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

 
  UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
___________________________ 

 

  Số: 56/2006/QĐ-UBND 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________ 

 

                   Đà Nẵng, ngày 02 tháng 6 năm 2006 
    

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với 

người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài 

giai đoạn từ năm 2006 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 Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2000 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật tại các cơ sở nước 

ngoài bằng ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 104/2005/QĐ-BNV ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ 

Nội vụ về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước 

ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 117/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 7 năm 2004 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, 

khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng 

yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ, chính sách và 

công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài, giai 

đoạn từ năm 2006 đến năm 2010. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ; Giám đốc Đại học Đà Nẵng, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành 

phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

          KT. CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH 

          Trần Văn Minh 
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THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
___________________________ 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________ 

 

 

 
QUY ĐỊNH 

Về chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo  thạc 

sỹ, tiến sỹ  ở nước ngoài, giai đoạn  từ năm 2006 đến năm 2010. 

(Ban hành kèm Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng) 
__________________________ 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi áp dụng  

Văn bản này quy định chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người thuộc 

diện thành phố cử đi đào tạo theo Đề án “Đào tạo 100 thạc sỹ, tiến sỹ của thành phố 

Đà Nẵng tại các cơ sở  nước ngoài” ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-TU  

ngày 22 tháng 3 năm 2006 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng (sau đây viết tắt là 

Đề án đào tạo 100 thạc sỹ, tiến sỹ) trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2010. 

Điều 2. Mục tiêu, yêu cầu 

1. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực nhằm thực 

hiện tốt các mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Bộ Chính 

trị;  

2. Chọn những cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và triển vọng 

phát triển để đưa đi đào tạo; 

3. Số lượng: 100 thạc sỹ, tiến sỹ; trong đó, tiến sỹ từ 20 đến 25 người. 

Điều 3. Đối tượng chọn cử đi đào tạo 

1.Cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan thuộc khối 

Đảng, Mặt trận, đoàn thể; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc  thành phố 

Đà Nẵng quản lý và cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số bệnh viện của 

Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

2. Các đối tượng được tiếp nhận và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn 

nhân lực quy định tại Quyết định số 86/2000/QĐ-UB ngày 02 tháng 8 năm 2000 của 

UBND thành phố Đà Nẵng; 

3. Đối tượng được cử đi học theo Dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở 

giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các 
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trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, ban hành kèm theo Quyết định số 

32/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng (sau 

đây viết tắt là Dự án 32) tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, xuất sắc.  

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: 

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt; có lịch sử chính trị rõ ràng; hoàn thành tốt nhiệm 

vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đủ trình độ ngoại ngữ để sử dụng trong học tập tại 

nước đăng ký đến học;  

b) Có triển vọng trở thành cán bộ quản lý, chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật 

giỏi để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ mới; 

c) Có cam kết làm việc lâu dài tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 

quản lý ít nhất 10 năm theo yêu cầu bố trí của Thường trực Thường vụ Thành uỷ và 

UBND thành phố sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Việc cam kết đó được thực 

hiện bằng hợp đồng trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:  

a) Đối với đào tạo tiến sỹ: Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ phù hợp hoặc gần với chuyên 

ngành đăng ký đào tạo; có ít nhất 01 (một) bài báo được đăng trên Tạp chí khoa học 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có đề cương nghiên cứu phù hợp; 

b) Đối với đào tạo thạc sỹ: Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, trường công 

lập phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký đào tạo (ưu tiên tốt nghiệp loại khá 

trở lên);  

c) Độ tuổi đối với người cử đi đào tạo thạc sĩ phải dưới 35 tuổi và tiến sỹ phải 

dưới 40 tuổi. Những người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng cấp sở, ngành, quận, 

huyện và tương đương trở lên thì độ tuổi có thể cao hơn nhưng được cộng thêm không 

quá 5 tuổi; 

d) Các trường hợp khác do Thường trực Thường vụ Thành uỷ xem xét quyết định;  

đ) Ưu tiên chọn cử đi đào tạo các đối tượng là con liệt sỹ, con thương binh, gia 

đình có công với cách mạng. 

Chương II 

NGÀNH VÀ NƯỚC CỬ ĐẾN ĐÀO TẠO, 

PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO 
 

Điều 5. Ngành đào tạo  

Tập trung, ưu tiên đào tạo các ngành như sau: 

1. Y tế;   
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2. Giáo dục;    

3. Du lịch;  

4. Quản lý đô thị;  

5. Kiến trúc;  

6. Giao thông công chính; 

7. Công nghệ thông tin; 

8. Quản lý dự án; 

9. Thị trường tài chính;  

10. Công nghệ sinh học.  

Ngoài ra, theo yêu cầu và thời điểm cụ thể, Thường trực Thường vụ Thành uỷ và 

UBND thành phố xem xét quyết định bổ sung ngành đào tạo phù hợp. 

Điều 6. Nước cử đến đào tạo 

Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, … 

Điều 7. Phương thức đào tạo 

Đào tạo toàn phần tại nước ngoài. 

Chương III 

QUY TRÌNH, THỦ TỤC CỬ ĐI ĐÀO TẠO 
 

Điều 8. Quy trình 

1. UBND thành phố quyết định việc chọn nước, trường, ngành đào tạo và cấp phát 

kinh phí đối với những người được cử đi đào tạo sau khi được Thường trực Thường vụ 

Thành uỷ thông qua; 

2. Hàng năm, UBND thành phố sẽ tổ chức xét tuyển các hồ sơ dự tuyển vào đầu 

năm và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

3. Cá nhân lập hồ sơ dự tuyển theo quy định; trong đó, có bản cam kết thực hiện 

các điều kiện của thành phố; 

4. Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ vào điều 

kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Quy định này có văn bản giới thiệu kèm theo lý 

lịch trích ngang và lập hồ sơ của người được đề nghị cử đi đào tạo, gửi trực tiếp cho 

Ban Tổ chức Thành ủy; sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc đã được cử đi 

đào tạo theo Dự án 32 do Hội đồng xét tuyển học sinh tham gia Dự án 32 đề nghị; 

5. Ban Tổ chức Thành uỷ chủ trì phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND thành 

phố xem xét trình Thường trực Thường vụ Thành uỷ quyết định;  

6. Sau khi Thường trực Thường vụ Thành uỷ quyết định danh sách cử đi đào tạo, 

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ, Đại học Đà Nẵng và các cơ 



   

7 CÔNG BÁO/Số 17/Ngày 10-6-2006  

 

quan chức năng làm thủ tục giới thiệu những người được tuyển chọn với các cơ sở đào 

tạo nước ngoài. 

Điều 9. Hồ sơ, thủ tục 

1. Bản đánh giá, nhận xét của thủ trưởng đơn vị; 

2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 (có chứng thực của chính quyền địa 

phương hoặc cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức); 

3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp thạc sỹ; chứng chỉ ngoại ngữ 

(có chứng thực); 

4. Phiếu khám sức khỏe theo quy định đối với những người được cử đi đào tạo ở 

nước ngoài; 

5. Quyết định cử đi đào tạo ở nước ngoài của Thường trực Thường vụ Thành ủy 

hoặc UBND thành phố; 

6. Bản hợp đồng cử đi đào tạo giữa đại diện cơ quan quản lý, cơ quan sử dụng cán 

bộ, công chức, viên chức và cá nhân được cử đi đào tạo; có công chứng và  theo mẫu 

quy định.  

Riêng người được cử đi đào tạo theo Dự án 32 thì trong hợp đồng được ký kết; 

ngoài thành phần nêu trên, còn có đại diện gia đình; 

7.  Hồ sơ, thủ tục khác theo quy định của cơ sở đào tạo ở nước ngoài (nếu có). 

Chương IV 

QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT ĐỐI VỚI 

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO 
 

Điều 10. Quyền lợi 

1. Được cơ quan, đơn vị bố trí thời gian, sắp xếp công việc và tạo điều kiện thuận 

lợi để đi học;  

2. Trong thời gian cử đi đào tạo ở nước ngoài, cán bộ, công chức, viên chức được 

hưởng chế độ tiền lương theo quy định hiện hành;  

3. Được nâng bậc lương theo quy định; 

4. Được cấp tạm ứng kinh phí đào tạo như sau: 

a) Kinh phí để học ngoại ngữ trong thời gian không quá một năm (nếu chưa đạt 

trình độ theo yêu cầu của cơ sở đào tạo), mức tối đa không quá 1.000 USD/1 người. 

b) Học phí và các khoản chi phí đào tạo theo quy định của các cơ sở đào tạo ở 

nước ngoài; 

c) Chi phí ăn, ở;  

d) Chi phí đi lại (một lượt đi và về) cho cả khoá học;  

đ) Chi phí bảo hiểm y tế trong thời gian đào tạo (nếu có); 
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e) Chi phí làm thủ tục xuất, nhập cảnh; 

g) Chi phí dịch vụ phải trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ đào tạo ở trong nước; 

Các chi phí nêu trên thực hiện theo chế độ, quy định hiện hành của Nhà nước. 

5.  Sau khi hoàn thành khóa đào tạo được phân công, bố trí công tác phù hợp. 

Điều 11. Nghĩa vụ 

1. Tôn trọng và chấp hành luật pháp của Việt Nam và Nước cử đến học; quy định 

của cơ sở đào tạo và hợp đồng đã được ký kết theo Quy định này; 

2. Kết thúc mỗi năm học phải báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu, tình hình sinh 

hoạt cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo 100 thạc sỹ, tiến sỹ (sau đây viết tắt là 

Ban Chỉ đạo) để theo dõi; 

3. Sau khi hoàn thành khóa học phải về nước đúng thời hạn theo quy định và chậm 

nhất sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình đào tạo phải đến nhận công tác tại 

cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức cử đi đào tạo. 

Tuỳ theo ngành đào tạo cần thiết, nếu cá nhân có nguyện vọng ở lại nước ngoài 

để trau dồi thêm nghề nghiệp thì phải được Thường trực Thường vụ Thành uỷ hoặc 

UBND thành phố đồng ý bằng văn bản. 

Điều 12. Trách nhiệm vật chất 

Người được cử đi đào tạo nếu thực hiện không đúng hợp đồng đã ký kết hoặc có 

những vi phạm sau đây phải chịu trách nhiệm về vật chất như sau: 

1. Hoàn trả chi phí đào tạo đã tạm ứng khi kết quả học tập, sinh hoạt của năm học 

không đạt yêu cầu, phải chấm dứt việc học tập; 

Thời hạn hoàn trả không quá 01 (một) năm kể từ khi có quyết định chấm dứt học 

tập và bồi thường chi phí đào tạo có hiệu lực; 

2. Bồi thường gấp 05 (năm) lần chi phí đào tạo trong trường hợp sau:  

a) Tự ý bỏ học; 

b) Sau khi hoàn thành khóa đào tạo không trở về công tác tại thành phố Đà Nẵng;  

c) Không thực hiện đúng cam kết, không chấp hành sự phân công, bố trí công tác 

của Thường trực Thường vụ Thành uỷ, UBND thành phố;    

Thời hạn bồi thường không quá 02 năm kể từ khi có quyết định chấm dứt học tập 

và bồi thường chi phí đào tạo có hiệu lực; 

3. Việc xét bồi thường chi phí đào tạo do Thường trực Thường vụ Thành uỷ hoặc 

UBND thành phố quyết định trên cơ sở đề nghị của Ban Chỉ đạo;  

4.  Những người bồi thường chi phí đào tạo có trách nhiệm nộp trả đầy đủ các 

khoản tiền phải bồi thường cho đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức 

để nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Nếu không thực hiện việc bồi thường 

thì đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức lập thủ tục đề nghị cơ quan 

có thẩm quyền xử lý theo pháp luật. 
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Điều 13. Quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo 

1. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình đào tạo, bao gồm: 

a) Ngân sách thành phố; 

b) Kinh phí đào tạo do Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành Trung 

ương cấp; 

c) Các nguồn tài trợ khác. 

2. Phương thức chi trả: 

Sở Tài chính thành phố trực tiếp quản lý và cấp kinh phí cho đơn vị sử dụng cán 

bộ, công chức, viên chức để chuyển cho những người được cử đi đào tạo theo phương 

thức sau: 

a) Kinh phí được chi tạm ứng hàng năm cho những người được cử đi học. Năm 

đầu tiên, kinh phí được chuyển ngay sau khi hợp đồng trách nhiệm giữa các bên được 

ký kết; các năm học tiếp theo, sẽ được chuyển nếu kết quả học tập, sinh hoạt của từng 

năm đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả học tập, sinh hoạt không đạt yêu cầu thì không 

được chuyển tiếp kinh phí; 

b) Kinh phí của toàn bộ khóa học sẽ được thanh toán đầy đủ trên cơ sở bằng tốt 

nghiệp, bảng điểm hoặc biên bản của Hội đồng bảo vệ đề tài tốt nghiệp đánh giá đạt 

yêu cầu; 

3. Thủ tục để chuyển kinh phí: 

a) Những người được cử đi học phải có báo cáo kết quả học tập, sinh hoạt, có 

nhận xét của cơ sở đào tạo hoặc văn bằng tốt nghiệp hoặc biên bản của Hội đồng 

nghiệm thu; 

b) Quyết định cấp kinh phí đào tạo của UBND thành phố. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 14.  Phân công trách nhiệm 

1. Sở Nội vụ: 

a) Trình UBND thành phố quyết định cử đi học; tham gia ký kết hợp đồng đối với 

những người thuộc khối Nhà nước quản lý và bố trí công tác sau khi hoàn thành khoá 

đào tạo; 

b) Phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức đào tạo ngoại ngữ để tạo nguồn cử đi 

đào tạo ở nước ngoài. Kinh phí đào tạo bằng nguồn kinh phí đào tạo ngoại ngữ theo 

quy định tại Đề án; 

c) Phối hợp với Sở Tài chính thành phố xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện Đề 

án trong từng năm; 
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d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất cho Ban Chỉ 

đạo xem xét để trình UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung Quy định này cho phù hợp 

với tình hình thực tế; 

2. Sở Tài chính: 

a) Lập kinh phí hàng năm để trình UBND thành phố; 

b) Quản lý và cấp phát kinh phí kịp thời; theo dõi, kiểm tra, quyết toán kinh phí 

theo đúng quy định.  

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:  

Liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hỗ trợ nguồn học bổng đào tạo ở 

nước ngoài. Tham gia giới thiệu cử đi đào tạo đối với học sinh thuộc Dự án 32. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

a) Phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch kinh phí 5 năm và hàng năm để thực 

hiện Đề án bằng ngân sách Nhà nước; 

b) Vận động tài trợ để thực hiện Đề án các bằng nguồn vốn ODA. 

5. Sở Ngoại vụ: 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng huy động nguồn tài trợ của các cơ 

quan, tổ chức trong nước và nước ngoài; 

b) Phối hợp với Đại học Đà Nẵng liên hệ với các nước để đưa người đi đào tạo; 

c)  Phối hợp với Công an thành phố, cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ trong việc 

giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh; tham gia theo dõi, quản lý các đối tượng cử đi đào 

tạo ở nước ngoài; 

Điều 15. Cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại khối Đảng, Mặt 

trận, đoàn thể do Ban Tổ chức Thành uỷ  tham mưu, báo cáo Thường trực Thường vụ 

Thành uỷ xem xét, quyết định cụ thể việc cử đi đào tạo và bố trí công tác sau khi tốt 

nghiệp. 

Điều 16. Đại học Đà Nẵng giúp Thường trực Thường vụ Thành uỷ, UBND thành 

phố: 

1. Tư vấn cho Ban Chỉ đạo về việc chọn nước cử đến đào tạo, cơ sở đào tạo, ngành 

đào tạo; 

2. Liên hệ với cơ sở đào tạo nước ngoài và hướng dẫn những người được chọn cử 

đi đào tạo làm hồ sơ, thủ tục; 

3. Tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ bổ sung cho những người được chọn cử đi đào 

tạo nhằm đáp ứng trình độ theo yêu cầu của cơ sở đào tạo. 

Điều 17. Các cơ quan báo chí, truyền hình: 

Tuyên truyền, thông báo rộng rãi Đề án đào tạo 100  thạc sỹ, tiến sỹ và Quy định 

này để các cán bộ, công chức, viên chức có điều kiện tìm hiểu, đăng ký tham gia. 
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Điều 18. Thủ trưởng cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức căn 

cứ nguyên tắc, quy trình quản lý cán bộ để xem xét chọn cử cán bộ, công chức, viên 

chức đi học; tham gia ký kết hợp đồng trách nhiệm; phối hợp với các cơ quan có liên 

quan theo dõi, đánh giá quá trình học tập, sinh hoạt; bố trí , phân công công tác cho các 

đối tượng thuộc quyền quản lý sau khi hoàn thành khoá học và thực hiện các chế độ, 

chính sách có liên quan theo quy định. 

Điều 19. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ban Chỉ đạo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

              KT. CHỦ TỊCH 

             PHÓ 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:57/2006/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 06 tháng 6 năm 2006 

           

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình hành động thực hiện 

Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
_______________________________ 

 

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 Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;      

Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Luật Phòng, chống tham nhũng;   

 Theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện 

Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Chánh Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các cơ 

quan, đơn vị thực hiện Chương trình này.  

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành 

phố; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN     

              KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ 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 
____________________________________________ 

     
Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng    

(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND 

ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
____________________________________ 

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và Quyết định 

số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, 

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng Chương trình hành động thực hiện Luật 

Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố với các nội dung như sau:          

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Phòng và chống tham nhũng ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực tại thành phố 

Đà Nẵng; 

b) Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên 

chức và công dân về công tác phòng, chống tham nhũng; 

c) Định hướng cho các ngành, các cấp, các cơ quan và đơn vị xây dựng Chương 

trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật 

Phòng, chống tham nhũng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các 

ngành, các cấp từ thành phố đến cơ sở.  

2. Yêu cầu 

a) Tổ chức quán triệt sâu rộng Luật Phòng, chống tham nhũng đến các cơ quan, 

đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên toàn thành phố nhằm nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng; góp phần xây dựng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh;    

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành 

phố đã ban hành cho phù hợp với các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, 

đồng thời loại bỏ ngay những quy định không còn phù hợp với các chính sách, pháp 

luật của nhà nước, mâu thuẫn, chồng chéo gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công 

dân khi tham gia giải quyết các công việc; 
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c) Thực hiện ngay và có kết quả một số biện pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến 

tích cực và thống nhất trong nhận thức và hành động của các ngành, các cấp trong công 

tác phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức 

có hành vi tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà đối với 

tổ chức và công dân; những người bao che cho người có hành vi tham nhũng và những 

người có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng; 

d) Việc phòng, chống tham nhũng phải đảm bảo sự ổn định và phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn thành phố; 

đ) Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ, công 

vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.  

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

I. Triển khai, truyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng  

 1. Trong quý II năm 2006, Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị triển khai 

Luật Phòng, chống tham nhũng và Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 

năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.  

2. Trong quý III năm 2006, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện; 

doanh nghiệp của Nhà nước và các cơ quan, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản 

của Nhà nước triển khai, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng và 

Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Uỷ ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị 

mình.  

3. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thanh tra thành phố, Sở Văn hoá -Thông tin 

và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán 

bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân Luật Phòng, chống tham nhũng và 

Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Uỷ ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng.  

4. Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng 

xây dựng các “chuyên trang, chuyên mục” để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng; kiên quyết đấu tranh với các hành vi sai trái, nhũng nhiễu, 

tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời biểu dương 

những gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tham nhũng. 
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5. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan tạo điều kiện cho các cơ quan báo 

chí, phóng viên tiếp cận thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi tham nhũng để đưa 

tin, phản ánh về vụ việc tham nhũng và hoạt động phòng, chống tham nhũng theo đúng 

quy định của pháp luật.    

II. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ  của cán 

bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tăng cường công tác cải cách hành chính 

góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng  

1.Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện và các cơ quan, 

đơn vị có trách nhiệm: 

a) Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 

cùng cấp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực phát huy quyền dân chủ và 

vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc thực hiện Luật Phòng, 

chống tham nhũng. 

b) Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân các nôi dung của Quy chế dân chủ ở 3 loại hình cơ sở; coi việc xây dựng và thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cơ quan, 

đơn vị mình. 

c) Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính theo nội dung Chỉ thị số 01-

CT/TU ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về việc 

triển khai Năm công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính và Quyết định số 

848/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 

Ban hành Kế hoạch triển khai Năm công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính.  

d) Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng quy định cụ thể việc công khai, minh 

bạch trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Các Ban quản lý, Công 

ty phải công khai việc thực hiện các dự án, việc đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư để 

cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết. 

 đ) Đối với các cơ quan, đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực: quản lý nhà, đất; 

xây dựng cơ bản; đăng ký kinh doanh; xét duyệt dự án; cấp vốn ngân sách Nhà nước; 

tín dụng ngân hàng; xuất nhập khẩu; quản lý tài chính và đầu tư doanh nghiệp; xuất 

nhập cảnh; quản lý hộ khẩu; thuế; hải quan; bảo hiểm; khám chữa bệnh; công chứng, 

hộ tịch; đăng kiểm phải tiếp tục rà soát lại Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ 

chế “một cửa”, điều chỉnh theo hướng ngày càng phục vụ tốt hơn, tránh gây phiền hà 

cho tổ chức, công dân và đề nghị UBND thành phố phê duyệt. 

e) Thường xuyên rà soát lại quy trình làm việc, quy trình công tác của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị mình nhằm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với các quy định 
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chung về cải cách hành chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở và Luật Phòng, chống tham 

nhũng; không được tuỳ tiện đặt ra các thủ tục hành chính ngoài những quy định đã 

được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt 

động, giải quyết công việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện tốt việc tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” đúng theo quy định của Chính phủ và 

UBND thành phố Đà Nẵng. 

g) Tiếp tục xây dựng và củng cố “Hòm thư góp ý, đường dây nóng” tạo điều kiện 

để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tố giác tham nhũng, những người bao che 

cho người có hành vi tham nhũng và nhũng người có hành vi vi phạm pháp luật trong 

hoạt động phòng, chống tham nhũng. 

h) Tạo điều kiện để các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ 

chức thành viên giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.    

2. Sở Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành rà 

soát các văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố để đề xuất sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp với các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, đồng thời loại bỏ 

những quy định không còn phù hợp với các chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

III. Các nhiệm vụ cụ thể  

Để việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng đạt hiệu quả, UBND thành phố yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện ngay một số công việc sau đây: 

a) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các 

quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; phải có kế hoạch thường xuyên tổ chức 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị và cá nhân thuộc phạm vi 

quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm minh các hành vi 

tham nhũng; phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra tham nhũng, tiêu cực 

trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý; thay đổi ngay những cán bộ, công chức, viên 

chức có biểu hiện trì trệ, nhũng nhiễu, vi phạm hoặc có dự luận không tốt trong thi 

hành nhiệm vụ, công vụ. 

b) Phải thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp công dân theo quy định của Luật 

Khiếu nại, tố cáo và Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2006 

của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng để giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 

dân và các thông tin về tiêu cực, tham nhũng. 
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c) Trong phạm vi trách nhiệm của mình phải đề ra các biện pháp nhanh chóng giải 

quyết những vụ, việc tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý hoặc kiến nghị xử 

lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đúng theo quy định của 

Luật Phòng, chống tham nhũng; phải có trách nhiệm làm rõ và trả lời cho các cơ quan 

báo chí khi có nội dung đăng tin về tham nhũng, tiêu cực liên quan đến trách nhiệm 

quản lý của mình.  

d) Khi tiếp nhận các thông tin hoặc đơn tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật trong 

hoạt động chống tham nhũng hoặc bao che cho hành vi tham nhũng thì phải nhanh 

chóng giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền 

giải quyết.  

đ) Khi phát hiện tham nhũng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xử lý ngay 

người có hành vi tham nhũng và áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi tài sản bị 

chiếm đoạt; nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền thì phải thông báo ngay cho cơ quan 

chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Các 

cơ quan chức năng khi nhận được hồ sơ hoặc thông tin về tham nhũng thì phải kịp thời 

xử lý theo thẩm quyền quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. 

e) Khi nhận được yêu cầu của cơ quan thanh tra hoặc cơ quan quản lý nhà nước, 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên 

quan có trách nhiệm áp dụng các biện pháp để thực hiện trách nhiệm của mình được 

xác định trong kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.. 

g) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra phải có trách nhiệm thực 

hiện đúng nội dung, thời gian các yêu cầu, quyết định xử lý về thanh tra. 

h) Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của 

Ban Thường vụ Thành uỷ Về việc tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống; 

kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa 

quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp và 

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 14 tháng 4 năm 2004 của Ban Thường vụ Thành uỷ 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; tăng 

cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân 

trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững 

mạnh.                           

2. Thanh tra thành phố có trách nhiệm: 

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, phải 

chú trọng tổ chức thanh tra các công trình dự án có dư luận bức xúc, có dấu hiệu vi 

phạm, tiêu cực, tham nhũng và tăng cường thanh tra lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai.   
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b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thanh tra theo kế hoạch 

được duyệt và thành lập một số đoàn để thanh tra đột xuất theo chủ trương của UBND 

thành phố tại một số cơ quan,  tổ chức, đơn vị có dấu hiệu vi phạm, tiêu cực, tham 

nhũng, có đơn tố cáo hoặc có dư luận phản ánh về tiêu cực, tham nhũng. 

c) Tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của thanh tra, nếu 

phát hiện đơn vị nào chậm thực hiện hoặc không thực hiện các kiến nghị của thanh tra 

thì có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo ngay cho Chủ tịch UBND thành 

phố để có biện pháp chỉ đạo xử lý.  

3. Sở Nội vụ thành phố có trách nhiệm:  

a) Tăng cường biện pháp chống nhũng nhiễu, tổ chức thanh tra việc thực thi công 

vụ ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên giải quyết công việc với công dân và tổ chức 

như: các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác đền bù, giải tỏa, bố trí tái định 

cư; cấp giấy phép xây dựng; quản lý nhà, đất; đăng ký kinh doanh; điện, nước; thuế; 

quản lý thị trường; bảo hiểm; khám chữa bệnh; giáo dục và đào tạo; công chứng, hộ 

tịch; đăng kiểm để kịp thời kiến nghị chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm và nâng 

cao trách nhiệm về việc thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

b) Chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra 

việc thực hiện Đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở các cơ quan, đơn vị 

(chú trọng kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức và công dân, việc công khai 

các hoạt động công vụ, việc thu phí và lệ phí, tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán 

bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính…) gắn với kiểm tra việc 

thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành 

uỷ Về việc tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết chống các 

hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, 

hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp và Nghị quyết số 09-NQ/TU 

ngày 14 tháng 4 năm 2004 của Ban Thường vụ Thành uỷ Tiếp tục đẩy mạnh cải cách 

hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực nhằm chống các hành vi nhũng 

nhiễu, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đề nghị thay đổi, xử lý 

nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, hách dịch, 

gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân. 

c) Chủ trì, phối hợp với Ban dân vận Thành uỷ và các cơ quan có liên quan xây 

dựng quy định về việc phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng 

nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cơ chế bảo vệ, khen thưởng đối 

với người có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.  

4. Công an thành phố tăng cường các biện pháp vận động quần chúng kết hợp với 

việc xây dựng các tổ chức quần chúng ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia phòng 
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ngừa, đấu tranh chống tham nhũng; tăng cường nâng cao và triển khai đồng bộ các biện 

pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn và đấu tranh có 

hiệu quả với các loại tội phạm tham nhũng. Mọi dấu hiệu và trường hợp tham nhũng 

phải được điều tra làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; 

bằng mọi biện pháp phải thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt do hành 

vi tham nhũng gây ra.  

5. Sở Tài chính thành phố tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn lực 

tài chính; quản lý và sử dụng tài sản công ở địa phương, đơn vị. 

6. Cơ quan Thuế tổ chức kiểm tra việc sử dụng hoá đơn tài chính, việc hoàn thuế 

giá trị gia tăng ở các đơn vị, doanh nghiệp.  

7. Các cơ quan Nhà nước, Thanh tra thành phố, Công an thành phố phải có trách 

nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các 

cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Viện kiểm sát, Toà án nhân dân thành phố trong phòng, 

chống và xử lý tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.     

IV. Tổ chức thực hiện  

1. Căn cứ các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành 

động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Uỷ ban nhân dân thành phố, Thủ 

trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị xây 

dựng Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, 

đơn vị mình trong tháng 6 năm 2006.  

2. Giao cho Chánh Thanh tra thành phố kiểm tra việc tổ chức triển khai và xây 

dựng Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng và ở các cơ quan, đơn vị; tổng hợp tình hình và kết quả việc phòng, 

chống tham nhũng trên địa bàn thành phố, định kỳ hàng tháng, quý báo cáo Chủ tịch 

UBND thành phố để theo dõi chỉ đạo chung./. 

                                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                         KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH  

                                                                                             

                                                                                       Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN CẨM LỆ 
_______________________ 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

Số: 16/2006/QĐ-UBND              Cẩm Lệ, ngày 05  tháng 6  năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của  

Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận Cẩm Lệ 
__________________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

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

năm 2003; 

 Căn cứ Quyết định số 224/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh, huyện; 

 Căn cứ Quyết định số 80/1999/QĐ-UB ngày 28 tháng 6 năm 1999 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Giáo dục quốc 

phòng thành phố Đà Nẵng; 

 Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1.  Nay Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội 

đồng Giáo dục quốc phòng quận Cẩm Lệ. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký. 

 Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND quận, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 

quận, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo 

quận, Trưởng các ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các phường và các thành viên 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

             CHỦ TỊCH 

 

          Võ Văn Thương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN CẨM LỆ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

QUY CHẾ 

Hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận Cẩm Lệ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân  quận Cẩm Lệ ) 

 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Hội đồng Giáo dục quốc phòng quận Cẩm Lệ được thành lập tại Quyết 

định số 277/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2006 của UBND quận Cẩm Lệ (gọi tắt 

là Hội đồng GDQP), chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND quận Cẩm Lệ. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng: 

1. Tham mưu cho Quận uỷ, UBND quận đề ra các chủ trương, biện pháp, phương 

hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác 

giáo dục quốc phòng (GDQP) toàn dân của quận. 

2. Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Thành uỷ, 

UBND Thành phố, BCH quân sự Thành phố về công tác GDQP, kiểm tra, đôn đốc các 

địa phương cơ sở, các ban ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, 

phương pháp tiến hành công tác GDQP theo nội dung, chương trình và đối tượng đã 

được phân cấp. 

3. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng 

chân trên địa bàn quận và các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến, tuyên truyền thực 

hiện nhiệm vụ GDQP. 

4. Hội đồng GDQP quận có quyền yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các địa 

phương, đơn vị cơ sở thuộc quận báo cáo tình hình có liên quan đến thực hiện nhiệm 

vụ GDQP. Đồng thời, đề xuất với Hội đồng GDQP thành phố những chủ trương, giải 

pháp, các vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện GDQP. 

Chương II 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn sau của Chủ tịch Hội đồng GDQP: 

1. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội đồng GDQP và chịu trách nhiệm 

trước Quận uỷ, UBND quận về nhiệm vụ GDQP của quận. 
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2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng 

GDQP. 

3. Trình Quận uỷ, UBND quận những chủ trương, kế hoạch công tác và các giải 

pháp thực hiện nhiệm vụ GDQP hàng năm. 

4. Triệu tập, chủ trì các phiên họp theo chế độ thường kỳ và đột xuất của Hội đồng 

GDQP. 

5. Tổ chức kiểm tra công tác GDQP ở các phường, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

thuộc quận. 

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP: 

1. Nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP: 

a. Giúp Chủ tịch Hội đồng GDQP chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân 

công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về nhiệm vụ được giao. 

b. Xây dựng chương trình, kế hoạch về GDQP thuộc phạm vi trách nhiệm và 

quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình. Chỉ đạo thực hiện GDQP trong hệ thống giáo dục 

đào tạo theo quy định của UBND thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. 

2. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP: 

a. Giúp Chủ tịch Hội đồng GDQP điều hành và giải quyết các công việc thường 

xuyên của Hội đồng. 

b. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng, đôn đốc 

các thành viên Hội đồng thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được phân công. 

c. Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn quận tổ chức bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo phân cấp. 

d. Chỉ định bộ phận chuyên trách soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác 

GDQP, chủ động thông tin về sự chỉ đạo của Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành 

phố, sơ kết, tổng kết công tác GDQP hàng năm, chủ trì thanh tra, kiểm tra công tác 

giáo dục quốc phòng, dự toán và quản lý sử dụng kinh phí GDQP theo quy định. 

Điều 5. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng GDQP: 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng thực hiện GDQP cho các đối tượng 

thuộc phạm vi quản lý. 

2. Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 

cho toàn dân. 
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3. Cung cấp các thông tin, những vấn đề theo yêu cầu của Hội đồng, đôn đốc tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ GDQP  ở cơ quan, đơn vị được phân công. 

4. Tổng hợp tình hình GDQP trong phạm vi quản lý, đồng thời gửi về cơ quan 

Thường trực Hội đồng GDQP theo định kỳ để tổng hợp báo cáo lên cấp trên. 

Điều 6. Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP: 

Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP là Ban chỉ huy quân sự quận có nhiệm vụ: 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch GDQP, kế hoạch công tác và nội dung các 

phiên họp của Hội đồng. 

2. Phối hợp với các cơ quan, bộ phận có liên quan, các đơn vị lực lượng vũ trang 

đứng chân trên địa bàn quận tổ chức triển khai công tác GDQP. 

3. Lập dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng GDQP, quản lý sử dụng kinh phí 

đúng Luật Ngân sách của Nhà nước. 

4. Tiếp nhận báo cáo thông tin, kịp thời nắm tình hình và tổng hợp tình hình thực 

hiện GDQP toàn dân hàng tháng, quý, 06 tháng và năm. Đề xuất các biện pháp nâng 

cao hiệu quả công tác GDQP. 

5. Thường xuyên liên hệ với các thành viên của Hội đồng, các ban, ngành, đoàn 

thể của quận, UBND các phường, cơ quan, theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình về kết quả 

thực hiện GDQP. 

Chương III 

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 
 

Điều 7. Hội đồng GDQP làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí 

tuệ tập thể và thực hiện theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội 

đồng ( nếu được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền ). 

Điều 8. Mỗi năm Hội đồng GDQP họp thường kỳ 02 lần vào đầu năm và giữa 

năm. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng có thể triệu tập họp khi có yêu cầu nhiệm vụ đột 

xuất và được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng. 

Các thành viên Hội đồng báo cáo tình hình thực hiện công tác GDQP trong phạm 

vi, lĩnh vực quản lý cho cơ quan Thường trực Hội đồng mỗi quý 01 lần. 

Điều 9. Các văn bản do Chủ tịch Hội đồng GDQP ký, đóng dấu của UBND quận,  

các Phó Chủ tịch Hội đồng ký, đóng dấu của cơ quan, đơn vị công tác. 
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Điều 10. Kinh phí hoạt động của Hội đồng GDQP quận do ngân sách của thành 

phố và quận cấp theo kế hoạch hàng năm và được tổng hợp chung vào kinh phí của Cơ 

quan quân sự quận. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Chủ tịch Hội đồng GDQP chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện Quy chế này. 

Điều 12. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc 

phát sinh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, thành viên Hội đồng và chủ 

tịch UBND 06 phường kịp thời báo cáo về cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP (Ban 

chỉ huy Quân sự quận) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

              CHỦ TỊCH 

 

         Võ Văn Thương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA VANG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

Số:  10/2006/QĐ-UBND            Hòa Vang, ngày 31  tháng 5  năm 2006 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện Hoà Vang 
_____________________ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG 
 

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

năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng  ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định 209/2004/NĐ-CP, ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 

về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 78/2000/QĐ-UB ngày 10 tháng 7 năm 2000 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND 

các quận, huyện trong quản lý kinh tế - xã hội và phát triển đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 12 năm 2003 của UBND 

thành phố Đà Nẵng quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư xây dựng trên 

địa bàn thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 58/2005/QĐ-UB ngày 16 tháng 5 năm 2005 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung quy định một số vấn đề về mua sắm, quản 

lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 

190/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức chính quyền và Chánh Văn phòng 

UBND huyện Hòa Vang, 

 

                QUYẾT  ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoà Vang. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, các đơn vị và các tổ chức, 

cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./. 

 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Huỳnh Minh Nhơn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA VANG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

QUY CHẾ 

Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện Hoà Vang 
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 10/2006/ QĐ -UBND   

ngày 31 tháng 5 năm 2006 của UBND huyện Hoà Vang) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi áp dụng: 

Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện Hoà Vang (gọi tắt là Ban quản lý), nhiệm vụ của Trưởng ban, 

Phó ban, các thành viên trong Ban và mối quan hệ của Ban với các cơ quan liên quan. 

Điều 2. Ban Quản lý là một bộ phận của Văn phòng UBND huyện, trực thuộc 

quản lý của Văn phòng UBND huyện,có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được 

mở tài khoản theo quy định của pháp luật để giao dịch trong phạm vi quyền hạn và 

nhiệm vụ được giao. 

 

Chương II 

TỔ CHỨC VÀ  HOẠT ĐỘNG 
 

Điều 3. Bộ máy tổ chức của Ban quản lý phải đảm bảo cơ cấu, thành phần như 

sau:  

- Trưởng ban:  Phụ trách chung 

- Phó ban: Phụ trách chuyên môn 

- Nhân viên kế toán - hành chính 

- Các chuyên viên phụ trách các lĩnh vực: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; 

Xây dựng giao thông và thuỷ lợi; xây dựng công trình điện và các lĩnh vực khác; Giải 

toả đền bù và giải phóng mặt bằng, kể cả các dự án của Thành phố trên địa bàn huyện. 

Điều 4. Trách nhiệm của các cá nhân trong Ban quản lý 

- Trưởng Ban: Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chánh Văn phòng 

UBND huyện  trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao và những qui định của 

Nhà nước trong lĩnh vực quản lý dự án xây dựng công trình: 

+ Trực tiếp điều hành công việc của Ban, phân công nhiệm vụ cụ thể (bằng văn 

bản) cho Phó ban, các thành viên và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về những vi 

phạm kỹ luật của các thành viên thuộc quyền quản lý. 
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+ Thực hiện việc quản lý thu chi  cũng như chế độ công khai tài chính của Ban 

theo qui định. 

-  Phó ban: Là người giúp việc cho Trưởng ban, được Trưởng ban giao cho những 

nhiệm vụ trong phạm vi nhất định, chủ động giải quyết công việc, đồng thời phải báo 

cáo thường xuyên, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả công việc được giao. 

Nếu có vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phải báo cáo cho Trưởng ban; 

- Phó ban thay mặt điều hành công việc của Ban trong thời gian Trưởng ban vắng 

mặt; 

- Từng thành viên:  

+ Trưởng ban phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban theo khả năng 

chuyên môn, nghiệp vụ; 

+ Phải có trách nhiệm hoàn thành tốt những công việc được giao. 

+ Thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo và chịu trách 

nhiệm hoàn toàn trước Trưởng ban đối với nhiệm vụ được giao của mình. Chịu sự điều 

hành trực tiếp của Phó ban chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân 

công; 

+ Vì nhu cầu công việc do UBND huyện yêu cầu, nếu được phân công hoặc thay 

đổi công việc đột xuất  thì người được phân công nhiệm vụ phải tuyệt đối chấp hành; 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý  

1. Nhiệm vụ: 

Trực tiếp tham mưu cho UBND huyện về những nội dung cụ thể như sau: 

- Thực hiện các thủ tục về đền bù, giải tỏa, giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây 

dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng 

công trình; 

- Lập hồ sơ dự thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng công 

trình, trình UBND huyện phê duyệt chọn nhà thầu; 

- Ban quản lý phối hợp với nhà thầu tư vấn xây dựng lập hồ sơ thiết kế, dự toán, 

tổng dự toán công trình, chuyển Phòng Kế hoạch - Đầu tư thẩm định, trình UBND 

huyện phê duyệt; 

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

có nhiệm vụ: 

- Lập hồ sơ dự thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công 

trình, trình UBND huyện phê duyệt chọn nhà thầu thi công; 

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo ủy quyền của  UBND huyện; 

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo qui định; 

- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết; 
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- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ  sinh 

môi trường của công trình xây dựng; 

- Nghiệm thu bàn giao công trình; 

- Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hằng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn 

thành đưa vào khai thác, sử dụng; 

Ngoài những công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư và điều hành dự án, Ban 

quản lý có nhiệm vụ phối hợp với các Phòng chuyên môn tổ chức thực hiện công tác 

đền bù giải toả, giải phóng mặt bằng tất cả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn 

huyện Hoà Vang; 

2. Quyền hạn: 

- Được tham gia các cuộc họp của UBND huyện, để bàn bạc, giải quyết các vấn 

đề có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng; 

- Tham mưu, đề xuất với UBND huyện về những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm 

quyền giải quyết trong quá trình thực thi nhiệm vụ; 

- Kiến nghị cho UBND huyện về chế độ thưởng phạt hoặc chấm dứt hợp đồng đối 

với các nhà thầu nếu xét thấy nhà thầu không thực hiện đúng các nội dung trong hợp 

đồng đã ký kết; 

- Đề nghị UBND huyện xử phạt đối với các nhà thầu xây dựng không chấp hành 

nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường của công trình xây dựng; 

Điều 6. Mối quan hệ giữa Ban quản lý với  các phòng, ban, Ủy ban nhân dân xã 

và các đơn vị khác có liên quan. 

- Đối với các phòng ban: 

Ban quản lý phối  hợp chặt chẽ với các phòng, ban trong những nội dung công 

việc có liên quan nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 

UBND huyện; 

-  Đối với UBND các xã: 

Ban quản lý có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch UBND các xã  nơi có 

công trình xây dựng nhằm vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của 

Đảng và Nhà nước trong việc đền bù, giải tỏa, di dời đất đai,nhà cửa, vật kiến trúc 

nhằm phục vụ kịp thời tiến độ thi công cũng như bảo đảm các điều kiện thi công trình. 

Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức thực hiện tốt tinh thần quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, 

ngày 18 tháng 04 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tham gia giám sát 

đầu tư của cộng đồng. 

- Các đơn vị khác có liên quan: 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban quản lý  phối hợp đầy đủ với 

các đơn vị khác có liên quan đến công trình như: Ngành giáo dục, quân đội, công an, 

giao thông, cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường... nhằm vận 

động các đơn vị đó tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Ban quản 
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lý hoàn thành nhiệm vụ do UBND huyện giao trên cơ sở theo đúng luật pháp và những 

qui định hiện hành của nhà nước. 

Điều 7. Chế độ hội họp và báo cáo: 

- Mọi cuộc họp trong cơ quan phải do Trưởng ban chủ trì và phải có thư ký ghi 

biên bản; 

- Vào sáng thứ hai hàng tuần hội ý giao ban rút kinh nghiệm công tác tuần qua và 

tiếp tục triển khai công tác tuần đến; 

- Hàng tháng, hàng quý họp sơ kết vào ngày cuối cùng của tháng, quý; 

- Trưởng ban Ban quản lý có trách nhiệm báo cáo đầy đủ công tác theo định kỳ 

hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo UBND huyện và của Văn phòng UBND huyện. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có những vướng mắc hoặc phát sinh những 

công việc ngoài phạm vi cho phép phải kịp thời báo cáo để lãnh đạo UBND huyện có 

hướng chỉ đạo xử lý kịp thời; 

- Nghiêm cấm việc thông tin, báo cáo của các thành viên khác trong ban vượt cấp 

sai thẩm quyền và chưa có sự thống nhất của Trưởng ban; 

- Trong cơ quan phải hết sức phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đề cao trách 

nhiệm cá nhân, tôn trọng trí tuệ tập thể cùng nhau thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến 

nhằm tìm ra những biện pháp tối ưu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được lãnh đạo 

giao; 

Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm. 

- Tập thể Ban quản lý, các cá nhân có những đóng  góp tích cực, có hiệu quả trong 

việc tham gia thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ được đề nghị các cấp có 

thẩm quyền tuyên dương, khen thưởng kịp thời theo những qui định về khen thưởng 

hiện hành của Nhà nước; 

-  Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng quyền của Ban quản lý để làm những việc 

trái với những qui định của pháp luật và trái với qui chế này; 

- Tập thể, cá nhân vi phạm các qui định của qui chế này đều bị xử lý theo qui định 

của pháp luật; 

Điều 9. Kinh phí hoạt động. 

Kinh phí hoạt động của Ban quản lý được sử dụng từ chi phí quản lý của từng dự 

án theo quy định của Nhà nước. Trong quá trình điều hành dự án được tạm ứng trước 

từ nguồn ngân sách huyện để chi phí cho các hoạt động của ban quản lý và phải hoàn 

trả lại cho ngân sách khi công trình đã được thanh, quyết toán. 
 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 10. Văn phòng UBND huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các đơn 

vị liên quan, UBND các xã căn cứ Quy định này triển khai thực hiện. Các công trình 
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đã triển khai từ tháng 4 năm 2006 được áp dụng Quy chế này. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND huyện (thông qua Văn phòng 

UBND huyện) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                

CHỦ TỊCH 

 

                                                                                        Huỳnh Minh Nhơn 
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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:  17/2006/CT-UBND            Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2006 

 

CHỈ THỊ 

Về triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP  

ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ  

về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
_____________________ 

 

Ngày 27 tháng 12 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP 

về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2006, thay thế Nghị 

định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 trong đó có nhiều điểm mới như 

việc phân cấp quản lý và đăng ký hộ tịch, đặc biệt là đơn giản thủ tục hành chính, rút 

ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. 

Để triển khai thi hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị: 

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Thường xuyên phối hợp với Sở Văn hoá thông tin, Ủy ban Dân số - Gia đình 

và Trẻ em thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố tổ 

chức tuyên truyền và phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về đăng ký và quản 

lý hộ tịch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp trong 

việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của công dân. 

b) Kiểm tra việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch 

đối với UBND quận, huyện và UBND xã, phường; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp, hộ tịch trên địa bàn thành phố. 

c) Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các buổi nói chuyện chuyên đề, các cuộc 

thi tìm hiểu nhằm nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ tư pháp hộ 

tịch, qua đó tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện việc đăng ký hộ tịch đúng quy 

định. 

d) Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện tốt công tác trợ giúp 

pháp lý về hộ tịch cho nhân dân, đặc biệt là trẻ em lang thang, cơ nhỡ, trẻ em ở các xã 

miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. 

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí in 

ấn các sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp nhằm phục vụ kịp 

thời yêu cầu đăng ký hộ tịch của nhân dân. 
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e) Giúp UBND thành phố tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị 

định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm: 

- Phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện xác định biên chế cần thiết 

cho Phòng Tư pháp quận, huyện; tổ chức rà soát, củng cố lại đội ngũ cán bộ tư pháp - 

hộ tịch tại xã, phường bảo đảm đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức và Điều 81 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung Đề án cải cách thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để 

thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

3. Giao Sở Bưu chính Viễn thông phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp nghiên 

cứu xây dựng Đề án Tin học hoá trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. 

4. Sở Tài chính chủ trì, làm việc với các cơ quan liên quan đề xuất UBND thành 

phố về việc áp dụng mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố để trình Hội 

đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

5. UBND các quận, huyện:  

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc tổ chức, thực hiện 

công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường. Định kỳ tổ chức 

đánh giá, tổng hợp và báo cáo tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương theo 

chế độ thông tin, báo cáo quy định.  

- Trang bị cơ sở vật chất, bố trí cán bộ Phòng tư pháp có đủ trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hộ tịch. 

- Chỉ đạo UBND xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 

đến từng hộ gia đình về quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác đăng ký hộ 

tịch; điều chỉnh và niêm yết công khai các thủ tục đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền 

theo đúng quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ. 

6. Báo Đà Nẵng, Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến các quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch trên các phương tiện thông tin 

đại chúng; Tiếp nhận và thông báo miễn phí việc tìm kiếm cha mẹ của trẻ em bị bỏ rơi 

theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 

của Chính phủ. 

7. Chỉ thị này thay thế cho Chỉ thị số 24/2000/CT-UB ngày 25 tháng 12 năm 2000 

của UBND thành phố về chấn chỉnh công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.  

 Giám đốc các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, Thủ trưởng 

các ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, 
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có phát sinh vướng mắc phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để theo dõi 

chỉ đạo./. 

 
      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

     KT. CHỦ TỊCH 
      PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

    Trần Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Số: 18/2006/CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

            Đà Nẵng, ngày 02 tháng  6  năm 2006 
 

CHỈ THỊ 

Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế-xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) 

theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng 

và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 
____________________ 

 

Năm 2006 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, là 

năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 

XIX Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng; năm 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Ban Thường 

vụ Thành ủy về "Năm công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính" và là năm triển 

khai các hoạt động chuẩn bị Kỷ niệm 10 năm thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành 

chính trực thuộc Trung ương. 

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế-xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội 

toàn quốc lần thứ X của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ thành phố 

Đà Nẵng và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Ban Thường vụ 

Thành ủy, UBND thành phố chỉ thị:  

I. PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 

1. Phát động thi đua năm 2006 với khẩu hiệu chung là: “Phấn đấu hoàn thành 

vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2006, Kế hoạch 

"Năm công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính" làm tiền đề và cơ sở vững 

chắc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2006-2010), lập thành tích thiết thực chào 

mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 10 năm Ngày 

thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương". 

2. Các đợt thi đua: 

a) Đợt 1: Từ nay đến ngày 02 tháng 9 năm 2006: Thi đua lập thành tích chào mừng 

thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; phấn đấu hoàn thành cơ bản 3 nhiệm 

vụ trọng tâm, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2006, những nội 

dung về công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính. 

b) Đợt 2: Từ ngày 02 tháng 9 năm 2006 đến cuối năm 2006: Thi đua nước rút, 

phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và 3 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2006, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 10 năm Ngày thành 

phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. 
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II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố; các quận, huyện; các khối thi đua 

và các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thành phố, dưới sự lãnh đạo của 

các cấp ủy Đảng, trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, 

Kế hoạch thực hiện "Năm công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính" và Chương 

trình công tác năm 2006 của UBND thành phố, căn cứ nhiệm vụ được giao của bộ, 

ngành, đoàn thể trung ương và Kế hoạch năm 2006 của địa phương, đơn vị mình, cần 

đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn để tổ chức thực hiện. Phát động thi đua và 

cam kết giao ước thi đua trong địa phương, đơn vị. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu 

dương, khen thưởng cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

theo đợt và cuối năm. Hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ của năm 2006, tạo đà vững chắc để thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 

2006-2010 và các chủ trương quan trọng của thành phố. 

2. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-

CT/TU ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục 

đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân 

điển hình tiên tiến. 

3. Để thiết thực lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ X và Kỷ niệm 10 năm Ngày thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính 

trực thuộc Trung ương, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố; các quận, huyện; 

các khối thi đua và các đơn vị thuộc Trung ương trên địa bàn thành phố đăng ký với 

UBND thành phố thực hiện: 

- 01 công trình chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, 

hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2006. 

- 01 công trình chào mừng Kỷ niệm 10 năm Ngày thành phố Đà Nẵng trở thành 

đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 

2006. 

UBND thành phố sẽ kiểm tra, đánh giá công nhận các công trình và tổ chức sơ 

kết, tổng kết phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng trong 2 đợt: 

- Đợt 1: Ngày 02 tháng 9 năm 2006, sơ kết phong trào thi đua giai đoạn 1. 

- Đợt 2: Ngày 25 tháng 12 năm 2006: Tổng kết phong trào thi đua năm 2006. 

Các địa phương, đơn vị có thể phát động các đơn vị trực thuộc, cộng đồng dân cư 

đăng ký thực hiện công trình chào mừng với ngành, địa phương, đoàn thể mình theo 

từng cấp quản lý. Tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưỏng. 

4. Phát động phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham 

nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-

CT/TU ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường 
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giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham 

nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân 

dân của cán bộ, công chức các cấp; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 18 tháng 01 năm 2006 

của Ban Thường vụ Thành ủy và Quyết định số 848/QĐ-UB ngày 03 tháng 02 năm 

2006 của UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai "Năm công tác cán bộ và cải 

cách thủ tục hành chính". 

5. Phát huy kết quả đã đạt được trong 5 năm qua về việc chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện Chương trình "Thành phố 5 không", các địa phương, đơn vị phát động phong trào 

thi đua sâu rộng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng kết quả Chương trình "Thành 

phố 5 không" và triển khai thực hiện Chương trình "Thành phố 3 có",  với các chỉ tiêu, 

thời gian hoàn thành và những giải pháp cụ thể. Đồng thời, lồng ghép cuộc vận động 

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, với phong trào xoá đói 

giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, phong trào quần chúng bảo vệ 

an ninh Tổ quốc, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, 

phòng chống tệ nạn xã hội, mại dâm và HIV/AIDS… 

6. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước 

và công tác khen thưởng từ cơ sở đến thành phố. Có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, 

tổng kết và nhân điển hình tiên tiến nhằm tạo chuyển biến cơ bản về chất của công tác 

thi đua, khen thưởng. Phát động và tổ chức thật tốt các phong trào thi đua trong từng 

giai đoạn, lưu ý các mặt yếu, khâu yếu, tập trung những mục tiêu quan trọng, những 

nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành 

phố. Phải coi trọng việc tổ chức đăng ký giao ước giữa các cá nhân với cá nhân, tập thể 

với tập thể. Thực hiện tốt Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2006 

của Thủ tướng Chính phủ về việc khen thưởng các đối tượng có thành tích kháng chiến 

chống Pháp và chống Mỹ.  

7. Tăng cường công tác vận động quần chúng, tập hợp lực lượng để xây dựng, 

duy trì và phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, hội 

đoàn thể và địa phương. Chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gương điển 

hình tiên tiến, những nhân tố mới và kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng 

trên các lĩnh vực với nhiều hình thức phong phú, tạo được khí thế thi đua sôi nổi ở các 

ngành, địa phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị UBMTTQVN thành phố, các Hội, Đoàn thể phối hợp tổ chức đợt vận 

động trong cán bộ, công nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng 

tham gia phong trào thi đua. 

 2. Sở Văn hóa Thông tin triển khai công tác tuyên truyền cổ động, tạo khí thế thi 

đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong năm, đặc biệt là chào 

mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 10 năm Ngày 

thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. 

3. Đề nghị các cơ quan Báo, Đài Trung ương, địa phương mở chuyên mục thường 

xuyên tuyên truyền nội dung thi đua, phản ánh kịp thời những gương điển hình tiên 
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tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới hoạt động có hiệu quả trong phong 

trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh... 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Nhận được Chỉ thị này, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố, Giám đốc các 

Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, các đơn vị, 

cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện và những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị phản ảnh về Thường trực 

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố để tổng hợp báo cáo UBND thành phố./.  
 

        TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

        KT.CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

      Trần Văn Minh 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

Website: https://congbao.danang.gov.vn 

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 
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