

II. DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC: 

1. Dịch vụ ăn uống: 

- Tổng số món ăn được phục vụ trong cơ sở ăn uống (theo thực đơn 

và theo thực tế): … 

- Chủng loại (món ăn Âu, Á, ...):  

- Món ăn, thức uống đặc trưng của cơ sở ăn uống (nếu có): 

2. Các loại thẻ tín dụng được chấp nhận: 

3. Các dịch vụ giải trí, thời gian phục vụ: 

 

III. NHÂN SỰ: 

1. Tổng số cán bộ, nhân viên: ……người 

      Tổng số nhân viên thời vụ: ……người 

2. Tổng số nhân viên đã qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ: ……người 
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Trong đó: Số nhân viên có Giấy chứng nhận đã qua đào tạo chuyên môn, nghiệp 

vụ: …… 

3. Tổng số nhân viên sử dụng ngoại ngữ: …… người 

Trong đó: - Số người sử dụng 2 ngoại ngữ trở lên:……người 

 - Số người có chứng chỉ ngoại ngữ các loại: ……người (kèm theo bản sao) 

 

IV. VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: 

1. Nguồn gốc xuất xứ thực phẩm mua vào:  

2. Có Quy chế quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong bảo quản – sơ chế – chế   

biến – phục vụ tại khu vực bếp: 

3. Hệ thống xử lý chất thải (rác thải, nước thải, khí thải): 

4. Hệ thống nước cấp: 

5. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV trong nhà hàng: ……lần/năm 

 

 Ngày    tháng    năm 200... 

 GIÁM ĐỐC 

 (ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 3 

Tên cơ sở :       

                                                                                                         

GIỚI THIỆU MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ DỊCH VỤ MUA SẮM 

 

1. Diện tích mặt bằng kinh doanh: 

2. Các mặt hàng kinh doanh tại cơ sở: 

3. Các loại thẻ tín dụng được chấp nhận: 

4. Thời gian cơ sở đi vào hoạt động: 

5. Thời gian phục vụ: 

6. Tổng số CB- NV: 

7. Trình độ văn hóa, nghiệp vụ: 

- Đại học:…..người 

- Cao đẳng:…..người 

- Trung học chuyên nghiệp:……người 

- Trung học phổ thông:…….người 

- Trung học cơ sở:………người 

8. Trình độ ngoại ngữ: ……người.  

- Tiếng Anh:……người 

- Tiếng Pháp:…..người 

- Tiếng Nhật:……người 

- Các thứ tiếng khác, ghi cụ thể……….. 

Các bằng cấp phải được photo kèm theo, không cần công chứng. 

9. Doanh thu năm trước khi thẩm định: 

10.  Nộp thuế năm trước khi thẩm định: 

 

Ngày….tháng….năm…. 

Giám đốc 

 

0.   
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Tên cơ sở ăn uống: …………………                                                                                                                                        PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ ĂN UỐNG 

Họ và tên CBCNV 

trong 

nhà hàng 

Năm sinh 
Chức 

danh 

Thâm 

niên công 

tác trong 

NH 

Trình độ văn hoá (1) 
Trình độ nghiệp 

vụ (1) 
Ngọai ngữ (1) 

Ghi 

chú 
Nam Nữ ĐH CĐ PTTH PTCS ĐH 

Trun

g cấp 
Sơ cấp 

A 

(2) 

B 

(2) 

C 

(2) 

ĐH 

(2) 

I. QUẢN LÝ NHÀ 

HÀNG 

                

1.                 

2.                 

………                 

II. BÀN                 

1.                 

2.                 

………                 

III. BẾP                 

1.                 

2.                 

………                 

IV. QUẦY RƯỢU                 

1.                 

2.                 

………                 

VI. CÁC BỘ 

PHẬN KHÁC 

                

1.                 



   

25 CÔNG BÁO/Số 11 + 12 + 13/Ngày 20-2-2007  

 

 

  

Ghi chú: Ngày       tháng        năm 200 

(1): Kèm theo bản sao bằng cấp, chứng chỉ (nếu có) GIẤM ĐỐC 

(2): Ghi loại ngoại ngữ, thí dụ: Anh, Pháp, … (ký tên, đóng dấu) 
Tên cơ sở  mua sắm……                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                 

……                 

Tổng cộng:…… 

người 

        … … … … … … … Ghi 

số 

ngư

ời 
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DANH SÁCH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ MUA SẮM 

 

Họ và tên CBCNV 

trong 

cơ sở mua sắm 

Năm sinh 

Chức 

danh 

Thâm 

niên 

công tác 

trong 

NH 

Trình độ văn hoá (1) 
Trình độ nghiệp 

vụ (1) 
Ngoại ngữ (1) 

Ghi chú 

Nam Nữ ĐH CĐ PTTH PTCS ĐH 
Trung 

cấp 

Sơ 

cấp 

A 

(2) 

B 

(2) 

C 

(2) 

ĐH 

(2) 

I. CÁN BỘ QUẢN LÝ                 
1.                 
2.                 
………                 
II. NHÂN VIÊN BÁN 

HÀNG 
                

1.                 
2.                 

………                 
VI. CÁC BỘ PHẬN 

KHÁC 
                

1.                 
2.                 

……                 

Tổng cộng:…… 

người 

        … … … … … … … Ghi số 

người 

  

Ghi chú: Ngày     tháng        năm 200 

(1): Kèm theo bản sao bằng cấp, chứng chỉ (nếu có) GIÁM ĐỐC 

(2): Ghi loại ngoại ngữ, thí dụ: Anh, Pháp, … (ký tên, đóng dấu) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số: 13/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2007 

            

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá  hoạt động giáo dục 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010  
_______________________________ 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội 

khoá XI về giáo dục; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ 

về Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 

chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; 

Căn cứ Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển xã hội 

giáo dục giai đoạn 2005 - 2010”. 

Căn cứ Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục 

- thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và các chính sách khuyến khích 

phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động 

giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. 
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Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và 

báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Đề án nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân thành 

phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 
     

       

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

ĐỀ ÁN 

Đẩy mạnh xã hội hoá  hoạt động giáo dục 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010  

(Đính kèm Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND  

ngày 14 tháng 02 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
___________________________ 

 

Phần I 

THỰC TRẠNG XÃ HỘI HOÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

 Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

I. HỆ THỐNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ:  

Tổng số các cơ sở giáo dục và đào tạo do ngành giáo dục và đào tạo thành phố quản 

lý hiện nay là 397 đơn vị, trường học với khoảng 246.000 học sinh. Bao gồm: 111 trường 

mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ (có 70 trường ngoài công lập và 01 cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết 

tật); 99 trường tiểu học (có 01 trường bán công, 02 trường tiểu học nuôi dạy trẻ khuyết 

tật); 49 trường trung học cơ sở (THCS) và 01 trường PTCS (thuộc Đại học Sư phạm Đà 

Nẵng); 18 trường trung học phổ thông (THPT, có 06 trường ngoài công lập); 01 trường 

phổ thông cấp 1, 2, 3 là trường ngoài công lập; 07 trường trung cấp chuyên nghiệp địa 

phương (có 05 trường ngoài công lập); 08 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục 

thường xuyên - Hướng nghiệp (GDTX-HN), Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp (KTTH-

HN) thuộc loại hình công lập; 48 Trung tâm, cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học và nghiệp 

vụ thuộc loại hình tư thục; 56 trung tâm học tập cộng đồng. 

II. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

1. Về hệ thống trường lớp và qui mô các loại hình giáo dục, đào tạo (tính  đến năm 

học 2006 - 2007): 

- Việc thực hiện có kết quả Đề án quy hoạch ngành học mầm non, phổ thông, trung 

cấp chuyên nghiệp (TCCN) đến năm 2010 của thành phố đã từng bước đáp ứng yêu cầu 

đồng bộ hoá, hiện đại hoá cơ sở vật chất trường lớp ở tất cả các ngành học. Đến nay, 

thành phố có 84 trường học thuộc loại hình ngoài công lập, gồm: 70 trường mầm non 

(có 18 trường mẫu giáo, mầm non bán công, dân lập), 01 trường tiểu học bán công, 07 

trường THPT (03 trường bán công và 04 trường tư thục, dân lập), 06 trường trung cấp 

chuyên nghiệp dân lập, tư thục.  

- Đã thu hút: 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 78% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo 

ra lớp; 98% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo; 100% trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi vào học tiểu 

học; 95% thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 17 tuổi và từ 15 đến 21 tuổi học trung 

học (THCS, THPT, TCCN - DN, GDTX - HN, KTTH - HN).  
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- Toàn ngành hiện có 68.600 học sinh ngoài công lập, chiếm 28% so với tổng số 

học sinh. Tỷ lệ học sinh ngoài công lập ở nhà trẻ chiếm 79,4% (thiếu 0,6% so với chỉ 

tiêu đến 2010 của Nghị Quyết 05/2005/NQ-CP); mẫu giáo - 63,8% (thiếu 6,2% so với 

chỉ tiêu đến 2010 của Nghị Quyết 05/2005/NQ-CP); tiểu học - 1,2%; THCS - 0,4%; 

THPT - 33 % (thiếu 7% so với chỉ tiêu đến 2010 của Nghị Quyết 05/2005/NQ-CP), 

TCCN - 57% (cao hơn chỉ tiêu đến 2010 của Nghị Quyết 05/2005/NQ-CP là 27%).  

2. Chất lượng các mặt giáo dục đã được khẳng định, chất lượng mũi nhọn có tiến 

bộ rõ nét. Đến nay, thành phố đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học và phổ cập bậc 

THCS, đạt chuẩn phổ cập bậc trung học ở 47/56 xã, phường. Số trường đạt chuẩn quốc 

gia ở các bậc học như sau: mầm non - 14 trường (12,6%); tiểu học - 53 trường (53,5%); 

THCS - 09 trường (18,3%); THPT - 02 trường (10,5%). Có 100% trường tiểu học học 

ngày 2 buổi, với 51.238 học sinh, đạt 80,1%; 4% trường THCS học ngày 2 buổi, với 400 

học sinh, đạt 0,65%. 

3. Toàn ngành hiện có 2.675 cán bộ, giáo viên ngoài công lập (chỉ tính các trường 

mầm non, phổ thông), chiếm tỉ lệ 22%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực 

sư phạm, đào tạo chuẩn hóa, nâng chuẩn đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục 

các cấp, được chú trọng, nhất là đối với đội ngũ giáo viên ngoài công lập. Tỉ lệ giáo viên 

đạt chuẩn và trong đó tỉ lệ trên chuẩn tương ứng ở các bậc học là: Mẫu giáo: 99,6% và 

32,8%; tiểu học: 99,8% và 59,6%; THCS: 97,5% và 56,4%; THPT: 98,9% và 7,3% .  

4. Trong 9 năm qua (1997-2006), thành phố đã bố trí hơn 450.000m2 để xây mới, 

mở rộng các cơ sở giáo dục; đầu tư xây dựng cơ bản cho các đơn vị, trường học hơn 297 

tỉ đồng. Riêng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được xây dựng trên diện tích 

30.000m2, tổng mức đầu tư 96,6 tỉ đồng.  

Bên cạnh đó, bằng các nguồn thu cho phép (học phí, tiền xây dựng trường, Quỹ 

Hội cha mẹ học sinh) ngành giáo dục đã huy động gần 40 tỷ đồng/năm để đầu tư cho 

phát triển sự nghiệp giáo dục. 

5. Cùng với nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, từ năm 1997 đến nay, các đơn 

vị, trường học ngoài công lập đã đầu tư 355 tỉ đồng để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 

thuật. Riêng trong năm 2004, 2005, đã huy động được trên 12 tỉ đồng của các tổ chức, 

cá nhân để xây dựng 12 công trình trường học.  

6. Trong 5 năm qua, bằng nhiều nguồn kinh phí, các cơ sở giáo dục - đào tạo đã 

được trang bị máy tính với những mức độ khác nhau; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý giáo dục. Việc giảng dạy tin học được triển khai ở bậc THPT và 

giảng dạy thí điểm một số trường thuộc bậc THCS, tiểu học, mầm non. Công tác giảng 

dạy ngoại ngữ được chú trọng; 100% học sinh THCS, THPT và 30% học sinh tiểu học 

được học ngoại ngữ. 

7. Thành phố hiện có 1.293 trẻ em khuyết tật học hoà nhập ở các loại hình trường 

lớp mầm non, phổ thông, chiếm hơn 50% tổng số trẻ khuyết tật trên địa bàn. Thành phố 

đã làm duy trì tổ chức tốt việc chăm sóc, giáo dục các cháu khuyết tật, trẻ em bị ảnh 

hưởng chất độc da cam giúp các em tiếp tục được đi học. Huy động của các tổ chức từ 
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thiện trên 1,4 tỉ đồng để hỗ trợ cho các em và trên 3 tỉ đồng đầu tư CSVC-KT cho 2 

trường tiểu học khuyết tật.  

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ: 

1. Do tình hình kinh tế - xã hội của thành phố còn khó khăn, mức sống của nhân 

dân còn thấp, nên việc huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, sự  đầu tư của 

các gia đình cho việc học tập của con em còn hạn chế.  

2. Về thực hiện cơ chế chính sách: 

- Khả năng quỹ đất để giao hoặc cho các cơ sở ngoài công lập thuê để làm cơ sở 

hoạt động theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP không thực hiện được, do tại khu vực nội 

thành không còn quỹ đất. Trong khi đó, khu vực ngoại thành tuy quĩ đất còn nhiều, 

nhưng khó thực hiện xã hội hoá do điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, chưa thu hút 

được người học. Các trường dân lập, tư thục phải tự lo về cơ sở vật chất là chính, trong 

khi Nhà nước vẫn chưa ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách 

ưu đãi về việc cấp đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất. 

- Văn bản hướng dẫn quản lý tài chính ở các trường ngoài công lập chưa cụ thể nên 

quá trình chỉ đạo, thực hiện ở các trường dân lập, tư thục cũng còn nhiều lúng túng. 

3. Mức thu học phí chậm điều chỉnh nên đã ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ 

sở giáo dục - đào tạo. Mức thu học phí của các trường dân lập, tư thục thấp là trở ngại 

lớn đối với việc mở rộng và nâng cao chất lượng xã hội hoá. Phần lớn giáo viên các 

trường ngoài công lập (chủ yếu là các trường Mầm non) ở các vùng khó khăn có thu 

nhập thấp, một số nơi vẫn chưa được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, chế độ 

hưu trí... do nhà trường không đủ khả năng kinh phí để thực hiện. Một bộ phận giáo viên 

dạy ngoại ngữ ở Tiểu học hưởng lương từ mức thu của học sinh (4.000 đ/HS/tháng) nên 

đời sống gặp không ít khó khăn. 

4. Nguồn kinh từ ngân sách chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của ngành, nhất 

là kinh phí chi cho hoạt động dạy - học (bình quân chi con người của các ngành học, bậc 

học đến trên 90% ngân sách chi thường xuyên), kinh phí triển khai chương trình công 

nghệ thông tin của ngành. 

5. Việc huy động vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân còn rất lúng túng về cơ chế, 

cách làm. Do vậy một số đề án dự kiến thực hiện bằng nguồn vốn huy động tài trợ đã 

không triển khai được, như Đề án ứng dụng và phát triển CNTT trong trường phổ thông. 

Nếu duy trì mức đầu tư hàng năm như hiện nay (bình quân 1 tỉ đồng/năm), mà không 

huy động được sự đóng góp của xã hội, thì phải hơn 10 năm nữa mới đạt được mục tiêu 

đề ra cho năm 2005 là “tổ chức dạy cho 50% học sinh bậc tiểu học; phổ cập tin học căn 

bản cho 100% học sinh THCS, THPT”.  

6. Các trang thiết bị tối thiểu cần thiết phục vụ giảng dạy, như sách giáo khoa và 

đồ dùng dạy học đặc thù cho từng loại trẻ khuyết tật, còn rất thiếu thốn. Đội ngũ cán bộ 

quản lý và giáo viên dạy trẻ khuyết tật được đào tạo, bồi dưỡng nhưng chưa đủ về số 

lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu đi học ngày càng tăng của trẻ khuyết tật. Ngân 
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sách Nhà nước dành cho giáo dục trẻ khuyết tật còn quá ít. Công tác nghiên cứu giáo 

dục trẻ khuyết tật chưa được đầu tư về nhân lực và kinh phí.  
 

Phần II  

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ  

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  ĐẾN NĂM 2010 

I. MỤC TIÊU: 

1. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, hoàn thiện chính sách. Tăng tỷ lệ chi ngân sách 

cho giáo dục và đào tạo. Đổi mới mục tiêu, phương thức, cơ cấu và nguồn vốn đầu tư, 

tập trung cho các nhiệm vụ trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia; đào tạo 

nhân lực cho các ngành, nghề mũi nhọn, trọng điểm; ưu tiên đầu tư cho những vùng khó 

khăn, vùng đồng bào dân tộc ít người, các đối tượng chính sách và trợ giúp người nghèo, 

trên cơ sở đổi mới chế độ miễn, giảm phí theo hướng công khai, hợp lý. 

2. Chuyển các cơ sở giáo dục công lập và các cơ sở giáo dục bán công ở địa bàn 

kinh tế - xã hội khó khăn sang hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính (gọi 

tắt là đơn vị sự nghiệp). Có lộ trình thích hợp chuyển các cơ sở giáo dục bán công còn 

lại sang loại hình ngoài công lập.  

Chuyển dần một số trường công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi 

sang loại hình dân lập, tư thục. 

3. Trước năm 2010, tỷ lệ học sinh ngoài công lập tối thiểu đạt: nhà trẻ - 80%, mẫu 

giáo - 70%, tiểu học - 2%, THCS - 0,5%, THPT - 40%, trung cấp chuyên nghiệp - 70%. 

4. Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng nhu 

cầu học tập thường xuyên của mọi người, ở mọi nơi, mọi trình độ và mọi lứa tuổi. Tạo điều 

kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội tham gia xây dựng các cơ 

sở giáo dục ngoài công lập. 

5. Khuyến khích việc hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có chất lượng 

cao của nước ngoài; mở cơ sở giáo dục và đào tạo có chất lượng cao bằng 100% vốn 

đầu tư nước ngoài, bảo đảm lợi ích hợp pháp về vật chất và tinh thần cho các nhà đầu 

tư.   

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền: 

- Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về xã hội hoá để các cấp ủy Đảng, 

chính quyền các cấp, các cơ sở giáo dục và nhân dân có nhận thức đúng, đầy đủ, thực 

hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tạo sự 

được sự nhất trí cao trong toàn xã hội về nhận thức và tổ chức thực hiện.  

- Thực hiện xã hội hoá nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân, 

huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục; đồng thời, tạo điều kiện để mọi người 

dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người khuyết tật, người nghèo được thụ hưởng 

thành quả giáo dục ở mức độ ngày càng cao.  
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- Phát động các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình xã hội hoá 

giáo dục trong từng ngành học, bậc học. Tập thể và người lao động trong các cơ sở ngoài 

công lập có thành tích xuất sắc được nhà nước khen thưởng theo quy định của Chính 

phủ.  

2. Xây dựng mạng lưới trường lớp:  

- Dự báo hệ thống giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2010 có 440 đơn vị giáo 

dục và đào tạo với khoảng 275.000 học sinh. Trong đó: 130 trường mầm non, mẫu giáo, 

nhà trẻ, 105 trường tiểu học, 56 trường THCS và 01 trường PTCS (thuộc Đại học Sư 

phạm Đà Nẵng), 24 trường THPT, 10 trường trung cấp chuyên nghiệp địa phương, 08 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Kỹ thuật 

tổng hợp - Hướng nghiệp, 50 Trung tâm, cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ, 

56 trung tâm học tập cộng đồng. 

- Thực hiện lộ trình xây dựng mới và chuyển đổi trường công lập, bán công có điều 

kiện phù hợp sang loại hình đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài 

chính, tự chịu trách nhiệm hoặc sang loại hình dân lập hoặc tư thục. 

2.1. Trường mầm non: 

a) Về mạng lưới: Có 130 trường mầm non (tăng 19 trường so với năm học 2006 - 

2007), trong đó có: 58 trường mầm non công lập, chiếm 45%; 72 trường mầm non ngoài 

công lập, chiếm 55%. Trường thành lập mới chủ yếu là loại hình dân lập hoặc tư thục 

và phải có đủ điều kiện theo Điều lệ Trường Mầm non.  

b) Về quy mô: Huy động 27% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 80% trẻ em trong độ 

tuổi mẫu giáo ra lớp, thu hút 98 - 99% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo. Nhà trẻ có 9.530 cháu, 

trong đó 7.625 cháu ngoài công lập, chiếm 80%. Mẫu giáo có 24.760 học sinh, trong đó 

17.330 học sinh ngoài công lập, chiếm 70%. 

c) Lộ trình xây dựng và chuyển đổi loại hình: 

- Năm học 2007-2008: Chuyển đổi 17 trường mầm non, mẫu giáo bán công, dân 

lập sang loại hình trường công lập tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm và là đơn vị sự 

nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động (huyện Hoà Vang: Hoà Khương, Hoà 

Nhơn, Hoà Phong, Hoà Tiến 1, Hoà Châu, Hoà Phước, Hoà Tiến 2; quận Ngũ Hành 

Sơn: Hoà Hải, Hoà Quý; quận Liên Chiểu: Măng Non, Tuổi Thơ, Tuổi Ngọc, Hoạ My; 

quận Cẩm Lệ: Hoà Xuân, Hoà Phát, Bình Minh, Hoà An).  

- Từ năm 2008 - 2010: Thí điểm chuyển một số trường mầm non công lập ở vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi thuộc địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê sang 

loại hình dân lập, tư thục. 

2.2. Trường Tiểu học: 

a) Về mạng lưới: Có 105 trường Tiểu học (tăng 05 trường công lập và 01 trường 

dân lập, tư thục so với năm học 2006 - 2007), trong đó có: 103 trường tiểu học công lập, 

chiếm 98,08%; 02 trường tiểu học ngoài công lập, chiếm 1,92%. Trường công lập được 

thành lập mới ở các xã, phường mới và tách các trường có quy mô trên 30 lớp.  
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b) Về quy mô: Có 54.335 học sinh tiểu học, trong đó có 1.080 học sinh ngoài công 

lập, chiếm 2%. 

c) Lộ trình xây dựng và chuyển đổi loại hình: 

- Năm học 2007-2008: 

+ Thành lập mới trường dân lập hoặc tư thục đạt chuẩn quốc tế. 

+ Thành lập mới trường tiểu học công lập Triệu Thị Trinh 2 (Liên Chiểu). 

+ Chuyển đổi Trường bán công năng khiếu sang loại hình sự nghiệp công lập tự 

chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm và là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt 

động. 

- Năm học 2008-2009: Thành lập mới trường tiểu học công lập Quang Trung 2 

(Sơn Trà), Bế Văn Đàn 2 (Thanh Khê). 

- Năm học 2009-2010, 2010 - 2011: 

+ Thành lập mới trường tiểu học công lập Ngô Sĩ Liên 2 (Liên Chiểu), Trần Cao 

Vân 2 (Thanh Khê). 

+ Thí điểm chuyển một số trường tiểu học công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội thuận lợi sang loại hình dân lập, tư thục. 

2.3. Trường Trung học cơ sở (THCS): 

a) Về mạng lưới: Có 56 trường THCS và 1 trường PTCS (tăng thêm 07 trường so 

với năm học 2006 - 2007), trong đó có: 57 trường THCS, PTCS công lập, chiếm tỉ lệ 

100%, có 01 trường phổ thông có học sinh ngoài công lập (trường PT cấp 1,2,3 Her-

mann). Trường công lập mới được thành lập ở các xã, phường mới và tách các trường 

có quy mô trên 40 lớp.  

b) Về quy mô: Có 52.320 học sinh THCS, có 260 học sinh ngoài công lập, chiếm tỉ 

lệ 0,5%. 

c) Lộ trình xây dựng và chuyển đổi loại hình: 

- Năm học 2007-2008: Thành lập mới 02 trường THCS công lập ở 2 xã, phường 

mới (Hoà Khánh Nam, Khuê Mỹ) chưa có trường THCS.  

 

- Năm học 2008-2009:  

+ Thành lập mới 04 trường THCS công lập ở 3 xã, phường mới chưa có trường 

THCS (Hoà Khê, Hoà Minh 2, Hoà Thọ Tây, Hoà An).  

+ Thí điểm chuyển một số trường THCS công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội thuận lợi sang loại hình dân lập, tư thục. 

- Năm học 2010 - 2011: Thành lập mới trường THCS công lập Lý Tự Trọng 2 (Sơn 

Trà). 

2.4. Trường Trung học phổ thông (THPT): 
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a) Về mạng lưới: Có 24 trường THPT (tăng 05 trường so với năm học 2006 - 2007: 

03 trường công lập và 02 trường dân lập hoặc tư thục đạt chuẩn quốc tế thành), trong đó 

có: 15 trường công lập, chiếm 62,5% ; 09 trường dân lập, tư thục, chiếm 37,5%. 

b) Về quy mô: Có 35.574 học sinh THPT, trong đó có 14.230 học sinh ngoài công 

lập, chiếm 40%. 

c) Lộ trình xây dựng và chuyển đổi loại hình: 

- Năm học 2007 - 2008: 

+ Thành lập mới 01 trường THPT công lập ở quận Thanh Khê. 

+ Chuyển trường THPT bán công Trần Phú sang loại hình công lập hoạt động theo 

cơ chế tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm và là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ 

chi phí hoạt động. 

- Năm học 2008 - 2009 và 2009 - 2010: 

+ Chuyển trường THPT bán công Nguyễn Hiền, THPT bán công Ngô Quyền sang 

loại hình dân lập hoặc tư thục. 

 + Thành lập mới 02 trường THPT công lập thuộc quận Hải Châu và huyện Hoà 

Vang. 

+ Khuyến khích thành lập mới ít nhất 01 trường THPT ngoài công lập ở quận Cẩm 

Lệ, 01 THPT trường dân lập hoặc tư thục đạt chuẩn quốc tế.  

2.5. Trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN): 

Tiếp tục thực hiện Đề án quy hoạch mạng lưới trường TCCN giai đoạn 2005 - 2010 

được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 71/2005/QĐ-UB ngày 10 

tháng 6 năm 2005. Đến năm học 2010-2011, có 10 trường TCCN do địa phương quản 

lý, trong đó có 09 trường ngoài công lập; đảm bảo tỷ lệ học sinh ngoài công lập ít nhất 

là 70%.  

2.6. Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm học tập cộng đồng: 

- 100% Trung tâm GDTX hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 

toàn bộ chi phí hoạt động; ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất. Chú trọng nâng cao chất lượng của loại hình đào tạo này ;  

- Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả của 56 Trung tâm học tập cộng 

đồng ;  

- Quy hoạch lại hệ thống Trung tâm ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ trên toàn địa 

bàn thành phố. Các Trung tâm này hoạt động theo loại hình tư thục. Quản lý chặt chẽ 

chất lượng giảng dạy tại các Trung tâm; 

- Triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010 theo Quyết định 

số 112/2005/QĐ-TTg, tạo cơ hội cho đông đảo người lao động được tiếp tục học tập, 

đào tạo lại, bồi dưỡng ngắn hạn định kỳ và thường xuyên theo các chương trình giáo dục 

phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng đối tượng cụ thể.  
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3. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý: 

3.1. Về chính sách khuyến khích XHH hoạt động giáo dục - đào tạo: Căn cứ 

Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về Chính sách khuyến 

khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập và Thông tư  số 91/2006/TT-

BTC ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định này và Nghị quyết của 

HĐND thành phố, UBND thành phố sẽ cụ thể hoá và ban hành các chính sách của thành 

phố (UBND thành phố có Tờ trình riêng về chính sách khuyến khích xã hội hoá trình 

HĐND thành phố trong kỳ họp tháng 12/2006). 

3.2. Về cơ chế quản lý: 

- Hoàn thiện các quy định về mô hình, quy chế hoạt động của các đơn vị ngoài công 

lập theo hướng quy định rõ trách nhiệm, mục tiêu hoạt động, nội dung, chất lượng dịch 

vụ, sản phẩm, chế độ sở hữu và cơ chế hoạt động; 

- Hoàn thiện việc phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động và trách nhiệm của UBND 

các quận, huyện;  

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Quy định chế độ và trách nhiệm thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm của các cấp, đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở để giám sát 

công việc quản lý của các cấp; 

- Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, các Trung tâm ngoại 

ngữ, tin học. Thực hiện quản lý, cấp phép hoạt động theo phân công trách nhiệm của 

UBND thành phố;  

- Thực hiện giao quyền tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về nguồn thu. 

+ Đối với các trường công lập hoặc các trường bán công chuyển sang công lập: 

hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm theo Nghị 

định số 43/2006/NĐ-CP.  

+ Đối với các trường bán công: Khi trường chưa thay đổi loại hình hoạt động, 

UBND thành phố quy định các nguồn thu. 

+ Đối với các trường ngoài công lập (dân lập, tư thục): Thực hiện theo qui định tại 

Điều 13 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP.  

4. Đa dạng hoá các nguồn lực: 

4.1. Thành lập Quỹ bảo trợ giáo dục: 

Quỹ bảo trợ giáo dục được thành lập theo Điều 98 của Luật Giáo dục năm 2005 và 

Điều 42 Nghị định số 75/2006/NQ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 2005, nhằm huy động 

các nguồn lực tài chính trong cha mẹ học sinh; sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức 

trong và ngoài nước, với mục đích là công cụ đắc lực để phát triển và đảm bảo chất 

lượng giáo dục đào tạo; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 

Mức vận động Quỹ được hình thành trên nguyên tắc tự nguyện đóng góp của các 

tổ chức, cá nhân. Nội dung sử dụng Quỹ bảo trợ giáo dục: Hỗ trợ, động viên, khen 
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thưởng, khuyến khích người học, giúp đỡ tài chính cho người học, góp phần phát triển 

giáo dục. 

4.2. Tăng cường nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước: 

- Đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư, động viên các khoản đóng góp tự nguyện, từ 

thiện cho giáo dục, mở rộng các Quỹ khuyến học; khuyến khích cá nhân và tổ chức đóng 

góp cho sự nghiệp giáo dục và mở thêm trường học mới; 

- Phổ biến rộng rãi dự báo phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục - đào tạo, nhu 

cầu huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước; 

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất trường học; 

thực hiện các chương trình, đề án phát triển giáo dục - đào tạo của thành phố; gửi cán 

bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đi học tập nước ngoài và thực hiện các đề án nghiên 

cứu khoa học. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các dự án vốn vay của các tổ chức tài 

chính quốc tế đầu tư cho giáo dục và đào tạo thành phố. 

5. Quan tâm về giáo dục khuyết tật và chính sách công bằng xã hội: 

- Nâng cao năng lực quản lý giáo dục trẻ khuyết tật và tăng cường sự phối hợp liên 

ngành trong chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật;  

- Xây dựng hệ thống chính sách của thành phố đối với giáo dục trẻ khuyết tật; ưu 

tiên miễn giảm học phí cho các đối tượng chính sách, gia đình có công và người nghèo, 

vùng đặc biệt khó khăn; 

- Khuyến khích các tổ chức từ thiện tham gia hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ 

khuyết tật. Nhân rộng, phát triển các mô hình mái ấm, nhà mở, đảm bảo 100% trẻ mồ 

côi không nơi nương và 96% trẻ khuyết tật được chăm sóc; 

- Tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước cho giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ em dân 

tộc, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam; đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy trẻ khuyết tật  đủ về số lượng và chất 

lượng để đáp ứng nhu cầu đi học ngày càng tăng của trẻ khuyết tật; có dịch vụ hỗ trợ 

đồng bộ bảo đảm những điều kiện phù hợp sự tham gia của trẻ khuyết tật trong hệ thống 

giáo dục quốc dân; 

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, 

trường Khuyết tật Tương lai;   

- Ưu tiên các dự án có vốn nước ngoài cho các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật. 
 

Phần III 

TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN 
 

Để triển khai có hiệu quả Đề án đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006 - 2010, UBND thành phố phân công trách 

nhiệm của các ngành, các cấp như sau: 
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1. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan để triển khai 

Đề án có hiệu quả; 

- Xây dựng lộ trình cụ thể và triển khai thực hiện chuyển đổi loại hình theo đúng 

tiến độ; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục - đào tạo; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp 

sai phạm để ngăn chặn những hành vi tiêu cực, gian lận, làm trái quy định, cạnh tranh 

thiếu lành mạnh trong quá trình xã hội hoá. 

2. Sở Tài chính: 

- Hướng dẫn thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hoá; 

- Thực hiện và chỉ đạo Phòng Tài chính các quận, huyện thực hiện phân loại đơn 

vị sự nghiệp theo 3 cấp độ và tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP. Xác định phân loại và mức kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt 

động thường xuyên đối với từng loại hình đơn vị; 

- Đề xuất xử lý các vấn đề về sở hữu, tính chất lợi nhuận và phi lợi nhuận, trách 

nhiệm của các cơ sở và hình thức xã hội hoá trong từng lĩnh vực, kiến nghị các cơ chế, 

chính sách phù hợp. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch, rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung và giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các 

địa phương, bảo đảm đủ quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây trường học; 

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài chính hướng dẫn về chế độ phí sử dụng 

đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất phù hợp với Luật Đất đai hiện hành, phù hợp 

với từng loại hình cơ sở dịch vụ và khi chuyển đổi loại hình.   

4. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan 

nghiên cứu về mô hình tổ chức, quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập và ngoài 

công lập theo quy định chung của nhà nước; đề xuất để UBND thành phố ban hành cơ 

chế, chính sách chuyển đổi các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập sang loại hình ngoài 

công lập, khuyến khích mở các trường, cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập.  

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan đề 

xuất chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước cho các cơ sở ngoài công lập. 

6. UBND các quận, huyện: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xã hội hoá giáo dục phù hợp với chủ 

trương chính sách của Nhà nước thuộc thẩm quyền và điều kiện của địa phương; 

- Huy động các nguồn lực tại địa phương để thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục 

- đào tạo; 
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- Phê duyệt phân loại đơn vị sự nghiệp có thu của các đơn vị, trường học thuộc địa 

bàn quận, huyện theo 3 mức: tự đảm bảo kinh phí, đảm bảo 1 phần kinh phí, do ngân 

sách nhà nước đảm bảo toàn bộ. Xác định mức kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo 

hoạt động thường xuyên đối với từng loại hình đơn vị.   

7. Các cơ sở giáo dục - đào tạo: Có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện các chủ 

trương, chính sách, quy định của nhà nước; có biện pháp không ngừng nâng cao chất 

lượng dịch vụ, sản phẩm. 
 

* 

*     * 
 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các 

cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực 

hiện Đề án có hiệu quả; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả gửi Sở Giáo dục - Đào tạo 

để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần kịp thời báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Giáo dục - Đào tạo) để xem xét điều chỉnh 

cho phù hợp./. 
 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  14/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá  hoạt động dạy nghề 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010  
_____________________________ 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ 

về Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 

chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; 

Căn cứ Quyết định số 48/2002/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 4 năm 2002, của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002 – 2010; 

Căn cứ Quyết định số 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH, ngày 07 tháng 6 năm 2005, của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Đề án phát triển xã 

hội hóa dạy nghề đến năm 2010; 

Căn cứ Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục 

- thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và các chính sách khuyến khích 

phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động 

dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. 

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, chịu trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng 

dẫn, kiểm tra và báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Đề án nêu trên. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Uỷ ban 

nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

   
ĐỀ ÁN 

Đẩy mạnh xã hội hoá  hoạt động dạy nghề 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010  
(Đính kèm Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND  

ngày 14  tháng 2 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
_________________________ 

 

Phần I 

THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 

Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

1. Về nhận thức:  

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 

của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, 

văn hoá và 8 năm thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính 

phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, 

thể dục - thể thao, nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân thành phố về xã hội 

hoá trong các lĩnh vực nói trên đã có những chuyển biến tích cực. Đảng bộ và chính 

quyền các cấp, cũng như các đoàn thể, tổ chức ngày càng quan tâm đến sự phát triển của 

hoạt động dạy nghề và xã hội hoá hoạt động dạy nghề. 

2. Về chỉ đạo điều hành: 

Hệ thống văn bản quy định về cơ chế, chính sách đối với hoạt động dạy nghề được 

trung ương ban hành đồng bộ và được địa phương thể chế hóa thông qua việc ban hành 

quy chế quản lý hoạt động dạy nghề, áp dụng chính sách thuế phù hợp, …  góp phần tạo 

sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành 

và các cơ sở dạy nghề. Nhờ đó, các thành phần kinh tế, các tổ chức đoàn thể quần chúng, 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và người dân được khuyến khích, tạo điều 

kiện tham gia phát triển dạy nghề.   

3. Về phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề: 

Các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung 

cấp chuyên nghiệp, các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề (gọi chung là cơ 

sở dạy nghề và sau đây viết tắt là CSDN) phát triển nhanh về số lượng. Theo thống kê, 

trên địa bàn thành phố, năm 2000 có 21 CSDN, đến nay có 47 CSDN, thời điểm cao 

nhất có đến 54 CSDN hoạt động. 
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Chính sách xã hội hoá hoạt động dạy nghề (sau đây viết tắt là XHHHĐDN) đã thúc 

đẩy sự phát triển của CSDN về số lượng, chất lượng và quy mô. Trước khi có Nghị quyết 

số 90/CP, trên địa bàn thành phố chỉ có 01 CSDN ngoài công lập, đến nay có 19 cơ sở 

(chiếm 40,43% tổng số CSDN). Bên cạnh đó, trước năm 2000 chưa có doanh nghiệp 

nào tham gia đào tạo nghề thì đến nay có 10 doanh nghiệp mở cơ sở dạy nghề. Sự phát 

triển nhanh chóng của các CSDN đưa quy mô đào tạo nghề từ 17.000 học viên năm 2002 

lên 32.000 học viên năm 2006  

Sự phát triển đa dạng các loại hình trường, trung tâm dạy nghề, doanh nghiệp dạy 

nghề, mở rộng các thành phần kinh tế tham gia dạy nghề, đã tạo ra môi trường cạnh 

tranh lành mạnh trong dạy nghề. Các CSDN ngoài công lập đã góp phần giải quyết gánh 

nặng về ngân sách, mặt khác, tạo động lực thúc đẩy các CSDN công lập nhanh chóng 

đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo.  

4. Tuyển sinh đào tạo nghề: 

Năm 2000, tuyển được 9.475 học viên tham gia học nghề, đến năm 2005 tuyển 

được 18.512 học viên học nghề (tăng gần 2 lần); trong đó, học nghề dài hạn từ 26,04% 

tăng lên 32,28%. Đây là kết quả tích cực góp phần phát triển đội ngũ thợ lành nghề về 

cả số lượng và chất lượng. 

Mặc dù số lượng CSDN ngoài công lập có tăng đáng kể, song quy mô đào tạo 

không lớn, nên tỉ lệ học viên ngoài công lập thấp - 14,98% so với tổng số học viên học 

nghề. Số học viên đóng học phí để học nghề mới đạt 46,6%.   

5. Nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực dạy nghề: 

Từ năm 2000 đến nay, việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho dạy nghề được 

huy động từ nhiều nguồn: ngân sách Nhà nước, Chương trình mục tiêu nâng cao năng 

lực CSDN, học phí, vốn của các tổ chức, cá nhân, vốn đầu tư nước ngoài, tài trợ của các 

tổ chức quốc tế… Tổng nguồn vốn đầu tư của các CSDN đạt 375 tỷ đồng, trong đó 

CSDN ngoài công lập - 35,32 tỷ đồng, chiếm 9,42%; tổng giá trị thiết bị đầu tư cho hoạt 

động dạy nghề là 110 tỷ đồng, trong đó giá trị thiết bị đầu tư cho các CSDN ngoài công 

lập là 14,16 tỷ đồng, chiếm 12,87%.  

Trong nguồn chi thường xuyên về dạy nghề, giai đoạn 2001-2005, nguồn đóng góp 

từ xã hội hoá chiếm 56,8%; trong đó, nguồn tài trợ quốc tế và hoạt động liên kết với 

doanh nghiệp chiếm 12,1%. Riêng đối với CSDN thuộc địa phương quản lý, nguồn xã 

hội hoá đạt 69,7% trong tổng nguồn lực đảm bảo hoạt động dạy nghề.  

Mức độ đầu tư vào trang thiết bị phục vụ dạy học, thực hành của các CSDN khác 

nhau. Nhìn chung, các trường công lập, đặc biệt là các trường trực thuộc Bộ, ngành 

Trung ương, được đầu tư mạnh, trang bị tương đối đồng bộ phòng học, nhà xưởng, máy 

móc, trang thiết bị ban đầu, và trong quá trình hoạt động. Đối với CSDN ngoài công lập, 

bên cạnh số ít cơ sở có đầu tư đáng kể (như Trường Dạy nghề Kỹ thuật- Kinh tế Cao 

Thắng, Trường Dạy nghề Công kỹ nghệ Đà Nẵng - Petrolimex, Trung tâm Đào tạo nghề 

Mai Linh, Trung tâm Đào tạo lái xe ôtô môtô  thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và 
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dịch vụ Đà Nẵng, Trung tâm Dạy nghề Phan Tiến Bé, Trung tâm Dạy nghề thẩm mỹ Sài 

Gòn), phần lớn CSDN phải thuê mướn nhà xưởng, thiết bị.  

Tổng diện tích đất của các CSDN trên địa bàn thành phố là 335.432 m2, trong đó 

diện tích xây dựng là 105.000 m2; trong đó, diện tích đất của các CSDN ngoài công lập 

chỉ có 14.970m2, chiếm 4,46%. Hầu hết CSDN ngoài công lập không có nhà luyện tập 

thể chất, khu nội trú, sân chơi. Một số trường có thư viện nhưng không đạt chuẩn vì 

không đảm bảo diện tích sử dụng.  

II. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN: 

1. Tồn tại:  

- Tốc độ XHHHĐDN những năm qua tương đối nhanh, nhưng chưa tương xứng 

với tiềm năng về nguồn lực trong xã hội. Số CSDN thuộc Hội đoàn thể và trung tâm 

khác có dạy nghề khá nhiều nhưng qui mô nhỏ, rất ít giáo viên cơ hữu. Số doanh nghiệp 

tham gia dạy nghề còn ít, quy mô nhỏ.  

- Phần lớn CSDN ngoài công lập có quy mô nhỏ, manh mún; cơ sở vật chất nghèo 

nàn, thiếu thiết bị, chủ yếu tận dụng máy móc thiết bị cũ kỹ, lạc hậu; nhà xưởng thực 

hành chật hẹp. Nhiều đơn vị chưa đủ điều kiện đầu tư phải thuê phòng dạy học và chủ 

yếu tập trung khai thác một số nghề có chi phí đầu tư thấp, thu hồi vốn nhanh, ít tính 

đến việc đáp ứng nhu cầu lao động thực tế. Phòng học và nhà xưởng chưa được thiết kế 

theo đúng tiêu chuẩn. Một số CSDN ngoài công lập tuyển sinh học nghề không đạt quy 

mô tối thiểu theo quy định.   

- Công tác triển khai XHHHĐDN chưa theo kịp yêu cầu phát triển, thiếu sự phối 

hợp chặt chẽ giữa các ngành trong việc thực hiện các chính sách, nhất là giải quyết nhu 

cầu sử dụng đất (giao đất hoặc cho thuê đất), chính sách đất đai, chính sách tài chính - 

tín dụng.   

2. Nguyên nhân:  

- Nhận thức về học nghề và XHHHĐDN của các cấp, các ngành và trong xã hội 

chưa đầy đủ, xem xã hội hoá chỉ là biện pháp huy động sự đóng góp của nhân dân trong 

điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp; chưa thấy hết ý nghĩa của việc càng 

XHHHĐDN, Nhà nước càng có điều kiện đầu tư mạnh hơn và hiệu quả hơn vào lĩnh 

vực này. Các CSDN công lập còn nặng tư tưởng, thói quen bao cấp, ỷ lại Nhà nước, chủ 

yếu dựa vào phân bổ chỉ tiêu đào tạo, chưa thật sự năng động để thu hút người học nghề. 

Các CSDN ngoài công lập chưa xây dựng được thương hiệu, thiếu mạnh dạn trong đầu 

tư trang bị máy móc, thiết bị, mở rộng cơ sở, nhằm nâng cao năng lực đào tạo.  

- Cơ chế, chính sách của Trung ương chưa được thể chế hoá, thiếu đồng bộ, chưa 

phát huy tác dụng trong cuộc sống. Thành phố chưa có quy định cụ thể về chính sách 

khuyến khích đầu tư phát triển CSDN; chưa thực hiện được việc phân bổ chỉ tiêu dạy 

nghề theo đơn đặt hàng cho các CSDN ngoài công lập; chưa thành lập được Quỹ hỗ trợ 
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dạy nghề; chưa có cơ chế ràng buộc nghĩa vụ cũng như trách nhiệm đối với doanh nghiệp 

sử dụng lao động qua đào tạo. 

- Chưa phát huy đầy đủ vai trò quản lý Nhà nước đối với XHHHĐDN, bộ máy 

quản lý dạy nghề chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. 

- Trong xây dựng đội ngũ, chưa quan tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối 

với cán bộ, giáo viên trong các CSDN ngoài công lập. 

- Các CSDN ngoài công lập phân bổ không đồng đều, phần lớn tập trung trên địa 

bàn quận Hải Châu và quận Thanh Khê, nên quỹ đất để mở rộng rất khó khăn. 
 

Phần II 

MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP XÃ HỘI HÓA 

HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐẾN NĂM 2010 
 

I. MỤC TIÊU:  

- Huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển hoạt động dạy nghề. Nhà nước tiếp 

tục tăng cường đầu tư cho sự nghiệp phát triển dạy nghề, ưu tiên hỗ trợ đào tạo những 

ngành nghề trọng điểm, kỹ thuật cao, những nghề đào tạo khó huy động nguồn lực từ xã 

hội.  

- Tạo điều kiện để mọi người dân có cơ hội học nghề và được thụ hưởng các thành 

quả dạy nghề ở mức độ ngày càng cao, đặc biệt là các đối tượng chính sách, thanh niên 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người nghèo, con em đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào 

vùng miền núi, nông dân bị thu hồi đất canh tác.  

- Thu hút số lượng học viên học nghề trong 5 năm là 105.000 người, trong đó hệ 

trung cấp nghề và cao đẳng nghề đạt 30 - 35%, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 

25,7% lên 37- 38%, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chung từ 37% lên 50%. 

Tăng tỷ lệ học viên tham gia học nghề đóng học phí đạt trên 70% trong tổng số học viên 

học nghề. 

- Trước năm 2010, hoàn thành việc chuyển toàn bộ các cơ sở dạy nghề công lập 

sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ; khuyến khích phát triển các CSDN ngoài 

công lập, đi đôi với nâng cao chất lượng dạy nghề, bảo đảm cơ cấu ngành nghề, trình độ 

đáp ứng nhu cầu lao động của các ngành kinh tế, kỹ thuật trên địa bàn thành phố. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội hoá hoạt động dạy 

nghề: 

Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội nghề nghiệp và các CSDN thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức về học nghề, về XHHHĐDN. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính 
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sách về XHHHĐDN. Phát động thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến 

về XHHHĐDN. 

2. Tiếp tục đổi mới chính sách và cơ chế quản lý: 

- Về chính sách khuyến khích XHH hoạt động dạy nghề: Căn cứ Nghị định số 

53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển 

các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập và Thông tư  số 91/2006/TT-BTC ngày 

02/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định này; Nghị quyết của HĐND thành 

phố, UBND thành phố sẽ cụ thể hoá và ban hành các chính sách của Thành phố (UBND 

thành phố có Tờ trình riêng về chính sách khuyến khích xã hội hoá trình HĐND thành 

phố trong kỳ họp tháng 12/2006). 

- Bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý hoạt động dạy nghề phù hợp với Luật Giáo dục 

sửa đổi. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc thành lập CSDN và đăng ký 

hoạt động dạy nghề. 

- Thực hiện tốt chính sách dạy nghề đối với bộ đội xuất ngũ, lao động nông thôn, 

thanh niên đồng bào dân tộc và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để Hiệp hội dạy nghề Đà Nẵng hình thành và đi vào hoạt 

động, nhằm phát huy tối đa năng lực của các CSDN trên địa bàn. 

-  Nghiên cứu thành lập Quỹ hỗ trợ dạy nghề của thành phố. 

- Khuyến khích liên kết giữa các CSDN với nhau, giữa các CSDN với doanh nghiệp 

nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh trong hoạt động dạy nghề.  

- Hàng năm, thành phố cân đối kinh phí từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia 

nâng cao năng lực dạy nghề để hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng sư phạm, bồi dưỡng cập nhật 

chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên làm việc tại các CSDN trong và ngoài công lập; 

hỗ trợ kinh phí tổ chức một số hoạt động cấp thành phố, gồm: Hội thi giáo viên dạy nghề 

giỏi, Hội thi tay nghề lao động trẻ, Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm… 

3. Quy hoạch phát triển xã hội hóa dạy nghề:  

Phát triển nhanh số lượng và chất lượng các trường cao đẳng nghề, trường trung 

cấp nghề, trung tâm dạy nghề và các lớp dạy nghề, nhất là loại hình CSDN ngoài công 

lập. Chuyển đổi các CSDN công lập sang cơ chế hoạt động khác hoặc chuyển sang ngoài 

công lập. Cụ thể: 

a) Trường dạy nghề:  

- Về số lượng: Từ 06 trường hiện nay tăng lên 09 trường vào năm 2010, (03 trường 

ngoài công lập; nâng tổng số lên 7 trường ngoài công lập và 2 trường công lập) 

- Từ năm 2007, chuyển các đơn vị công lập: Trường Kỹ thuật - Kinh tế Đà Nẵng 

(thuộc Sở LĐTBXH) và Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông - Công chính (thuộc Sở 

Giao thông Công chính, giảng dạy nghiệp vụ giao thông công chính, cơ khí, tin học, lái 
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xe môtô, ôtô) chuyển sang hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo 

một phần chi phí hoạt động thường xuyên.  

- Không thành lập mới các cơ sở dạy nghề công lập; nâng cấp trường Kỹ thuật - 

Kinh tế thành trường Cao đẳng nghề.  

- Các trường dạy nghề mới thành lập đều là cơ sở dạy nghề ngoài công lập; khuyến 

khích các tổ chức, cá nhân phát triển trường cao đẳng nghề tại khu vực quận Cẩm Lệ và 

huyện Hòa Vang. 

b) Trung tâm dạy nghề: 

- Về số lượng: Từ 13 trung tâm hiện nay tăng lên 20 trung tâm vào năm 2010, trong 

đó: tăng thêm 3 trung tâm công lập và 4 trung tâm ngoài công lập. 

- Từ năm 2008 chuyển các cơ sở dạy nghề công lập: Trung tâm Đào tạo nghề Hòa 

Vang (thuộc UBND huyện Hoà Vang), Trung tâm Đào tạo nghề Liên Chiểu (thuộc 

UBND quận Liên Chiểu) sang hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm 

bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên.   

- Cuối năm 2006, thành lập Trung tâm Đào tạo nghề Thanh Khê (thuộc UBND 

quận Thanh Khê) là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động 

thường xuyên.   

- Đối với các trung tâm dạy nghề công lập thuộc hội đoàn thể gồm Trung tâm Dạy 

nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên (Thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà 

Nẵng), Trung tâm Dịch vụ việc làm Phụ nữ (thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố), 

Trung tâm giới thiệu việc làm Liên đoàn lao động (do Tổng Liên đoàn lao động VN 

thành lập, trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng) chuyển sang hoạt động 

theo cơ chế tự chủ tài chính hoàn toàn. 

- Các cơ sở công lập khác có dạy nghề gồm: Trung tâm giới thiệu việc làm KCN 

và chế xuất Đà Nẵng (thuộc Ban quản lý Khu chế xuất ĐN), Trung tâm Xúc tiến Du lịch 

Đà Nẵng (thuộc Sở Du lịch), Trung tâm Xúc tiến Thương mại (thuộc Sở Thương mại), 

Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ HTX và Doanh nghiệp vừa và nhỏ (thuộc Liên minh HTX Đà 

Nẵng): Đảm bảo mảng dạy nghề chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính 

hoàn toàn.  

- Doanh nghiệp có dạy nghề: Thành phố khuyến khích phát triển dạy nghề trong 

doanh nghiệp và tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở cơ sở dạy nghề.  

4. Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về dạy nghề: 

-  Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Củng cố và nâng cao chất lượng các 

cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2010 đã được phê duyệt tại Quyết định 

số 178/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng.  
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- Phát triển nghề đào tạo phù hợp với định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội của thành phố; rà soát lại danh mục nghề cần khuyến khích đào tạo để có bổ sung 

hợp lý.  

- Tăng cường giám sát việc xây dựng và phê duyệt chương trình dạy nghề và thanh 

tra, kiểm tra chất lượng đào tạo ở các CSDN; chống bệnh thành tích, tiêu cực trong tuyển 

sinh và kiểm tra, thi tốt nghiệp. 

- Thực hiện phân luồng học sinh ở bậc học THCS và THPT; triển khai thực hiện 

liên thông trong đào tạo theo Luật Giáo dục sửa đổi (2005) một cách hợp lý, nhằm đảm 

bảo cơ cấu đào tạo, quy mô tuyển sinh học nghề.  

- Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bao gồm đào tạo dài hạn, ngắn hạn, kèm cặp, 

truyền nghề, đào tạo bổ sung; đào tạo tại chỗ, đào tạo lưu động; đào tạo theo hợp đồng, 

đặt hàng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. 

- Củng cố và tăng cường bộ máy quản lý nhà nước về dạy nghề; rà soát việc bố trí 

và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý dạy nghề ở quận, huyện.  

- Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập các CSDN ngoài 

công lập và tạo điều kiện thuận lợi để các CSDN ngoài công lập tiếp cận các dự án và 

nhận tài trợ từ các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế.  

- Xúc tiến thành lập cơ sở đào tạo sư phạm kỹ thuật để đảm bảo việc đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên dạy nghề. 

- Tạo điều kiện cho các CSDN thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện đầy đủ quyền 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của cơ sở dạy nghề.   

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực dạy nghề 

theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 
 

Phần III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án này, Uỷ ban nhân dân thành phố giao 

trách nhiệm cụ thể như sau: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố triển khai thực hiện Đề án; 

- Xây dựng trình các cấp thẩm quyền Đề án thành lập trường Đại học Sư phạm kỹ 

thuật hoặc Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật tại Đà Nẵng; 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các hoạt động kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện Đề án ở các ngành và các địa phương; 



   

49 CÔNG BÁO/Số 11 + 12 + 13/Ngày 20-2-2007  

 

- Phối hợp với Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ 

các CSDN ngoài công lập tham gia các hội giảng, hội thi về dạy nghề cấp thành phố và 

toàn quốc; 

- Lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở 

Tài chính thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt.  

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch triển khai thực 

hiện tốt Đề án XHHHĐDN; tăng cường tư vấn phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh 

THCS và THPT; triển khai tích cực và nghiêm túc việc liên thông trong đào tạo theo 

Luật Giáo dục sửa đổi (2005) và theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo 

các Trường Trung cấp chuyên nghiệp, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên đẩy mạnh 

xã hội hoá hoạt động giáo dục, đào tạo. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát, thẩm định 

nhu cầu sử dụng đất của các cơ sở dạy nghề; tổng hợp, đề xuất để Uỷ ban nhân dân thành 

phố bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2006 - 2010) của thành phố. 

4. Cục Thuế: 

Phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu hướng dẫn các CSDN ngoài công lập về hồ 

sơ, thủ tục và quy trình thực hiện chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí.  

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích đối vớic sở ngoài công lập; đề xuất 

cân đối nguồn vốn, kinh phí cho các cơ sở dạy nghề công lập; cân đối nguồn vốn để đảm 

bảo triển khai Đề án. 

6. Sở Ngoại vụ: 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh các hoạt động kêu 

gọi đầu tư, tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ để giúp các cơ sở dạy nghề tăng 

cường cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên, xây dựng chuyển giao chương 

trình, giáo trình dạy nghề tiên tiến. 

7. Sở Nội vụ: 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề xuất cơ chế 

chuyển CSDN công lập sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ hoặc chuyển sang 

loại hình ngoài công lập; tham mưu cho UBND thành phố về việc thuyên chuyển công 

tác của giáo viên từ CSDN công lập sang CSDN ngoài công lập hoặc ngược lại. 

8. UBND các quận, huyện: 
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Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo thẩm quyền; đánh giá thực trạng 

dạy nghề của địa phương để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới CSDN do quận, 

huyện thành lập và quản lý theo hướng xã hội hóa; có giải pháp điều chỉnh quy mô, cơ 

cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ đào tạo phù hợp với năng lực đào tạo của các CSDN và 

nhu cầu của thị trường lao động.  

9. Các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng:  

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, nhân dân làm cho mọi người dân 

chuyển biến nhận thức về học nghề, nắm bắt và nhận thức đầy đủ chủ trương, chính sách 

của trung ương và địa phương về XHHHĐDN. 

10. Trách nhiệm của các cơ sở dạy nghề: 

Các CSDN công lập và CSDN ngoài công lập thực hiện nghiêm chỉnh các quy định 

của pháp luật về dạy nghề và nội dung Đề án này; đồng thời tuân thủ các quy định về 

hoạt động dạy nghề, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy nghề.  
 

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các 

cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực 

hiện Đề án có hiệu quả; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả gửi Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần kịp thời báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem 

xét điều chỉnh cho phù hợp./. 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  15/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá  hoạt động y tế 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010  
_________________________ 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ 

về Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 

chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BYT ngày 21 tháng 6 năm 2005 của Bộ Y tế về 

việc “Phê duyệt Đề án phát triển xã hội hoá bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân 

dân”; 

Căn cứ Kế hoạch số 4830/KH-BYT ngày 21/6/2005 của Bộ Y tế về thực hiện xã 

hội hoá bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; 

Căn cứ Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục 

- thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và các chính sách khuyến khích 

phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động 

y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. 
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Điều 2. Sở Y tế là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo Uỷ ban 

nhân dân thành phố về việc thực hiện Đề án nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

ĐỀ ÁN 

Đẩy mạnh xã hội hoá  hoạt động y tế 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 

(Đính kèm Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND  

ngày 14 tháng 02 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
_____________________ 

 

          
Phần I 

THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG Y TẾ 

Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

- Tại thành phố Đà Nẵng, trong nhiều năm qua, nhất là sau khi chia tách trở thành 

thành phố trực thuộc Trung ương, chủ trương xã hội hóa hoạt động y tế theo Nghị quyết 

số 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ đã được triển khai và có nhiều 

chuyển biến tích cực. Chính quyền các ngành, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, huy 

động được sự đóng góp của cộng đồng vào công tác y tế. Đà Nẵng là địa phương đầu 

tiên trong cả nước có bệnh viện tư nhân. Người dân thành phố đã ý thức hơn trong việc 

tự chăm lo, bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời, cũng tham 

gia tích cực các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, nhất là trong lĩnh vực y tế dự phòng. 

- Hệ thống các cơ sở y tế tư nhân tiếp tục phát triển và ngày càng đa dạng. Số bệnh 

viện tư nhân tăng từ 02 bệnh viện năm 1997 lên 04 bệnh viện năm 2005 với tổng quy 

mô là 225 giường, chiếm 7,7% tổng số giường bệnh toàn thành phố. Mô hình Phòng 

khám y tế tư nhân tăng từ 400 phòng vào năm 1997 lên trên 700 phòng vào năm 2005. 

Các cơ sở dược tư nhân phát triển nhanh, với 155 cơ sở hành nghề dược tư nhân hiện 

nay. Hình thức liên doanh đầu tư thiết bị y tế giữa các bệnh viện công lập với tư nhân 

phục vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao đạt nhiều kết quả; tổng số tiền thu được qua 

thực hiện dịch vụ y tế bằng nguồn liên doanh, liên kết này tăng từ 3,5 tỷ năm 2003 lên 

đến 8,5 tỷ vào năm 2006. Bên cạnh đó, hoạt động của một số phòng khám, chữa bệnh 

miễn phí, từ thiện đã đem lại hiệu quả tích cực. Các nguồn viện trợ của các tổ chức phi 

chính phủ cho ngành y tế là nguồn lực quan trọng trong công tác xã hội hóa hoạt động 

y tế, bình quân trong 5 năm gần đây, mỗi năm tiếp nhận các khoản viện trợ của các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài tổng giá trị từ 45 tỷ đến 75 tỷ đồng.  

- Hoạt động khám chữa bệnh BHYT tiếp tục được thực hiện có hiệu quả tại các 

bệnh viện thành phố và Trung tâm Y tế quận, huyện. Số người sử dụng thẻ BHYT tăng 

dần qua các năm, từ mức 20% đến 25% ở những năm 1997 - 1998 đến năm 2002 có 

32%, năm 2005 - 45,90% và hiện nay là 58% dân số thành phố tham gia BHYT. Việc 

triển khai khám chữa bệnh BHYT cho người nghèo được triển khai từ năm 2003, người 

nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế một cách thuận lợi. BHXH thành phố đã mở 
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rộng KCB BHYT đến các bệnh viện tư nhân, góp phần thực hiện công bằng trong khám 

chữa bệnh cho nhân dân. 

II. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN:  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xã hội hoá các hoạt động y tế vẫn còn 

một số mặt hạn chế, đó là: 

- Các mô hình xã hội hoá y tế trên địa bàn thành phố mặc dù phát triển nhanh về số 

lượng nhưng còn mang tính tự phát. 

- Lãnh đạo các cấp chính quyền, các đoàn thể, doanh nghiệp và một số đơn vị trong 

ngành y tế, cũng như người dân, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác xã 

hội hoá y tế; chưa huy động tối đa tiềm năng, trí tuệ, vật chất trong nhân dân để đẩy 

mạnh các hoạt động xã hội hóa y tế. 

- Các loại hình khám chữa bệnh BHYT có mở rộng hơn, tuy nhiên, thủ tục thanh 

toán còn rườm rà, việc thanh quyết toán, cấp kinh phí chậm, gây ảnh hưởng không ít đến 

hoạt động của các bệnh viện, cơ sở y tế. 

- Trong điều kiện hiện nay, cơ chế bao cấp của y tế nhà nước không còn phù hợp 

với xu thế phát triển. Nhà nước không đủ khả năng để đầu tư toàn bộ cơ cơ sở vật chất, 

đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cũng như nhu cầu 

khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Các bệnh viện công lập vẫn chiếm tỷ 

trọng lớn trong hệ thống bệnh viện. Việc áp dụng cơ chế quản lý như các cơ quan hành 

chính đã không phát huy được tính năng động, tự chủ và trách nhiệm của đội ngũ cán 

bộ y tế đối với sự nghiệp y tế cũng như đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước.  
 

Phần II 

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ 

HOẠT ĐỘNG Y TẾ ĐẾN NĂM 2010 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của các lực lượng 

trong xã hội về xã hội hoá y tế; phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân, 

huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ; tạo điều kiện cho 

nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, được hưởng các dịch vụ chăm 

sóc sức khoẻ ở mức độ ngày càng cao và thuận lợi nhất, góp phần nâng cao chất lượng 

cuộc sống. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính 

quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân về công tác xã hội hoá các hoạt 

động y tế; vận động toàn dân tham gia chăm sóc sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng 

đồng. 
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- Huy động các nguồn lực để hoàn thiện mạng lưới y tế thành phố và đầu tư cho 

các hoạt động y tế chuyên sâu, trong cả lĩnh vực chữa bệnh và y tế dự phòng. 

- Từng bước chuyển các cơ sở y tế công lập sang hoạt động theo cơ chế cung ứng 

dịch vụ; khuyến khích phát triển các mô hình y tế ngoài công lập, đi đôi với tăng cường 

công tác quản lý chất lượng. 

- Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trước năm 2010. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền: 

- Tổ chức quán triệt trong các cấp uỷ đảng, chính quyền và đoàn thể về tầm quan 

trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; đưa nội dung công 

tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng 

địa phương và kế hoạch hoạt động của các ngành. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương xã hội hóa công tác y tế trong các 

tầng lớp nhân dân; làm cho mỗi cán bộ, viên chức nhà nước và người dân nhận thức rõ 

mục tiêu của xã hội hoá công tác y tế là nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất 

trong nhân dân, huy động toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, 

trong đó hệ thống y tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.  

2. Huy động các nguồn lực nâng cao năng lực hệ thống y tế công lập: 

- Khuyến khích các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng huy động các 

nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp, cá nhân 

để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị và cung cấp các dịch vụ y tế 

phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế thành phố. Tăng tỷ trọng các nguồn huy động 

ngoài ngân sách từ 50% hiện nay (so tổng nguồn ngân sách và viện trợ) lên 65% vào 

năm 2010. 

- Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho y tế, trong đó ngân sách đảm bảo cho y tế công 

cộng và chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng chính sách, người nghèo và trẻ em dưới 

6 tuổi, ưu tiên tập trung cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, đặc biệt là những vùng khó khăn 

ít có khả năng thu hút đầu tư.  

- Đổi mới việc thực hiện thu viện phí tại các bệnh viện theo Thông tư số 

03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế, Tài chính, 

Lao động - TB&XH về “Bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên 

Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương Binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng 

dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí”. 

- Xây dựng các cơ sở y tế phát triển theo hướng y tế chuyên sâu theo Quyết định 

số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm 

nhìn đến năm 2020. 
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- Tăng cường đầu tư và huy động các nguồn lực tài trợ của các cá nhân, tổ chức 

trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế và đào tạo nhân lực, 

đẩy mạnh các hoạt động y tế chuyên sâu tại Bệnh viện Đà Nẵng. 

- Thành lập khu khám, chữa bệnh cho người nước ngoài tại Bệnh viện Đà Nẵng, 

Bệnh viện Y học cổ truyền và một số bệnh viện chuyên khoa khác khi có điều kiện. 

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế cho các Trung tâm Y tế quận, huyện 

theo Quyết định số 225/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

"phê duyệt Đề án nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực giai đoạn 

2005 - 2008", đảm bảo đủ điều kiện để phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương 

trình mục tiêu y tế và phục vụ khám chữa bệnh đa khoa cho nhân dân theo phân tuyến 

kỹ thuật của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục kêu gọi các nguồn viện trợ nước ngoài đầu tư xây dựng các trạm y tế mới 

thành lập, đầu tư trang thiết bị cho các trạm y tế theo chuẩn quốc gia, góp phần hoàn 

thiện mạng lưới y tế xã, phường; phấn đấu đến cuối năm 2008, có 100% trạm y tế xã, 

phường đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Ưu tiên cấp đủ kinh phí đối ứng theo qui định từ 

ngân sách thành phố cho việc tiếp nhận và triển khai các dự án đầu tư xây dựng, trang 

thiết bị y tế .... đối với các nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ. 

- Khuyến khích các bệnh viện, trung tâm y tế, các cơ sở y tế huy động các nguồn 

vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị 

và cung các dịch vụ y tế với kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.   

- Khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động 

từ thiện; tăng cường vận động cho Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, vừa để giải quyết 

mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, vừa tạo điều kiện hỗ trợ cho những người có 

hoàn cảnh khó khăn khi mắc phải các bệnh hiểm nghèo chữa bệnh.  

3. Phát huy quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế: 

- Các đơn vị sự nghiệp y tế tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 43/2006/NĐ-

CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về “Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập"; tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm để rút kinh nghiệm và đề xuất điều 

chỉnh, bổ sung kịp thời. 

- Khuyến khích các bệnh viện và các cơ sở y tế Nhà nước liên kết với các cá nhân, 

doanh nghiệp để đầu tư các trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, phục vụ nhu cầu khám 

chữa bệnh, phòng bệnh cho nhân dân; khuyến khích phát triển mô hình huy động vốn từ 

cán bộ nhân viên các đơn vị y tế (dưới dạng cổ đông) và từ quỹ phúc lợi của các đơn vị 

có điều kiện (tương tự như vốn cổ đông của cán bộ, nhân viên) để đầu tư thiết bị y tế, 

các phương tiện phục vụ chăm sóc bệnh nhân.  

Cơ chế liên doanh, liên kết đầu tư thiết bị và mô hình huy động vốn từ cán bộ công 

nhân viên các đơn vị y tế được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 

số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 về “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
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43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập”. 

- Xã hội hoá hoạt động trạm y tế xã, phường theo hướng liên kết đầu tư trang thiết 

bị y tế và triển khai mô hình bác sĩ gia đình; có cơ chế hoạt động riêng với nguồn kinh 

phí từ các khoản thu khám, chữa bệnh và được hạch toán theo qui định của cơ quan tài 

chính. 

- Thực hiện mô hình Bệnh viện ban ngày: Căn cứ nhu cầu thực tế tại từng đơn vị, 

các bệnh viện chủ động xây dựng cơ chế thực hiện Bệnh viện ban ngày nhằm góp phần 

giảm tình trạng quá tải của một số bệnh viện hiện nay, đồng thờ,i tạo điều kiện thuận lợi 

cho bệnh nhân trong việc khám và điều trị nội trú. Giám đốc Sở Y tế quyết định cơ chế 

thực hiện Bệnh viện ban ngày. 

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phát huy tiềm năng của hệ thống y tế 

công lập: 

- Từng bước chuyển các bệnh viện công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ cung 

ứng dịch vụ công ích, không bao cấp tràn lan và không nhằm lợi nhuận; thực hiện việc 

phân cấp cho các cơ sở y tế theo hướng giao quyền tự chủ đầy đủ về tổ chức và quản lý; 

thực hiện đúng mục tiêu và nhiệm vụ; hạch toán đầy đủ chi phí, cân đối thu chi ... nhằm 

phát huy tối đa tiềm năng của các đơn vị  nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ; bảo 

đảm quyền lợi và cơ hội tiếp cận bình đẳng của nhân dân đối với các dịch vụ bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe.  

- Ngăn chặn, xóa bỏ độc quyền trong xuất nhập khẩu, sản xuất, cung ứng thuốc 

chữa bệnh và trang thiết bị y tế. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc sản xuất trong nước; tổ 

chức tốt việc quản lý và thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, chữa 

bệnh theo đúng qui định của Nhà nước; thực hiện đấu thầu thuốc tập trung, đảm bảo 

công bằng trong cung ứng thuốc tại các đơn vị y tế thành phố. 

5. Phát triển mạng lưới y tế ngoài công lập: 

- Tiếp tục mở rộng, khuyến khích phát triển hệ thống y tế tư nhân đi đôi với việc 

tăng cường công tác quản lý, giám sát về chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước. 

Phấn đấu đến năm 2010, tỷ lệ giường bệnh của bệnh viện tư trên tổng số giường bệnh 

của thành phố đạt tối thiểu 12% (hiện nay là 7,7%). 

- Khuyến khích phát triển các phòng khám, bệnh viện tư chuyên khoa trong các 

lĩnh vực: Y học Cổ truyền, phục hồi chức năng, lão khoa, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, 

Da Liễu ... 

- Các cơ sở ngoài công lập xây dựng bệnh viện, phòng khám tư được hưởng các 

chích sách ưu đãi về đất đai, về lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu ... theo qui định tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính 

phủ về "Chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập" 
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và Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện Nghị định. 

- Khuyến khích phát triển mô hình bác sĩ gia đình nhằm góp phần tăng cường khả 

năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của nhân dân. Thành phố hỗ trợ kinh phí 

đào tạo, ban hành qui chế hoạt động cho loại hình bác sĩ gia đình, trên cơ sở tuân thủ các 

qui định tại Pháp lệnh Hành nghề Y Dược tư nhân và các văn bản pháp luật liên quan. 

6. Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân:  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ 

sở y tế, nhất là tuyến quận, huyện, xã, phường; đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, cơ sở 

hạ tầng đi đôi với việc phát triển, ứng dụng các kỹ thuật y tế tiến tiến, hiện đại, tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế một cách công bằng.  

- Có biện pháp phát triển nhanh bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên,  bảo hiểm y tế 

bắt buộc và mở rộng bảo hiểm y tế tự nguyện. Phấn đấu tăng tỷ lệ người dân sử dụng 

bảo hiểm y tế từ 58% hiện nay lên 90% vào năm 2009 và thực hiện bảo hiểm y tế toàn 

dân vào năm 2010. 
 

Phần III 

TỔ CHỨC  THỰC HIỆN 
 

1. Sở Y tế: Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp xây dựng 

kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai Đề án, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề 

ra; nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý thực hiện các mô 

hình xã hội hoá y tế phù hợp với điều kiện của thành phố.  

2. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đoàn thể: Tổ chức quán 

triệt Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ về “Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt 

động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao” trong cơ quan, đơn vị; tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến chủ trương, ý nghĩa, nội dung của công tác XHH đến cán bộ, công nhân 

viên chức và cộng đồng dân cư để nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tự 

nguyện, tích cực của toàn xã hội vào hoạt động xã hội hóa y tế; phối hợp hiệu quả với 

Sở Y tế trong quá trình triển khai Đề án. 

3. Sở Tài chính: Thẩm định, đề xuất phê duyệt các cơ chế liên doanh, liên kết về 

đầu tư trang thiết bị y tế, tạo điều kiện triển khai các ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên 

tiến, hiện đại và phát triển y tế chuyên sâu. 

4. Sở Văn hoá - Thông tin: Phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác tuyên truyền, 

giáo dục sức khoẻ, ý nghĩa của công tác xã hội hóa y tế nhằm nâng cao ý thức trách 

nhiệm của người dân, vận động mọi người tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khoẻ nhân dân.  

5. Sở Kế hoạch - Đầu tư: Đề xuất kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng và hoàn 

thiện các công trình y tế nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng y tế, tạo điều kiện cho các cơ sở 

y tế thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 
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6. Sở Xây dựng: Đề xuất quy hoạch tổng mặt bằng các công trình y tế phù hợp với 

quy hoạch tổng thể thành phố; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công 

tác giám sát, quản lý đầu tư xây dựng các công trình đảm bảo chất lượng và đúng quy 

định của nhà nước. 

7. Sở Tài nguyên - Môi trường: Tăng cường công tác quản lý và tham mưu giải 

quyết chính sách về sử dụng đất đối với cơ sở y tế ngoài công lập để phát triển đa dạng 

các loại hình chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn thành phố. 

8. Sở Ngoại vụ: Phối hợp Sở Y tế, huy động các nguồn tài trợ nước ngoài cho việc 

đầu tư nâng cấp cơ sở, đầu tư thiết bị y tế, đào tạo đội ngũ cán y tế. 

9. Bảo hiểm Xã hội thành phố: Phối hợp với Sở Y tế xây dựng lộ trình, kế hoạch 

thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, báo cáo UBND thành phố trong quý I năm 2007. 

10. UBND các quận, huyện: Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện 

Đề án trên địa bàn quản lý. 
 

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các 

cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực 

hiện Đề án có hiệu quả; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả gửi về Sở Y tế để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần kịp thời báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Y tế để xem xét điều chỉnh cho phù hợp./. 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  16/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá  hoạt động văn hoá 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010  
____________________________ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ 

về Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 

chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; 

Căn cứ Quyết định số 61/2005/QĐ-BVHTT, ngày 04 tháng 11 năm 2005, của Bộ 

Văn hoá - Thông tin về việc phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển xã hội hoá hoạt động 

văn hoá đến năm 2010. 

Căn cứ Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục 

- thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và các chính sách khuyến khích 

phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Nay ban hành đính kèm Quyết định này Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt 

động văn hoá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. 

Điều 2. Sở Văn hoá - Thông tin là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và 

báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Đề án nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hoá - 

Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân 

thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 



   

62 CÔNG BÁO/Số 11 + 12 + 13/Ngày 20-2-2007  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

ĐỀ ÁN 

Đẩy mạnh xã hội hoá  hoạt động văn hoá 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010  

(Đính kèm Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND  

ngày 14  tháng 02 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
________________________ 

 

Phần I 

THỰC TRẠNG XÃ HỘI HOÁ HOẠT ĐỘNG 

VĂN HOÁ Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
  

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

Trong thời gian qua, công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa đã được các cấp, các 

ngành quan tâm chỉ đạo với sự tham gia tích cực và rộng rãi của các lực lượng xã hội; 

bằng những hình thức đa dạng và phong phú, đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội 

để phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin của thành phố. Đến nay, công tác xã hội hoá 

hoạt động văn hoá trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả như sau: 

1. Về sắp xếp các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc ngành VHTT: Trong 

6 doanh nghiệp nhà nước trước đây, đã thực hiện cổ phần hoá 02 doanh nghiệp, giải thể 

01 doanh nghiệp, chuyển giao 01 doanh nghiệp về Trung ương, 02 doanh nghiệp còn lại 

chuyển sang hình thức hoạt động sự nghiệp có thu. 

2. Về xã hội hoá hoạt động Thư viện: Đã huy động được nhiều cơ quan, đơn vị 

trong nước và tổ chức ở nước ngoài xây dựng và bổ sung nguồn sách báo và phương 

tiện kỹ thuật cho hoạt động thư viện. Thư viện xã Hoà Liên được xây dựng từ nguồn 

đóng góp của cán bộ, công chức Văn phòng UBND thành phố; Thư viện KHTH thành 

phố đã tiếp nhận hơn 6000 bản sách, 3 bộ máy vi tính, máy in, máy Fax, hơn 200 đĩa 

CDR của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Châu Á.  

Đến nay, ngoài hệ thống Thư viện thuộc ngành VHTT quản lý, toàn thành phố đã 

có hàng trăm thư viện của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các 

trường phổ thông, các đoàn thể và tủ sách ở các xã phường, thôn, khối phố, các điểm 

Bưu điện Văn hoá xã... 

3. Về xã hội hoá lĩnh vực bảo tồn di sản văn hoá: Nhân dân nhiều địa phương đã 

có ý thức cao trong việc bảo vệ, giữ gìn di tích lịch sử, văn hoá, tự nguyện đóng góp 

kinh phí để trùng tu, tôn tạo di tích, tham gia giữ gìn và phát triển các lễ hội truyền thống. 

Điển hình là nhân dân thôn Yến Nê (xã Hoà Tiến, huyện Hòa Vang) đã đóng góp hơn 

800 triệu đồng xây dựng lại đình làng khang trang, đẹp đẽ, dùng làm nơi sinh hoạt cộng 

đồng và giáo dục truyền thống  
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Nhiều cơ quan, đơn vị như Huyện uỷ Hoà Vang, Văn phòng Thành uỷ, Công ty 

Truyền tải Điện 2… đã huy động các nguồn lực xây dựng Nhà truyền thống. Quận Ngũ 

Hành Sơn đã vận động các đồng bào phật tử và nghệ nhân làng đá mỹ nghệ Non Nước 

tài trợ kinh phí hơn 2 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo động Âm Phủ trở thành điểm thu hút 

khách tham quan trong quần thể khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn. 

Bên cạnh đó, mối quan hệ, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nghề 

nghiệp ở nước ngoài được tăng cường để có thêm nguồn kinh phí hoạt động bảo tồn di 

sản văn hoá như: hoạt động của Dự án Điêu khắc đá Đà Nẵng gồm các lĩnh vực đào tạo, 

chế tác và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đá tại khu vực làng đá mỹ nghệ 

Non Nước trị giá 750.000 USD do Na Uy tài trợ; Hội đồng Vùng Nord Pas de Calais 

(Pháp) tài trợ 65.000 EURO cho việc nâng cao giá trị của Bảo tàng Nghệ thuật Chăm. 

Một số cá nhân đã xin thành lập Bảo tàng tư nhân như Bảo tàng tư nhân Đồng Đình, 

đang xem xét để thành lập Bảo tàng cổ vật tư nhân của Công ty TNHH Thuận Tình và 

một số cơ sở khác.   

4. Về xã hội hoá hoạt động nghệ thuật: Đã hình thành các cơ sở tư nhân trưng 

bày và kinh doanh nghệ thuật điêu khắc đá Non Nước, các Galary, các cơ sở bán hàng 

mỹ nghệ lưu niệm; Nhiều tổ chức, tư nhân bỏ vốn thực hiện việc liên doanh, liên kết với 

đơn vị nhà nước như: Dự án đầu tư hơn 5 tỷ đồng thành lập Câu lạc bộ Điện ảnh Sông 

Hàn hoạt động trên lĩnh vực chiếu phim, phát hành phim và các loại hình dịch vụ, giải 

trí khác. Chi nhánh chiếu phim Diamond tại Siêu thị Đà Nẵng khá hiện đại, có qui mô 

hơn 400 chỗ ngồi, hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. 

Đã có các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trên lĩnh vực tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật. Hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình ngày càng phát triển, trong đó 

Công ty truyền hình cáp Sông Thu mở rộng mạng lưới phát hành, cung cấp sóng truyền 

hình mạng cáp với chất lượng thu tín hiệu khá tốt. Đặc biệt, hàng năm, trong việc tổ 

chức các sự kiện chính trị, văn hoá lớn của thành phố, các doanh nghiệp đã tài trợ cho 

các chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn, với kinh phí hàng trăm triệu đồng. 

Đã hình thành một số các Câu lạc bộ Thơ, Nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Múa…  

5. Xã hội hoá hoạt động phát hành, xuất bản và quảng cáo: Nhiều tư nhân đã 

đầu tư xây dựng các Trung tâm sách, các nhà sách, cửa hàng bán sách, cho thuê sách, 

quán cà phê sách …, góp phần vào việc đưa kiến thức đến mọi người.   

Công ty thương mại quảng cáo - hội chợ Việt Mỹ và Công ty quảng cáo Việt Anh 

…đã đầu tư hàng trăm triệu đồng lắp đặt hệ thống trụ hộp đèn tại dải phân cách trên một 

số tuyến đường chính, vừa phục vụ tuyên truyền chính trị, vừa quảng cáo thương mại. 

Một số công ty quảng cáo tư nhân đã tài trợ cho công tác tuyên truyền, quảng bá nhân 

về các sự kiện lớn tổ chức tại Đà Nẵng với kinh phí lên đến hàng tỷ đồng. 

6. Về xã hội hoá các hoạt động văn hoá thông tin cơ sở: Đã hình thành hệ thống 

các Trung tâm, Nhà Văn hoá của ngành Văn hoá - Thông tin, các đoàn thể, cơ quan 

Trung ương và địa phương... với hàng chục câu lạc bộ, hàng trăm đội văn nghệ quần 
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chúng. Nhân dân nhiều nơi đã tự nguyện góp công, tiền để xây dựng Nhà văn hoá thôn, 

tổ dân phố. 

Bên cạnh những hoạt động trên, nhân dân và các tổ chức chính trị, xã hội cũng đã 

tham gia tích cực vào các hoạt động văn hoá cơ sở trong phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá”. Năm 2005, trên địa bàn thành phố đã có 84% gia đình đạt 

tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 68,6% đạt danh hiệu thôn văn hoá; 67,9 % đạt danh hiệu tổ 

dân phố văn hoá... 

7. Về xã hội hoá lĩnh vực dịch vụ văn hoá: Nhiều tổ chức, cá nhân đã lập Công 

ty tư nhân, đầu tư xây dựng cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh dịch vụ văn hoá, như:  in 

lưới và Photocopy, in sang băng đĩa, ảnh màu điện tử, trò chơi điện tử, tiệm bán tranh, 

phòng vẽ tranh, các quán bar, vũ trường, dịch vụ karaoke...Có những cơ sở dịch vụ văn 

hoá được đầu tư hàng tỷ đồng.  

Những kết quả đạt được trên lĩnh vực xã hội hoá hoạt động văn hoá đã góp phần 

tạo nên các hình thức sinh hoạt và sản phẩm văn hoá ngày càng phong phú và đa dạng, 

đáp ứng một phần nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hoá ngày càng cao của nhân dân 

thành phố, từng bước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 

(khoá VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc”. 

II. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN: 

1. Tồn tại: 

- Nhận thức về xã hội hoá của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý hoạt động văn 

hoá các cấp chưa sâu sắc, chưa thấy được tính tất yếu và lợi ích lâu dài của công tác xã 

hội hoá hoạt động văn hoá; tư duy, thói quen ỷ lại, trông chờ vào bao cấp của ngân sách 

nhà nước còn khá phổ biến. 

- Công tác quản lý nhà nước về văn hoá - thông tin còn nhiều bất cập cả trong định 

hướng, quy hoạch và tổ chức chỉ đạo thực hiện; cơ chế, chính sách xã hội hoá hoạt động 

văn hoá - thông tin chưa cụ thể, thiếu đồng bộ. Các cơ sở văn hoá ngoài công lập còn ít 

về số lượng, nhỏ về quy mô, chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển của 

thành phố. Xã hội hoá hoạt động văn hoá phát triển chưa đồng đều giữa các vùng và các 

lĩnh vực. 

- Trong một số lĩnh vực, hoạt động xã hội hoá có biểu hiện thương mại hoá, chạy 

theo lợi nhuận, làm ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục thẩm mỹ, trật tự an toàn xã hội. 

2. Nguyên nhân:  

- Một số lĩnh vực chưa tạo được nguồn thu đủ để sự duy trì hoạt động. Một số quy 

định của Trung ương về chính sách ưu đãi thuế, chính sách đất đai chậm được điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu thực tiễn của công tác xã hội hoá các 

hoạt động văn hoá.    

- Thành phố vẫn chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích, vận động các doanh 

nghiệp, các thành phần kinh tế tài trợ cho các hoạt động văn hoá (chính sách thuế, đất 
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đai, khen thưởng...); chưa có chính sách, chế độ cho người lao động hoạt động trong đơn 

vị công lập chuyển ra hoạt động ngoài công lập.  

- Công tác qui hoạch sử dụng đất cho các hoạt động văn hóa - thông tin, nhất là , 

các hoạt động có nhu cầu sử dụng đất tại các vị trí thuận lợi do tính đặc thù hoạt động 

của ngành Văn hoá - Thông tin, còn nhiều bất cập. 

   

Phần II 

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP XÃ HỘI HOÁ  

HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ ĐẾN NĂM 2010 
 

I. MỤC TIÊU: 

- Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp văn hoá - thông tin, đáp ứng 

được nhu cầu phục vụ nhân dân trong thời kỳ mới. 

- Đến năm 2010, chuyển toàn bộ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá - 

Thông tin sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ; đồng thời với việc nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động; chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập có điều kiện 

sang loại hình ngoài công lập. 

- Ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với pháp luật nhà nước nhằm khuyến 

khích phát triển xã hội hoá hoạt động văn hoá trên địa bàn thành phố. 

- Phấn đấu đến năm 2010 hình thành thành một số cơ sở văn hoá ngoài công lập 

(Bảo tàng, cơ sở trưng bày các sưu tập tư nhân; các tụ điểm sinh hoạt văn hoá cộng đồng, 

các thiết chế văn hoá …) do tư nhân đầu tư và khai thác. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Nhằm nâng cao nhận thức về các chủ trương, 

chính sách xã hội hoá các hoạt động văn hoá của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về nhận thức cho các cấp lãnh đạo từ thành phố đến quận, huyện, xã, 

phường; tiếp tục thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; 

các chương trình, đề án của thành phố về xây dựng và phát triển văn hoá. 

Triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực văn hoá và 

các lĩnh vực có liên quan để thúc đẩy sự phát triển đa dạng các mô hình xã hội hoá các 

hoạt động văn hoá của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố. 

2. Đổi mới cơ chế hoạt động và quản lý đối với các cơ sở văn hoá theo hướng 

xã hội hoá: 

2.1. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá - Thông tin: 

a) Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh: Tiếp tục duy trì loại hình công lập và tăng 

cường, củng cố các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động.  
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Từ năm 2007, thực hiện cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi 

phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của 

Chính phủ.   

b) Nhà hát Trưng Vương: Tiếp tục duy trì loại hình công lập. Xây dựng mới Đề án 

tổ chức và hoạt động của Nhà hát, trong đó có sắp xếp, củng cố hoạt động tổ chức biểu 

diễn và hoạt động của Đoàn Ca múa nhạc. Từ năm 2007, thực hiện cơ chế đơn vị sự 

nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.   

Trong đó, từ năm 2008, bộ phận tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải tự bảo đảm chi 

phí hoạt động. 

c) Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật: Tiếp tục duy trì loại hình công lập; tăng 

cường cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ giảng viên; mở rộng liên kết đào tạo và nâng 

cấp lên Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật.  

Từ năm 2007, thực hiện cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi 

phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của 

Chính phủ.   

d) Bảo tàng Đà Nẵng: Tiếp tục duy trì loại hình công lập nhằm duy trì, bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hoá (kể cả văn hoá vật thể và phi vật thể) của dân tộc và thành 

phố.  

- Từ năm 2007, thực hiện cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi 

phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của 

Chính phủ.   

- Từ năm 2008, thành lập Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm hoạt động độc lập, 

trên cơ sở tách ra từ Bảo tàng Đà Nẵng hiện nay, là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm 

một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 

25/4/2006 của Chính phủ.   

- Từ năm 2008, sau khi tách Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà 

Nẵng là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên 

theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.   

đ) Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố: Tiếp tục duy trì loại hình công lập và 

tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp 

vụ.   

- Giai đoạn năm 2007 - 2008, thực hiện cơ chế đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà 

nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 

25/4/2006 của Chính phủ.   

- Từ năm 2009, sau khi ổn định cơ sở mới, Thư viện thực hiện cơ chế đơn vị sự 

nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên. 
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e) Trung tâm Văn hoá Thông tin thành phố: Tiếp tục duy trì dưới hình thức công 

lập và tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ cán bộ chuyên môn, 

nghiệp vụ.  

- Giai đoạn năm 2007 - 2008, thực hiện cơ chế đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà 

nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 

25/4/2006 của Chính phủ.   

- Từ năm 2009, sau khi hoàn thành công trình mới, thực hiện cơ chế đơn vị sự 

nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên.   

g) Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng thành phố:  

- Năm 2007, thực hiện cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí 

hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính 

phủ.   

- Tích cực chuẩn bị các điều kiện để đến đầu năm 2008 chuyển đổi thành đơn vị 

hoạt động ngoài công lập. 

h)  Trung tâm Quản lý Quảng cáo: Trước mắt tiếp tục duy trì hoạt động theo cơ chế 

hiện hành.  

i) Cuối năm 2007, thành lập mới đơn vị Nhà biểu diễn đa năng thành phố Đà Nẵng, 

hoạt động trên lĩnh vực tổ chức biểu diễn nghệ thuật và các dịch vụ văn hoá khác; là đơn 

vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định 

số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; phấn đấu trước năm 2010 chuyển 

sang cơ chế tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.   

   2.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp không trực thuộc Sở Văn hoá - Thông tin, 

gồm: Nhà Xuất bản Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng sẽ 

tiếp tục duy trì và phát triển theo loại hình công lập như định hướng của Bộ Văn hoá - 

Thông tin.   

3. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động văn hoá thông tin ở cơ sở:   

- Thành phố có chính sách đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động thuộc lĩnh vực văn nghệ 

quần chúng, thông tin tuyên truyền cổ động trực quan; thông tin, triển lãm lưu động. 

- Khuyến khích tư nhân đấu thầu tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tại công 

viên, các Khu vui chơi giải trí xã, phường theo hướng: giảm thuế, tạo điều kiện giữ gìn 

an ninh trật tự; tư nhân đầu tư trực tiếp. 

 - Khuyến khích mọi cá nhân, đơn vị, tổ chức ngoài công lập tham gia xây dựng 

các thiết chế văn hoá - thông tin cơ sở, như:  Nhà văn hoá - thông tin - triển lãm; nhà 

sinh hoạt văn hoá; điểm vui chơi giải trí; công viên văn hoá -thể thao; các cơ sở dịch vụ 

cho công tác tuyên truyền cổ động trực quan; cụm kinh tế - văn hoá, điểm sáng văn 

hoá...; tham gia hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; văn hóa, văn nghệ quần 

chúng; mở các lớp bồi dưỡng năng khiếu, nâng cao trình độ nghiệp vụ; các câu lạc bộ 
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truyền thống và các loại hình văn nghệ dân gian; đăng ký, tổ chức các lễ hội (kể cả lễ 

hội hiện đại và lễ hội truyền thống (trừ lễ hội cấp quốc gia).  

Các hoạt động trên được thực hiện theo nguyên tắc tự tổ chức, quản lý và chịu sự 

quản lý về mặt nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.  

Thành phố sẽ xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ cơ sở vật chất ban đầu cho các 

hoạt động văn hóa – thông tin cơ sở được tổ chức, thực hiện và phục vụ tại địa bàn các 

xã nông thôn, miền núi thuộc huyện Hoà Vang. 

4. Xã hội hoá các hoạt động văn hoá chuyên ngành: 

 a) Về lĩnh vực nghệ thuật: Khuyến khích thành lập các đoàn nghệ thuật tư nhân, 

các tổ chức dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, sân khấu, sản xuất và phát hành băng đĩa ca 

nhạc. 

b) Về lĩnh vực bảo tồn di sản: Khuyến khích thành lập các Bảo tàng, trưng bày các 

sưu tập tư nhân; vận động nhân dân đóng góp kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích; phối hợp 

trưng bày, phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống. 

 c) Về lĩnh vực đào tạo văn hoá nghệ thuật: Khuyến khích thành lập mới các trường, 

lớp dân lập, tư thục đào tạo văn hoá nghệ thuật; mở các cơ sở đào tạo có chất lượng cao, 

có uy tín, bằng 100% vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời tranh thủ hỗ trợ quốc tế về đào 

tạo trong lĩnh vực văn hoá. Khuyến khích các hoạ sỹ, nghệ nhân có uy tín của thành phố 

tổ chức kèm cặp truyền nghề, dạy nghề hoặc mở lớp đào tạo nghệ thuật, mỹ thuật, nhất 

là đối với các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống. 

 d) Về lĩnh vực điện ảnh: Khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập các hãng phim 

(tư nhân hoặc cổ phần); xây dựng các rạp chiếu bóng, thành lập các đội chiếu phim phục 

vụ nhân dân ở các xã nông thôn, miền núi thuộc huyện Hoà Vang và được tài trợ buổi 

chiếu phim như các đơn vị công lập.   

đ) Về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành sách báo: Mở rộng các hình thức liên kết 

theo hướng chủ sở hữu tác phẩm, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc 

các lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm được liên kết với các Nhà Xuất bản Trung 

ương và địa phương dưới các hình thức đầu tư vốn, xây dựng bản thảo, in và phát hành 

xuất bản phẩm.  

- Mở rộng chức năng cho các cơ sở in tư nhân hoạt động theo quy định của Luật 

Xuất bản.  

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư mở các Trung tâm sách, nhà sách; 

e) Về lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh: Khuyến khích đầu tư cho việc sáng tác, triển 

lãm, công bố các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh (kể cả tranh tượng ngoài trời); xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực mỹ thuật - nhiếp ảnh; mở các galary tư nhân, các Câu lạc bộ yêu 

thích mỹ thuật - nhiếp ảnh; tổ chức bán đấu giá tranh ảnh gây quỹ... 

 g) Về lĩnh vực Thư viện: Khuyến khích và cho phép thành lập thư viện ngoài công 

lập của các cá nhân, các tổ chức - xã hội; thành lập Câu lạc bộ bạn yêu sách... 
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h) Về lĩnh vực quảng cáo: Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân thực hiện kết 

hợp các hoạt động quảng cáo tuyên truyền chính trị và thương mại trên các tuyến đường 

nhân các sự kiện chính trị lớn, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại trong năm của thành phố 

và của cả nước. 

5. Thực hiện chính sách: 

- Các cơ sở ngoài công lập tham gia vào các hoạt động xã hội hoá được áp dụng 

các chính sách khuyến khích phát triển theo các nội dung của Nghị định 53/2006/NĐ-

CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02 

tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 53/2006/NĐ-CP ngày 25 

tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung 

ứng dịch vụ ngoài công lập. 

- Thành phố dành một tỷ lệ ngân sách thích hợp để hỗ trợ các đơn vị công lập 

chuyển sang loại hình ngoài công lập. 

6. Tăng mức đầu tư phát triển cho sự nghiệp văn hoá - thông tin: Thành phố 

ưu tiên đầu tư, hỗ trợ các hoạt động văn hoá - thông tin cho các xã vùng nông thôn (đặc 

biệt là với các xã miền núi) của huyện Hoà Vang và các đối tượng được hưởng thuộc 

chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá. Ngân sách thành phố chủ yếu đầu tư vào hoạt 

động văn hoá then chốt, góp phần định hướng chính trị - tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ và 

giá trị xã hội; lĩnh vực bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá (bao gồm cả di sản 

văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể), các loại hình nghệ thuật truyền thống, dân 

gian (Tuồng, múa rối nước....) 

7. Mở rộng lĩnh vực hoạt động của các đơn vị trực thuộc ngành Văn hoá - 

Thông tin quản lý: 

a) Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Nhà hát Trưng Vương: Khai thác cơ sở vật 

chất, trang thiết bị sẵn có để tăng nguồn thu, như: cho thuê Hội trường, sân khấu, trang 

âm, đạo cụ, phục trang...; tăng nguồn thu từ bán vé trên cơ sở đa dạng hoá các hoạt động 

biểu diễn; thu từ các hoạt động quảng cáo, biểu diễn theo yêu cầu tài trợ; tổ chức cho 

các nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn..đi biểu diễn, dàn dựng vở diễn, chương trình nghệ thuật, 

lễ hội; hướng dẫn, chỉ đạo nghệ thuật; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghệ thuật... 

theo hình thức khoán gọn và trích nộp một phần thu được cho đơn vị; huy động vốn từ 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để mở rộng hoạt động biểu diễn, dịch vụ khác... 

b) Bảo tàng Đà Nẵng: Mở các dịch vụ phục vụ khách tham quan, như: bán hàng 

lưu niệm, chụp ảnh, bán tranh tượng và đồ giả cổ; bán hàng giải khát...; phục vụ khách 

tham quan tăng giờ, ngoài giờ theo yêu cầu (đăng ký) của các đơn vị kinh doanh dịch vụ 

lữ hành du lịch; mở thêm các trưng bày chuyên đề, tổ chức trưng bày lưu động, tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim...  

c) Thư viện Khoa học Tổng hợp và Thư viện các quận, huyện: Nhận đại lý cung 

cấp và bán sản phẩm thông tin (cung cấp tin, bài theo yêu cầu của bạn đọc; khai thác tin, 

cung cấp dịch vụ chuyển tác phẩm từ các Thư viện khác trên mạng phù hợp với yêu cầu 

bạn đọc...); xử lý kỹ thuật, nghiệp vụ, nội dung tư liệu cho các đơn vị, cá nhân; đào tạo, 



   

70 CÔNG BÁO/Số 11 + 12 + 13/Ngày 20-2-2007  

 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho các điểm Bưu điện văn hoá xã, thư viện thuộc hệ thống 

giáo dục - đào tạo, các tủ sách pháp luật…; hợp đồng cử cán bộ tham gia giảng dạy các 

lớp Thông tin - Thư viện tại Trường Văn hoá - Nghệ thuật; tư vấn xây dựng thư viện 

theo yêu cầu của các đơn vị, cá nhân. 

d) Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật: Mở rộng các hình thức đào tạo trong và 

ngoài thành phố (bồi dưỡng, tập huấn, tại chức...) trên cơ sở đóng góp của học viên; cử 

các giảng viên, học sinh tham gia giảng dạy, huấn luyện, dàn dựng chương trình nghệ 

thuật, tổ chức chương trình triển lãm... cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu theo hợp 

đồng; xây dựng các Câu lạc bộ, các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, các đội thông 

tin lưu động... theo yêu cầu của các địa phương, đơn vị... 

đ) Trung tâm Văn hoá Thông tin thành phố và các quận, huyện: Khai thác tối đa 

tiềm năng cơ sở vật chất, trang thiết bị để tăng nguồn thu, như: Cho thuê Hội trường, 

sân khấu, phòng học; tổ chức các lớp học về văn hoá - nghệ thuật, xây dựng các câu lạc 

bộ theo sở thích (thơ, nhạc, nhiếp ảnh, kịch nói, múa rối...); các lớp về thủ công mỹ nghệ 

truyền thống...; tổ chức các dịch vụ chiếu phim, phục vụ triển lãm cá nhân; bán văn hoá 

phẩm; giải khát phục vụ nhu cầu cho người dân đến tham gia hoạt động. 

e) Các Bảo tàng tư nhân, các điểm di tích lịch sử, văn hoá và các chủ sưu tập tư 

nhân: Được tiếp nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ, phục 

vụ tái tạo việc bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích theo qui định; được thu kinh phí (theo thoả 

thuận hoặc theo cơ chế khoán) đối với các hãng lữ hành du lịch đến tham quan theo lịch 

trình. 

g) Các Thư viện tư nhân: Được tiếp nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân (kể cả 

tổ chức, cá nhân người nước ngoài) theo qui định và được thu kinh phí của người đến 

tham quan, nghiên cứu. 

8. Tăng cường công tác vận động viện trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài 

để tranh thủ nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực, hoạt động văn hoá. 

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo triển khai thực hiện tốt 

Đề án xã hội hoá các hoạt động văn hoá - thông tin theo đúng định hướng của Đảng và 

Nhà nước. 
 

Phần III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa - Thông tin: 

- Là cơ quan thường trực của Đề án, chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai và phối 

hợp với các sở, ban, ngành, Đoàn thể... thực hiện các nội dung, giải pháp được nêu trong 

Đề án; 

- Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân 

dân thành phố ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá các 

hoạt động văn hoá; 
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- Nghiên cứu, đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng các mô hình xã hội hóa 

các hoạt động văn hóa phù hợp trên địa bàn thành phố; 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường 

và Sở Xây dựng nghiên cứu cơ chế xây dựng thiết chế văn hoá (các tụ điểm biểu diễn 

nghệ thuật ngoài trời; các Siêu thị sách, các Rạp chiếu phim...) để cho thuê hoặc giao 

cho ngành VHTT quản lý, hoạt động theo phương châm xã hội hoá; cho thuê nhà, cơ sở 

hạ tầng đối với các cơ sở tư nhân hoạt động trên lĩnh vực văn hoá. 

2. Các sở, ban, ngành và các đoàn thể: 

- Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của 

Chính phủ về “Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục 

thể thao” trong cơ quan, đơn vị.; 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án đến cán bộ, công nhân viên chức 

và mọi người dân để nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tự nguyện, tích cực 

của mọi người vào hoạt động xã hội hóa văn hóa; 

- Phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. 

3. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện: Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 

thực hiện xã hội hoạt động hoá văn hoá phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà 

nước và Đề án phát triển xã hội hoá văn hoá của thành phố.  

4. Sở Kế hoạch Đầu tư: Phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính tham mưu cho 

Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ ban đầu có thời hạn, 

chế độ đãi ngộ cho người lao động đang làm việc ở các đơn vị sự nghiệp hoạt động văn 

hoá công lập chuyển sang tổ chức, đơn vị hoạt động văn hoá ngoài công lập. 

5.  Sở Tài chính: 

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố thẩm định, đề xuất, phê duyệt các cơ 

chế liên doanh, liên kết về đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chuyên ngành theo quy 

định; 

- Chủ trì việc xử lý tài sản khi chuyển đổi các hình thức hoạt động trong lĩnh vực 

xã hội hoá văn hoá; phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng và hướng dẫn chế 

độ phí sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho từng loại hình, cơ sở dịch 

vụ tham gia xã hội hoá các hoạt động văn hoá theo quy định của pháp luật. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất; ưu tiên, tạo điều kiện thuận tiện và đảm bảo đủ quỹ đất cho các cơ sở tham gia xã 

hội hoá các hoạt động văn hoá.   

7. Các Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng: tăng cường 

công tác tuyên truyền các nội dung có liên quan đến chủ trương xã hội hoá hoạt động 

văn hoá của Đảng, Nhà nước và của thành phố, phản ánh gương các đơn vị, tổ chức, cá 
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nhân tham gia có hiệu quả về xã hội hoá các hoạt động văn hóa để nhân rộng điển hình 

và phát huy. 
 

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các 

cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực 

hiện Đề án có hiệu quả; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả gửi Sở Văn hoá - Thông tin 

để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần kịp thời báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Văn hoá - Thông tin ) để xem xét điều chỉnh 

cho phù hợp./. 
 

 

 
 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  17/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá  hoạt động thể dục- thể thao 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010  
___________________________ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ 

về Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1336/2005/QĐ-UBTDTT, ngày 30 tháng 10 năm 2005, của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục - Thể thao  về việc phê duyệt Đề án phát triển 

xã hội hóa thể dục - thể thao đến năm 2010.  

Căn cứ Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể 

dục - thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và các chính sách khuyến 

khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động 

thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. 

Điều 2. Sở Thể dục - Thể thao là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra 

và báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Đề án nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thể dục - 

Thể thao, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân 

thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 
     

       

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 
ĐỀ ÁN 

Đẩy mạnh xã hội hoá  hoạt động thể dục - thể thao 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 

 (Đính kèm Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND  

ngày 14 tháng 02 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
______________________ 

Phần I 

THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG 

 THỂ DỤC - THỂ THAO Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

I. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

Trong những năm qua, ngành thể dục - thể thao (TDTT) đã có kế hoạch, biện pháp 

cụ thể, tích cực để thực hiện công tác xã hội hoá hoạt động TDTT trên địa bàn thành 

phố, với mục tiêu phát triển ngày càng nhiều môn thể thao và cơ sở vật chất phục vụ 

cho hoạt động TDTT, nhiều người dân tham gia rèn luyện. 

Xác định rõ xã hội hoá là một xu thế tất yếu trong quá trình vận động và phát triển 

mọi mặt của đời sống xã hội, ngành đã chủ động và tích cực khai thác, huy động mọi 

nguồn lực cho phát triển TDTT, như phát triển các câu lạc bộ TDTT công lập, ngoài 

công lập, xây dựng kế hoạch hoạt động liên ngành với các ngành, đoàn thể  (Giáo dục 

- Đào tạo, Công an, Quân sự, Liên đoàn lao động, Phụ nữ, Đoàn thanh niên..), thành 

lập các Liên đoàn, Hội thể thao....,  vận động tài trợ cho các hoạt động thi đấu thể thao 

ở các cấp. 

Từ khi có Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân tham gia luyện tập TDTT, khuyến khích, mở rộng và phát 

triển các cơ sở sân bãi cho luyện tập TDTT được đẩy mạnh. Đã có nhiều hình thức câu 

lạc bộ TDTT ngoài công lập ra đời và đi vào hoạt động, như câu lạc bộ dưỡng sinh, thể 

dục thẩm mỹ, thể dục - thể hình, cầu lông, bóng bàn, billiards, các môn võ, quần vợt ...  

Từ chỉ một vài câu lạc bộ năm 1997, đến nay đã có trên 40 câu lạc bộ võ cổ truyền, 16 

câu lạc bộ taekwondo, 17 câu lạc bộ thể hình, 11 câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, hàng 

trăm câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn ... Các câu lạc bộ này đều do tư nhân quản lý và tổ 

chức hoạt động. 

Ngoài ra, còn có các câu lạc bộ do các cơ quan, đơn vị đầu tư xây dựng và tổ chức 

hoạt động, như: hệ thống sân bãi thể thao (sân quần vợt, sân cầu lông, sân bóng chuyền, 

phòng tập bóng bàn, thẩm mỹ) của ngành đường sắt; sân quần vợt, nhà thi đấu đa năng 

của ngành bưu điện, các sân cầu lông trong nhà của Cục thuế, Công an các quận, Báo 

Đà Nẵng, Liên đoàn cầu lông ... Chính các cơ sở này hàng ngày đã thu hút đông đảo 

người dân đến tập luyện.  
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Trên địa bàn thành phố hiện có 4 Liên đoàn thể thao. Các tổ chức này đã phát huy 

vai trò của tổ chức xã hội trong hoạt động TDTT, góp phần phát triển phong trào TDTT 

của thành phố. Hàng năm, các liên đoàn như cầu lông, quần vợt bóng bàn đã thường 

xuyên tổ chức các giải, thu hút hàng trăm vận động viên tham gia thi đấu. Ngoài ra, 

các đơn vị như Báo Đà Nẵng, Đài truyền hình Đà Nẵng, Đài phát thanh -  truyền hình 

Đà Nẵng tổ chức các giải truyền thống, như: giải chạy việt dã - chạy vũ trang, giải đua 

thuyền truyền thống, giải đua xe đạp tay cầm ngang; ngành TDTT phối hợp với ngành 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức các giải thể thao học sinh, Hội khoẻ Phù đổng các cấp. 

Đã huy động được nhiều nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp để phục vụ cho các 

hoạt động thi đấu TDTT. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Thuận lợi: 

- Chủ trương xã hội hóa TDTT đã được thể hiện rõ tại các Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng, được cụ thể hóa bằng các văn bản của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác xã hội hóa phát triển. 

- TDTT là nhu cầu của xã hội, với sự đa dạng trong các hoạt động như tập luyện 

nâng cao sức khỏe, xem, thưởng thức các hoạt động biểu diễn, thi đấu thể thao, quảng 

cáo, tiếp thị ..., vì vậy, nó có tính xã hội cao, hấp dẫn, dễ thu hút, quy tụ mọi đối tượng, 

mọi tầng lớp xã hội tham gia. 

- Thu nhập của nhân dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống ngày được nâng 

cao dẫn đến nhu cầu tập luyện nâng cao sức khoẻ ngày càng cao, người dân có nhiều 

thời gian hơn để tiếp cận với các hoạt động TDTT và sự quan tâm đầu tư cho các hoạt 

động TDTT theo đó ngày càng tăng. 

2. Khó khăn: 

- Nền kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như cả nước, đang trong giai đoạn 

chuyển đổi cơ chế; do ảnh hưởng khá sâu của cơ chế quan liêu bao cấp, trong công tác 

chỉ đạo điều hành ở nhiều nơi còn nặng tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào ngân sách nhà 

nước, chưa chú trọng, năng động trong việc tổ chức các hoạt động theo định hướng xã 

hội hóa. Công tác quản lý của các ngành chức năng chưa theo kịp với yêu cầu của xã 

hội hoá, vẫn theo nếp cũ. 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn trong kinh 

doanh sản xuất, nên việc vận động các doanh nghiệp tham gia hoạt động xã hội hóa 

trong lĩnh vực TDTT gặp nhiều khó khăn. 

- Đời sống nhân dân mặc dù đã được cải thiện nhiều (chủ yếu khu vực thành thị 

và một bộ phận nhân dân có điều kiện việc làm ổn định), nhưng phần lớn nhân dân 

vùng ven biển, nông thôn, các xã miền núi cơ bản vẫn còn khó khăn, chưa có  điều kiện 

tham gia các hoạt động TDTT. 

- Cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ cho các hoạt động TDTT còn quá 

thiếu so với nhu cầu thực tế. Các chỉ tiêu cần thiết cho xã hội hóa như diện tích đất 
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được quy hoạch cho TDTT, số công trình, sân bãi, định mức kinh phí trên đầu dân cho 

hoạt động TDTT, đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, cán bộ TDTT ở cơ sở quận, 

huyện, xã, phường còn ở mức thấp. 

- Thị trường TDTT chưa sôi động. Các cơ sở ngoài công lập đa số quy mô nhỏ, 

cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, không đảm bảo cho dạy và tập luyện. Lĩnh vực TDTT 

chưa thật sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bởi đòi hỏi mức đầu tư lớn (nhất là trong 

xây dựng các công trình TDTT), trong khi đó khả năng thu hồi vốn chậm, phí dịch vụ 

thấp, độ rủi ro cao (thị trường mới, không ổn định).  

- Các tổ chức xã hội về TDTT chưa có khả năng tự chủ về tài chính, hạn chế về 

khả năng huy động tài trợ, hoạt động vẫn dựa phần nào vào nguồn ngân sách của nhà 

nước và sự hỗ trợ về cán bộ của Sở TDTT. Tổ chức hoạt động của các Liên đoàn TDTT 

còn nhiều lúng túng, chồng chéo giữa cơ quan quản lý nhà nước và Liên đoàn, hiệu 

quả hoạt động chưa cao.  

- Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ có các chính sách tốt, nhưng chưa 

thực sự đi vào cuộc sống. Chế độ chính sách ưu đãi không được thực hiện đồng bộ 

Chính sách thuế, đất đai và các chế độ chính sách cho những người tham gia trong các 

cơ sở TDTT ngoài công lập chưa được coi trọng đúng mức.   

Phần II 

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ  

THỂ DỤC - THỂ THAO ĐẾN NĂM 2010 

I. MỤC TIÊU: 

- Vận động và tổ chức ngày càng có nhiều người tham gia tập luyện hoặc đóng 

góp vào các hoạt động TDTT, làm cho TDTT thực sự trở thành hoạt động “của dân, do 

dân, vì dân”. 

Chỉ tiêu thể thao quần chúng của thành phố đến năm 2010 

Số 

TT 
Chỉ tiêu ĐVT 

NĂM 

2006 2007 2008 2009 2010 

1 Số người tập luyện TDTT thường 

xuyên 
% 

19,1 20,2 21,3 22,4 23,5 

2 Số hộ gia đình tập luyên TDTT thường 

xuyên 
% 

13,7 14,5 15,3 16,2 17,3 

3 Số CLB TDTT thành lập mới  

- Một môn: 

- Đa môn: 

Số 

CLB 

 

21 

5 

 

28 

6 

 

35 

8 

 

40 

11 

 

50 

15 

- Các cơ sở thể thao ngoài công lập và các lực lượng khác tham gia vào quá trình 

xã hội hóa TDTT đảm bảo đáp ứng tối thiểu từ 70% đến 80% nhu cầu dịch vụ TDTT  
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tùy theo từng loại hình, tập trung vào các môn: Cầu lông, quần vợt, bóng bàn, bóng đá, 

thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình, thể dục dưỡng sinh, các môn võ, billiards. 

- Đến năm 2010, hoàn thành việc chuyển toàn bộ các cơ sở TDTT công lập sang 

cơ chế cung ứng dịch vụ; chuyển một số cơ sở TDTT công lập có điều kiện sang loại 

hình ngoài công lập. Chuyển toàn bộ các câu lạc bộ TDTT do nhà nước quản lý sang 

loại hình ngoài công lập. 

- Phấn đấu đến 2010 có thêm 3 ít nhất Liên đoàn TDTT cấp thành phố (Hiện nay 

có 4 Liên đoàn thể thao).  

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

A. Giải pháp chung: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về xã hội 

hóa TDTT: 

- Tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách xã hội hóa TDTT tới từng 

xã, phường, tổ dân phố, khu dân cư, các cơ quan, trường học, doanh nghịêp ... nhằm  

vận động, phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm của mọi ngành, mọi cấp và người 

dân trong việc tham gia tổ chức các hoạt động TDTT. Trong đó, chú trọng tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Phát động thi đua xây dựng điển hình xã hội hóa TDTT lồng ghép với phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.  

2. Đổi mới công tác quản lý Nhà nước cho phù hợp với xu thế xã hội hóa: 

- Đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà 

nước từ cấp thành phố đến quận, huyện trên nguyên tắc cấp sở, phòng thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước là chính, không ôm đồm các công việc mang tính sự vụ. Hoạt 

động có tính dịch vụ trong các đơn vị này chỉ dừng ở mức dịch vụ công, còn các loại 

dịch vụ khác được chuyển giao cho các liên đoàn thể thao hoặc tư nhân.  

- Phân cấp quản lý, tạo cơ chế linh hoạt, mở rộng khả năng tự chủ cho các đơn vị 

sự nghiệp, tạo nguồn thu, tiến tới tự chủ tài chính theo tinh thần Nghị định 10/NĐ-CP.  

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động TDTT từ cấp thành 

phố đến cấp quận, huyện, xã, phường.  

- Chuyển giao các hoạt động tác nghiệp cụ thể cho các đơn vị sự nghiệp, các tổ 

chức, đơn vị TDTT ngoài công lập thực hiện, trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp 

luật hiện hành. 

- Xây dựng hệ thống các quy định về cấp phép, đăng ký hoạt động, đăng ký hành 

nghề trong lĩnh vực dịch vụ TDTT đảm bảo yêu cầu: giản đơn, nhanh chóng, thuận 

tiện. 
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- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý 

ngành, giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT cho các đơn 

vị, cơ sở TDTT công lập và ngoài công lập. 

- Tổ chức thanh tra chuyên ngành để thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp 

hành pháp luật và việc đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyên môn trong hoạt động của các 

cơ sở TDTT công lập và ngoài công lập nhằm đảm bảo lợi ích chung cho xã hội và xử 

lý kịp thời các vi phạm. 

- Công khai quy hoạch các công trình TDTT và chính sách khuyến khích đầu tư 

để mọi thành phần kinh tế có thể tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ phát 

triển sự nghiệp TDTT, trên nguyên tắc tạo sự bình đẳng trong đầu tư giữa các thành 

phần kinh tế. 

3. Đổi mới chi tiêu công và các chính sách đầu tư của nhà nước để thực hiện 

mục tiêu xã hội hóa: 

Trong giai đoạn 2006 – 2010, sự đầu tư của nhà nước đối với các hoạt động TDTT 

còn rất cần thiết để thực hiện các mục tiêu chung của xã hội hóa. Đầu tư nhà nước trong 

lĩnh vực TDTT đóng vai trò hết sức quan trọng, vừa đảm bảo kích thích các nhu cầu 

về TDTT, vừa đảm thực hiện công bằng xã hội (thu hẹp sự chênh lệch trong trình độ 

phát triển và mức hưởng thụ các hoạt động TDTT giữa các vùng, miền, đối tượng).  

Đầu tư của nhà nước tập trung vào các lĩnh vực chính sau:   

- Tiếp tục xây dựng các cơ sở TDTT trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả, chất 

lượng hoạt động của khu vực công lập và giữ vai trò nòng cốt của khu vực này trong 

quá trình xã hội hóa.  

- Đào tạo hệ thống vận động viên của thành phố tham gia các giải quốc gia, quốc 

tế. 

- Đầu tư cho các hoạt động dịch vụ TDTT công cộng có tính chất phúc lợi nhằm 

đảm bảo cho đại bộ phận người dân, đặc biệt là những người nghèo và đối tượng chính 

sách, được hưởng thụ các hoạt động TDTT. 

- Hỗ trợ phong trào thể thao quần chúng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, của thành phố. 

4. Phát triển thị trường thể thao: 

- Nhanh chóng cụ thể hóa các cơ chế, chính sách khuyến khích nhằm phát triển, 

đa dạng hóa các loại hình dịch vụ TDTT. 

- Ban hành các quy định, chính sách liên doanh, liên kết khai thác các công trình 

TDTT trên địa bàn thành phố.  

- Xây dựng các quy định về giá chuyển nhượng vận động viên, huấn luyện viên 

và các quy định xử lý khi có tranh chấp trong quá trình chuyển nhượng của các môn 

thể thao theo quy định của cơ quan cấp trên.  
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- Có các chính sách đối với hoạt động tài trợ, quảng cáo, môi giới trong lĩnh vực 

TDTT; khuyến khích thành lập các công ty tiếp thị và quảng cáo thể thao để tạo điều 

kiện nhanh chóng phát triển thị trường TDTT. 

B. Giải pháp cụ thể: 

1. Thể thao quần chúng: 

- Trên cơ sở khuyến khích, vận động và tạo điều kiện để ngày càng có nhiều người 

tham gia tập luyện hoặc đóng góp vào các hoạt động TDTT, đa dạng hóa các hình thức 

tổ chức hoạt động phong trào, loại hình tập luyện phù hợp với các đối tượng, từng 

vùng.  

- Cải tiến hệ thống thi đấu thể thao quần chúng từ cấp xã, phường đến cấp thành 

phố theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ về chuyên môn để ngành, đoàn thể và nhân dân 

đứng ra tổ chức. Chuyển dần việc tổ chức các giải thể thao quần chúng cho các Liên 

đoàn. Trước tiên tập trung vào các Liên đoàn bóng đá, bóng bàn, cầu lông, quần vợt. 

- Xây dựng các câu lạc bộ, công trình TDTT theo phương thức Nhà nước và nhân 

dân cùng làm tại các khu dân cư. 

- Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành TDTT và Giáo dục - Đào tạo, Công an, 

Quân sự, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân... 

để đẩy mạnh các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao trong từng đối tượng. Trong 

đó, trọng tâm là ngành Giáo dục - Đào tạo. 

- Mở các lớp hướng dẫn viên, trọng tài cho các cơ sở. 

- Mở chuyên mục phổ biến các kiến thức về TDTT cho nhân dân trên Đài Phát 

thanh - Truyền hình và các báo địa phương . 

2. Thể thao thành tích cao: 

- Xây dựng các chính sách ưu đãi các tài năng thể thao. Huấn luyện viên và vận 

động viên được hưởng các chế độ đãi ngộ tương xứng với tài năng và mức độ cống 

hiến. 

- Tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động TDTT như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, 

quần vợt. Trước mắt, tập trung xây dựng câu lạc bộ bóng đá thực sự chuyên nghiệp từ 

tổ chức bộ máy đến các hoạt động đào tạo, thi đấu, kinh doanh, dịch vụ... theo phương 

châm bóng đá tự nuôi bóng đá. 

- Xây dựng các quỹ cho thể thao như quỹ bảo trợ tài năng thể thao, quỹ hỗ trợ vận 

động viên do các tổ chức, cá nhân góp  vốn thành lập và tổ chức hoạt động.  

- Vận động thành lập câu lạc bộ cổ động viên, những người hâm mộ thể thao từng 

môn. 

- Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo vận động viên, xây dựng, các cơ 

sở vật chất cho TDTT, đầu tư trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu. 

- Tạo môi trường thuận lợi thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực TDTT 

dưới nhiều hình thức, như: liên doanh, liên kết hoặc đầu tư 100 % vốn nước ngoài...  
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3. Chuyển đổi phương thức hoạt động của các đơn vị công lập: 

- Đối với đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực huấn luyện, tổ chưc tập luyện, tổ chức 

thi đấu (Trung tâm thể thao Nguyễn Tri Phương, Trung tâm thể thao người lớn tuổi): 

Phát huy tối đa công suất hoạt động của công trình thông qua các hoạt động như cho 

thuê sân bãi, tổ chức dịch vụ tập luyện, hợp đồng đào tạo... theo nhu cầu của nhân dân. 

Khuyến khích các đơn vị tổ chức thi đấu, biểu diễn thuê khoán để tăng nguồn thu. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực đào tạo (Trung tâm huấn luyện và đào 

tạo vận động viên, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ): Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, 

ngoài hình thức chính quy, phát triển các hình thức đào tạo khác như đào tạo ngắn hạn, 

liên kết đào tạo, thực hiện các hợp đồng đào tạo.  

- Đối với Câu lạc bộ bóng đá: Trong quá trình xây dựng bóng đá chuyên nghiệp, 

xem xét, lựa chọn hướng đi phù hợp cho bóng đá Đà Nẵng theo hướng có sự tham gia 

của doanh nghiệp, giảm thiểu kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố. Đa dạng hoá 

nguồn thu bằng kinh doanh các sản phẩm lưu niệm của CLB, hoạt động quảng cáo trên 

sân, trên quà lưu niệm, bản quyền truyền hình trong hoạt động thi đấu, chuyển nhượng 

vận động viên ...  

4. Các cơ sở thể thao ngoài công lập: 

Mục tiêu chung là phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của các 

cơ sở TDTT ngoài công lập hoạt động dưới mọi hình thức, như: tự nguyện, tự quản, 

không thu phí, có thu phí, kinh doanh dịch vụ. Để tạo điều kiện phát triển khu vực 

ngoài công lập, cần tập trung vào những nhiệm vụ sau: 

- Phổ biến các quy định của Ủy ban TDTT về thành lập, hoạt động, giải thể, sát 

nhập, cơ chế tài chính, xử lý vi phạm...  cũng như các tiêu chuẩn về chuyên môn, điều 

kiện cơ sở vật chất đối với việc thành lập và đăng ký, cấp giấy phép hoạt động đối với 

các cơ sở thể thao ngoài công lập. 

- Xây dựng kế hoạch, các chính sách khuyến khích phát triển mạng lưới các cơ sở 

TDTT  ngoài công lập trên địa bàn.  

 - Phân cấp quản lý rõ ràng (xã, phường; quận, huyện; thành phố) đối với các cơ 

sở TDTT  ngoài công lập.  

 - Tạo điều kiện tối đa cho các cơ sở ngoài công lập tham gia các dịch vụ TDTT 

phục vụ cho nhu cầu chung của nhân dân; đồng thời, nhà nước hỗ trợ công tác đào tạo 

cán bộ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, trang bị kiến thức kỹ thuật cho các cơ sở 

trên.  

- Tạo điều kiện bình đẳng trong việc tham gia các hoạt động TDTT giữa các đơn 

vị công lập và ngoài công lập. Đồng thời, có biện pháp để đảm bảo cho mọi người dân, 

đặc biệt những đối tượng có thu nhập thấp được tham gia các hoạt động TDTT.  

5.  Các tổ chức xã hội về TDTT: 
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- Phấn đấu đến năm 2010, có thêm ít nhất 3 Liên đoàn (thể dục, võ thuật, billiards) 

được thành lập. Phân định rõ chức năng, phạm vi điều hành công việc giữa Liên đoàn 

và cơ quan quản lý nhà nước về TDTT. Từng bước đổi mới công tác nhân sự trong các 

tổ chức xã hội về TDTT. 

- Chuyển giao dần các công việc về tổ chức thi đấu và quản lý hệ thống thi đấu 

các giải phong trào cho các Liên đoàn tự thực hiện. 

- Khuyến khích các Liên đoàn thể thao tham gia công tác đào tạo vận động viên 

đỉnh cao cho thành phố. 

III. CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN: 

1. Năm 2007: 

- Tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân về chủ trưong xã hội hóa và 

những ưu đãi của Nhà nước cho các cơ sở thể thao ngoài công lập. 

- Kiểm tra, thống kê, phân loại các cơ sở thể thao công lập và ngoài công lập trên 

địa bàn thành phố. 

- Hướng dẫn các cơ sở TDTT ngoài công lập các thủ tục cần thiết để thành lập và 

tổ chức hoạt động đúng theo quy định. Tiến hành cấp giấy phép hoạt động cho các cơ 

sở TDTT ngoài công lập. 

- Rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong lĩnh vực TDTT. Xây dựng qui 

định về việc giao đất, cho thuê đất phục vụ cho việc xây dựng các công trình TDTT 

công cộng và ngoài công lập. 

- Xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích XHH TDTT  

- Lập kế hoạch chuyển đổi cơ sở thể thao công lập của các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn thành phố có đủ điều kiện sang loại hình ngoài công lập.  

- Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa Liên đoàn và bộ môn của Sở TDTT. 

- Chuyển giao một phần công tác tổ chức thi đấu các giải phong trào cho các Liên 

đoàn bóng đá, cầu lông, bóng bàn, quần vợt.  

- Thành lập Liên đoàn các môn võ và Billiards. 

- Thành phố tiếp tục đầu tư các công trình thể thao công lập để giữ vai trò nòng 

cốt như Khu Liên hợp thể thao, các cơ sở tập luyện thể thao, ăn, ở cho Trung tâm huấn 

luyện đào tạo VĐV, Trung tâm thể thao các quận huyện... 

- Vận động và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư 

xây dựng các công trình TDTT, hoạt động dịch vụ TDTT.  

2. Giai đoạn năm 2008 – 2009:  

- Thực hiện chuyển giao hoàn toàn công tác tổ chức thi đấu các giải phong trào 

cho các Liên đoàn bóng đá, cầu lông, bóng bàn, quần vợt và chuyển dần giải phong 

trào cho Liên đoàn billiarrds, võ. 
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- Chuyển công tác tham gia thi đấu các giải Trẻ quốc gia cho Liên đoàn Bóng đá, 

Bóng bàn, Cầu lông, Billiards, Quần vợt. 

- Thành lập Liên đoàn Thể dục. 

- Chuyển một phần công tác đào tạo vận động viên trẻ (hoặc theo phương thức 

phối hợp giữa Liên đoàn và Sở TDTT) cho các Liên đoàn (Bóng bàn, Cầu lông, Bil-

liards, Quần vợt). 

- Mở rộng các loại hình dịch vụ TDTT như: Hợp đồng huấn luyện cho các tổ chức, 

cá nhân, cho thuê sân bãi tập luyện và thi đấu, cung ứng các sản phẩm TDTT, chuyển 

nhượng vận động viên ... 

- Phát hành sổ xố thể thao, xây dựng quỹ cho tài năng thể thao. 

3. Giai đoạn năm 2010: 

- Tiếp tục củng cố, duy trì các giải thể thao phong trào của các Liên đoàn bóng 

đá, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, billiards, các môn võ. 

- Chuyển giao một phần (Tuyến 1 và 2) công tác đào tạo vận động viên trẻ cho 

các Liên đoàn bóng bàn, cầu lông, quần vợt, billiards, các môn võ, thể hình. 

- Vận động thành lập Liên đoàn điền kinh và bơi - lặn. 

- Mở rộng, nâng cao chất lượng phục vụ các loại hình dịch vụ TDTT để tạo thuận 

lợi cho mở rộng thị trường TDTT trên địa bàn thành phố.  

- Hoàn thiện tổ chức, bộ máy  tổ chức hoạt động của các Liên đoàn thể thao đã 

thành lập. Chuyển việc cấp phép hoạt động của các cơ sở thể thao ngoài công lập cho 

các Liên đoàn thực hiện. 

 

Phần III 

TỔ CHỨC  THỰC HIỆN 

1. Sở Thể dục - Thể thao:  

- Chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

thành phố triển khai thực hiện Đề án. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND thành 

phố xây dựng, ban hành các quy định về thành lập, quản lý hoạt động các cơ sở thể 

thao ngoài công lập.  

- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch chuyên nghiệp hóa 

Câu lạc bộ bóng đá Đà Nẵng giai đoạn 2006 - 2010. 

- Phối hợp Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức thực hiện quy hoạch đất, các chính sách ưu đãi cho các cơ sở TDTT 

ngoài công lập, đồng thời thực hiện các hoạt động giám sát việc thực hiện trên. 
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2.  Sở Tài nguyên Và Môi trường: Phối hợp Sở TDTT tiến hành kiểm tra, thẩm 

định nhu cầu sử dụng đất của các cơ sở TDTT ngoài công lập, đề xuất Ủy ban nhân 

dân thành phố bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thành phố. 

3. Cục Thuế: Phối hợp với Sở TDTT hướng dẫn và thực hiện các chính sách ưu 

đãi về thuế đối với các cơ sở TDTT ngoài công lập, các hoạt động tài trợ của các tổ 

chức kinh tế.                             

4. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện: Xây dựng tổ chức thực hiện Kế hoạch 

triển khai Đề án theo thẩm quyền, phù hợp với tình hình của địa phương. 

5. Các cơ quan, đơn vị, các hội đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng: Tuyên truyền, 

phổ biến sâu rộng trong cán bộ, nhân dân làm cho mọi người dân hiểu và tích cực thực 

hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động TDTT của Nhà nước.   

* 

*      * 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các 

cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực 

hiện Đề án có hiệu quả; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả gửi Sở Thể dục - Thể thao 

để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần kịp thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Thể dục - Thể thao) để xem xét điều 

chỉnh cho phù hợp./. 

 

 
 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  01/2007/CT-UBND            Sơn Trà, ngày 07 tháng 02 năm 2007 

 
CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả  

công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận Sơn Trà 
_________________ 

 

Tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định của Tòa án là một công tác 

quan trọng, không những bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của 

các tổ chức, công dân mà còn góp phần giữ gìn kỷ cương, pháp luật của Nhà nước. Với 

sự nỗ lực của các cấp chính quyền, của cơ quan thi hành án, thời gian qua, hiệu quả công 

tác thi hành án dân sự trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả 

đạt được chưa đáp ứng yêu cầu, còn nhiều hạn chế trong công tác tham mưu, chỉ đạo và 

hướng dẫn công tác thi hành án. Đặc biệt, án có giá trị không quá 500.000đ do UBND 

các phường trực tiếp đôn đốc thi hành đạt tỷ lệ thấp, ảnh hưởng đến hiệu lực pháp luật 

của bản án. 

Để chấn chỉnh và tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành 

án dân sự trên địa bàn, UBND quận Sơn Trà chỉ thị: 

1. Phòng Tư pháp có trách nhiệm: Tham mưu cho UBND quận củng cố, kiện toàn về 

tổ chức Ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự quận; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động 

của Ban chỉ đạo công tác thi hành án phù hợp với tình hình thực tế, gắn trách nhiệm cụ thể 

của từng thành viên Ban chỉ đạo trong việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác thi hành 

án ở từng địa phương; phối hợp với các ngành, các cấp  tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội 

dung Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm 

nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự của cán bộ, công chức 

và nhân dân, làm chuyển biến cơ bản công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận, nâng 

cao tỷ lệ tự nguyện thi hành án. 

2. Cơ quan Thi hành án dân sự quận Sơn Trà có trách nhiệm: phối hợp chặt chẽ với 

phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan trong lĩnh vực thi hành án; chủ động tham mưu, 

đề xuất các giải pháp thi hành án hữu hiệu, phấn đấu giảm lượng án dân sự tồn đọng, 

nâng cao tỷ lệ thi hành án; thường xuyên xác minh, phân loại và xử lý án theo quy định 

pháp luật; tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra UBND các phường trong 

tác nghiệp thi hành án và trực tiếp đôn đốc thi hành án, kịp thời giải quyết các vướng 
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mắc của UBND phường. Hằng năm tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp 

phường; thực hiện tốt quy chế tiếp công dân trong giải quyết việc thi hành án; tích cực 

phòng ngừa và kiên quyết xử lý các hiện tượng tiêu cực, thiếu trách nhiệm gây phiền hà 

cho nhân dân trong công tác thi hành án.  

3. UBND các phường: thành lập Tiểu ban chỉ đạo thi hành án dân sự do Chủ tịch 

UBND phường làm Trưởng Tiểu ban. Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND quận trong việc đôn đốc thi hành án tại địa phương; phân công cán bộ Tư pháp 

phụ trách công tác thi hành án, đảm bảo tất cả các vụ việc thi hành án chuyển giao đều được 

thực hiện theo đúng quy định pháp luật; thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ hoạt động thi hành 

án tại cơ sở và hỗ trợ tích cực với cơ quan thi hành án trong việc xác minh, cưỡng chế thi 

hành án...; tham mưu cấp ủy chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tích cực hỗ trợ 

hoạt động thi hành án; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của UBND 

quận và Cơ quan Thi hành án quận. 

4. Công an quận Sơn Trà chịu trách nhiệm: chỉ đạo lực lượng Công an quận, Công 

an các phường phối hợp với Thi hành án dân sự quận và UBND các phường  bảo vệ việc 

cưỡng chế thi hành án dân sự có kết quả, tránh xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự; tích 

cực hỗ trợ cho cơ quan thi hành án và UBND các phường trong công tác xác minh điều 

kiện thi hành án, tống đạt các văn bản thi hành án nhằm bảo đảm hoạt động thi hành án 

an toàn và đạt hiệu quả cao. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa 

bàn quận xử lý nghiêm minh đối với các hành vi cản trở hoặc chống đối việc thi hành án.  

5. Thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận, thủ trưởng các phòng, ban thuộc 

quận theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với cơ quan thi hành án 

quận và UBND các phường thực hiện tốt công tác thi hành án trên địa bàn. 

Đài truyền thanh quận và phường có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

thi hành án dân sự. Kịp thời đưa tin, bài về hoạt động thi hành án dân sự để tạo ảnh hưởng 

tích cực trong xã hội và nhân dân. 

6. Đề nghị các Ban giải tỏa đền bù, ban quản lý, công ty thực hiện nhiệm vụ giải tỏa 

đền bù, bố trí đất tái định cư các dự án trên địa bàn quận phối hợp tổ chức thi hành các 

vụ việc có liên quan đến tài sản của người phải thi hành án là đối tượng được đền bù giải 

toả thuộc các dự án do đơn vị thực hiện, trả lời bằng văn bản các yêu cầu của cơ quan thi 

hành án dân sự xác minh về tài sản của người phải thi hành án thuộc các dự án do đơn vị 

quản lý. 

Đề nghị Đồn Biên phòng 252 tham gia phối hợp thi hành án đối với các chủ phương 

tiện thuỷ sản, tài sản trên địa bàn do bộ đội biên phòng quản lý. Phối hợp với phòng Tư 

pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn do Đồn 

phụ trách.  
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7. Trưởng phòng Tư  pháp, Chủ tịch UBND các phường, Thủ trưởng cơ quan Thi 

hành án dân sự quận và các phòng, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức 

thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này. Hàng quý, 06 tháng, năm, phòng Tư pháp tổng hợp 

tình hình, báo cáo UBND quận xem xét chỉ đạo./. 
 

 

 
 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Lê Công Hồ 
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VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  06/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2007 
 

CHỈ THỊ  

Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII  
_____________________ 

 

Ngày 29 tháng 01 năm 2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị 

quyết số 1077/2007/NQ/UBTVQH11 công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII 

vào ngày Chủ nhật, 20 tháng 5 năm 2007.  

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 26 tháng 01 năm 2007 về 

lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Ngày 31 tháng 01 năm 2007, Thủ 

tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 02/2007/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội 

khóa XII. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này là một trong những công tác trọng tâm của 

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2007. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XII tại thành phố Đà Nẵng được tiến hành thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an 

toàn và tiết kiệm, thể hiện đây là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để 

nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu 

người có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại cơ quan quyền lực cao nhất, 

UBND thành phố Đà Nẵng chỉ thị:  

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND 

và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đồng thời chỉ đạo UBND các 

phường, xã: 

Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn Hội đồng bầu cử, Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII thành phố 

Đà Nẵng để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội ở địa phương đạt kết quả tốt, đúng 

quy định của pháp luật. 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, 

xã: 

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được quy định, khẩn trương triển khai kế hoạch 

bầu cử; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia tổ 

chức và phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. 
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b) Chuẩn bị các phương tiện vật chất phục vụ bầu cử và có biện pháp giữ gìn an 

ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm 

bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. 

c) Tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chúc, lực 

lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội; nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội để mọi người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử và nắm 

vững những quy định của Luật, hướng dẫn của cơ quan nhà nước về thực hiện công tác 

bầu cử. Trên cơ sở tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội, với ý 

thức làm chủ và tinh thần tự giác, mọi công dân cần thể hiện quyền lựa chọn, giới thiệu 

và bầu những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đủ đức, tài làm đại biểu Quốc hội, 

góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới; 

3. Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin:  

Chủ trì phối hợp với thủ trưởng các cơ quan liên quan, các cơ quan thông tin đại 

chúng đóng trên địa bàn thành phố xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XII theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, tiến độ thời 

gian đã nêu trong Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII của 

Ủy ban bầu cử.  

4. Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng: 

Chủ trì phối hợp với thủ trưởng các cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên 

phòng và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc bảo đảm 

tuyệt đối an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong suốt thời 

gian trước, trong và sau cuộc bầu cử.   

5. Giám đốc Sở Tài chính:  

Chủ trì phối hợp với thủ trưởng các cơ quan liên quan bảo đảm kịp thời kinh phí 

phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII theo tiến độ kế hoạch được giao; 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử theo 

đúng quy định hiện hành. 

6. Giám đốc Sở Nội vụ:  

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp lãnh đạo thành phố chỉ đạo thực 

hiện tốt cuộc bầu cử; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn 

vị, địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn 

của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan liên 

quan theo dõi tình hình chuẩn bị, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII 

đúng tiến độ, bảo đảm pháp luật; tổng hợp tình hình và kết quả bầu cử báo cáo cấp có 

thẩm quyền theo quy định. 
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7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương khác đóng trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm quán triệt, động viên cán bộ, công chức, 

viên chức tích cực tham gia đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử theo đúng thời gian quy định. 

8. Tổ chức thực hiện: 

a) Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND 

các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, nghiêm túc 

thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên 

với UBND thành phố theo chế độ triển khai từng giai đoạn của cuộc bầu cử (thông qua 

Sở Nội vụ) để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII thành công tốt đẹp.  

b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách 

nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thành phố về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XII thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành, địa phương mình quản lý. 

c) Sở Nội vụ và Văn phòng UBND thành phố phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện với UBND thành phố./. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                               

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Văn Minh 
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