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bàn thành phố Đà Nẵng 
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15/02/2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ban hành Đề án Chuyển giao 

nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở 

cho UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng 
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Nẵng 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 

   UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
                           

  Số: 04/2006/QĐ-UBND                             Đà Nẵng, ngày 14  tháng 01 năm 2006 

  

QUYẾT ĐỊNH 
 

V/v Quy định đơn giá biển số nhà 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 Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 3902/STC-

HCSN ngày 24 tháng 11 năm 2005, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố 

Đà Nẵng đã thống nhất ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 24 tháng 12 năm 

2005, 

  
   QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Quy định đơn giá biển số nhà đối với hộ gia đình, tổ chức, cá nhân và 

các đối tượng khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy cách, cấu tạo biển số và 

đơn giá như sau: 
 

1. Chất liệu: Nhôm lá dập, độ dày 2 ly 

2. Màu sắc biển số: Nền xanh lam sẫm, chữ số và tên đường màu trắng, đường 

viền màu trắng. 

3. Loại biển số và kích thước: Thực hiện theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 

Quy chế quản lý, đánh số và chỉnh sửa số nhà tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 

theo Quyết định số 7665/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 1998 của UBND thành phố 

Đà Nẵng. 

4. Đơn giá thống nhất để thu tiền là 24.500 đồng/biển số (Hai mươi bốn ngàn, 

năm trăm đồng/1 biển số), bao gồm: Chi phí làm biển số, chi phí quản lý và gắn biển 

số nhà. 

   

 Điều 2. Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

phối hợp với các ngành và địa phương liên quan triển khai việc thu tiền biển số nhà và 

thực hiện chỉnh sửa, đánh số nhà, gắn biển số theo đúng Quy chế hiện hành của UBND 

thành phố. 
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 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 

thế Quyết định số 936/1998/QĐ-UB ngày 17 tháng 02 năm 1998 của UBND thành 

phố. 

 

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; hộ gia đình và các 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 Văn Minh         
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   UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số 05/2006/QĐ-UBND                              Đà Nẵng, ngày 19  tháng 01  năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Ban hành Quy chế xét thưởng khuyến khích xuất khẩu  

cho các doanh nghiệp 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 Quyết định số 107/2003/QĐ-UB ngày 02/7/2003 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc phê duyệt Chiến lược xuất khẩu (điều chỉnh) của thành phố Đà Nẵng 

thời kỳ đến năm 2010; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại tại Tờ trình số 805/TTr-KHĐN ngày 

05 tháng 10 năm 2005 về việc điều chỉnh Quy chế xét thưởng khuyến khích xuất khẩu, 

Công văn số 3511/STC-TCDN ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Sở Tài chính về việc 

góp ý dự thảo Quy chế xét thưởng khuyến khích xuất khẩu và ý kiến đề nghị của các 

sở: Thương mại, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp ngày 10 tháng 01 năm 

2006 của Lãnh đạo UBND thành phố với Sở Thương mại bàn việc triển khai kế hoạch 

năm 2006, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét thưởng khuyến khích 

xuất khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 02/2004/QĐ-UB ngày 05/01/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Thương mại, Tài 

chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 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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UỶ BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ  

Xét thưởng khuyến khích xuất khẩu cho các doanh nghiệp  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 05 /2006/QĐ-UBND  

 ngày 19  tháng 01  năm 2006  của UBND thành phố Đà Nẵng) 
Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

có thành tích trong hoạt động xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định đều được xét 

thưởng khuyến khích xuất khẩu theo Quy chế này. 

Điều 2. Việc xét thưởng khuyến khích xuất khẩu được áp dụng cho tất cả các 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh 

nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam (dưới đây gọi chung là doanh nghiệp), có kim ngạch xuất khẩu thực thu được 

tính vào kim ngạch xuất khẩu của thành phố Đà Nẵng.  

Điều 3. Kim ngạch để tính toán xét thưởng là kim ngạch xuất khẩu được tính theo 

trị giá FOB chính ngạch và tiểu ngạch (không tính giá trị hàng tạm nhập, tái xuất, hàng 

chuyển khẩu; hàng đổi hàng sẽ có quy định riêng) thực tế đã vào tài khoản tiền gửi của 

doanh nghiệp từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, được tính bằng 

đôla Mỹ (USD). Kim ngạch xuất khẩu thu được bằng các loại tiền khác đều được quy 

đổi ra đôla Mỹ tại thời điểm thanh toán. Tiền thưởng được tính bằng tiền Việt Nam. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

TIÊU CHUẨN XÉT THƯỞNG VÀ MỨC THƯỞNG 

Điều 4. Thưởng kim ngạch xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước:  

Áp dụng đối với các doanh nghiệp có tổng kim ngạch xuất khẩu thực thu của năm 

xét thưởng cao hơn năm trước liền kề từ 200.000 USD trở lên, cụ thể như sau: 

1. Kim ngạch xuất khẩu thực thu năm xét thưởng cao hơn năm trước liền kề từ 

200.000USD đến 500.000USD, mức thưởng 5.000.000đồng (năm triệu đồng)/ một do-

anh nghiệp.   
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2. Kim ngạch xuất khẩu thực thu năm xét thưởng cao hơn năm trước liền kề trên 

500.000 USD trở lên, mức thưởng là 10 đồng (mười đồng)/ 01USD tăng thêm (mỗi 

một đô la Mỹ xuất khẩu thực thu tăng thêm được thưởng mười đồng Việt Nam), nhưng 

mức thưởng tối đa không quá 100.000.000đồng (một trăm triệu đồng)/một doanh 

nghiệp. 

Điều 5. Thưởng khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu năm đầu tiên: 

Áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu năm đầu tiên có tổng kim ngạch xuất 

khẩu thực thu đạt từ 200.000 USD trở lên, cụ thể như sau: 

1. Kim ngạch xuất khẩu thực thu đạt từ 200.000USD đến 500.000USD, mức 

thưởng 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)/ một doanh nghiệp.   

2. Kim ngạch thực thu đạt trên 500.000USD trở lên, mức thưởng là 10 đồng (mười 

đồng)/ 01USD tăng thêm (mỗi một đô la Mỹ xuất khẩu thực thu tăng thêm được thưởng 

mười đồng Việt Nam) nhưng mức thưởng tối đa không quá 100.000.000  đồng (một 

trăm triệu đồng)/ một doanh nghiệp.  

Mục 2  

THỦ TỤC XÉT THƯỞNG 

Điều 6. Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định tại Quy chế này, doanh nghiệp lập và 

gửi hồ sơ đề nghị xét thưởng khuyến khích xuất khẩu về Sở Thương mại trước ngày 

31/3 hàng năm. 

Hồ sơ đề nghị xét thưởng khuyến khích xuất khẩu gồm có: 

1. Công văn nêu thành tích và đề nghị xét thưởng của doanh nghiệp (trong đó nêu 

rõ: tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số tài khoản tiền Việt Nam, tên 

Ngân hàng mở tài khoản của doanh nghiệp; tiêu chuẩn đề nghị xét thưởng). 

2. Bảng kê kim ngạch xuất khẩu thực thu của năm xét thưởng và năm trước liền 

kề, có xác nhận về số ngoại tệ thực thu của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp 

có tài khoản thu ngoại tệ hàng xuất khẩu (do Giám đốc Ngân hàng hoặc người được 

Giám đốc Ngân hàng uỷ quyền ký tên, đóng dấu). 

3. Quyết toán (báo cáo tài chính) năm. 

4. Hồ sơ, chứng từ có liên quan theo yêu cầu của cơ quan thẩm định (nếu có). 

Điều 7. Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý 

và tính chính xác của hồ sơ, số liệu đề nghị xét thưởng xuất khẩu theo Quy chế này. 

                       Mục 3 

NGUỒN KINH PHÍ CHI THƯỞNG 

Điều 8. Kinh phí chi thưởng xuất khẩu được trích từ ngân sách thành phố.  
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Quyết định khen thưởng của UBND thành phố được công bố công khai 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. UBND thành phố uỷ quyền cho Sở Thương 

mại tổ chức Lễ trao thưởng cho các doanh nghiệp.  

Điều 10.  Trách nhiệm triển khai thực hiện: 

1. - Sở Thương mại chủ trì triển khai tổ chức thực hiện Quy chế này.  

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét thưởng khuyến khích xuất khẩu của các doanh 

nghiệp, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định hồ sơ và trình UBND thành phố quyết 

định khen thưởng. 

2. Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm làm thủ 

tục chi tiền thưởng cho các doanh nghiệp theo Quyết định của UBND thành phố. 

Điều 11. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các ngành, các 

doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND thành phố (thông qua Sở 

Thương mại) để xem xét, điều chỉnh, 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 

 

Số: 10/2006/QĐ-UBND 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2006 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v Ban hành Đề án Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với 

các trường trung học cơ sở cho UBND các quận, huyện thuộc 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 Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ 

về việc Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; 

 Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2000 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học; 

 Căn cứ Thông tư Liên tịch số 21/2004/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 23 tháng 7 

năm 2004 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý 

Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương; 

 Căn cứ Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005  về 

nhiệm vụ năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII (2004-2009), 

kỳ họp thứ 6; 

 Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 

2390/GD&ĐT/TCCB ngày 05 tháng 12 năm 2005 về việc đề nghị phê duyệt Đề án 

Phân cấp trường trung học cơ sở trên địa bàn quận, huyện, 

 

QUYẾT Đ ỊNH 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Chuyển giao nhiệm vụ quản 

lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở cho UBND các quận, huyện thuộc thành 

phố Đà Nẵng. 

 

 Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện Quyết định này. 

 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
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 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào 

tạo, Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, 

Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                         CHỦ TỊCH 

 

                                                                                           Hoàng Tuấn Anh 
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  UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

                                                          

                                                      Đà Nẵng,  ngày 15  tháng 02  năm 2006 

 

ĐỀ ÁN 

CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHO UỶ BAN NHÂN DÂN 

CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND  ngày 15 tháng 02 năm 2006 
của UBND thành phố Đà Nẵng) 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 

I. Thực trạng tình hình: 

 

Sau khi Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, Ủy ban 

nhân dân thành phố đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý ngành theo các nội 

dung hoạt động sau đây: Tổ chức bộ máy, cán bộ; tài chính, ngân sách; chuyên môn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở, trung 

học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, 

huyện quản lý nhà nước đối với các trường mầm non, tiểu học. 
 

 Cơ chế quản lý theo ngành và việc Sở quản lý trực tiếp các trường trung học cơ 

sở đã tạo điều kiện để ngành giáo dục và đào tạo quản lý các hoạt động sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo một cách tập trung, thống nhất nhiều lĩnh vực và có sự phân cấp quản 

lý trực tiếp các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành một cách hợp lý, nên việc chỉ đạo, điều 

hành từ Sở đến các trường trung học cơ sở, từ Phòng Giáo dục và Đào tạo đến các 

trường tiểu học, mầm non, sâu sát, chủ động và kịp thời; thực hiện tốt việc điều hành, 

điều chuyển, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo định mức, biên chế lao 

động, cơ cấu bộ môn; nâng cao trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và 

chất lượng công tác, chất lượng giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; tiết 

kiệm biên chế, quỹ tiền lương của các Phòng Giáo dục và Đào tạo; tập trung đầu tư 

được cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, có trọng tâm, trọng điểm; đáp ứng được yêu 

cầu đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo. 
 

 Cơ chế quản lý theo ngành, cùng với việc phân cấp trực tiếp trường trung học cơ 

sở trong thời gian qua đã tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương về phát 

triển giáo dục và đào tạo, đảm bảo sự thống nhất về trách nhiệm giữa quản lý ngành và 

quản lý lãnh thổ; cùng chăm lo xây dựng và góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục 

và đào tạo. 
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 Việc thực hiện cơ chế quản lý theo ngành và Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý 

trực tiếp các trường trung học cơ sở, tuy đem lại những kết quả tốt, song để thực hiện 

đúng quy định quản lý nhà nước về giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2005 và Nghị 

định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về  Qui định trách 

nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; đồng thời, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý đối 

với các hoạt động sự nghiệp thuộc ngành giáo dục và đào tạo; thực hiện Nghị quyết số 

28/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà 

Nẵng về nhiệm vụ năm 2006, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đề án Chuyển giao 

nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở cho UBND các quận, 

huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 

 

II. Cơ sở pháp lý: 

 

1. Luật Giáo dục năm 2005 do Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 

14 tháng 6 năm 2005. 

 2. Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về 

việc Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

 3. Thông tư Liên tịch số 21/2004/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 23 tháng 7 năm 

2004 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản 

lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương. 

 4. Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2000 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học. 

 5. Nghị quyết Hội đồng nhân dân số 28/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 

2005 về nhiệm vụ năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII 

(2004-2009), kỳ họp thứ 6. 

 

 III. Mục đích, yêu cầu: 

 

Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện nhằm đảm bảo 

mục đích và yêu cầu sau: 

 - Bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

giáo dục. 

 - Bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực tài 

chính, nhân sự và các điều kiện cần thiết để Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

 - Xác định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện và cơ quan chuyên môn các cấp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 

địa bàn; đồng thời, bảo đảm tính chủ động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

của các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo các cấp trong việc quyết định và thực hiện 

các nhiệm vụ được phân công, phân cấp. 
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Phần thứ hai 

NỘI DUNG CHUYỂN GIAO VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG 

TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

 I. Nội dung chuyển giao: 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển giao cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện đầy 

đủ và đồng bộ các nhiệm vụ quản lý về chuyên môn, tổ chức bộ máy, biên chế, nhân 

sự; ngân sách và tài chính đối với các trường trung học cơ sở.  
 

Riêng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, tuy nằm trên địa bàn quận Hải 

Châu, nhưng do nguồn tuyển sinh là học sinh xuất sắc từ tất cả các trường tiểu học trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng, đào tạo nguồn cho Trường Trung học phổ thông chuyên 

Lê Quí Đôn, nên Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn quản lý trực tiếp các hoạt động của 

trường. 

 

II. Trách nhiệm quản lý: 

 

 1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: 

 - Trên cơ sở những chủ trương và định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách 

nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối 

với lĩnh vực công tác này. 

 - Thống nhất với Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc thành lập, hợp nhất, 

sáp nhập, giải thể các đơn vị trường học trên địa bàn. 

 - Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng và triển khai kế hoạch, 

quy hoạch cán bộ quản lý bậc học trung học cơ sở; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo 

hướng chuẩn hóa, nâng cao trình độ, đồng bộ hóa nhằm xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

 - Quản lý và chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy chế, quy định của ngành. 

 

 2. Đối với Ủy ban nhân dân các quận, huyện: 

 - Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở trên 

địa bàn theo quy định của pháp luật và sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

 - Xây dựng chương trình, đề án phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đối với 

bậc học trung học cơ sở trên địa bàn quận, huyện; đảm bảo các điều kiện về ngân sách, 

biên chế giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho yêu cầu phát triển giáo 

dục và đào tạo. 

 - Tổ chức và kiểm tra các đơn vị trường học thực hiện các quy định của pháp 

luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong giáo dục và đào tạo. 

 - Chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục. 

 - Thực hiện các quy định về tổ chức, cán bộ theo sự phân cấp của Ủy ban nhân 

dân thành phố. 
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 - Thực hiện việc xây dựng tổ chức bộ máy, khung biên chế hành chính và đảm 

bảo đủ biên chế cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

được giao. 

        

 Phần thứ ba 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ  CỦA PHÒNG GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

I. Chức năng: 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân 

quận, huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở 

(trừ đào tạo nghề); quản lý các dịch vụ công theo quy định của pháp luật; thực hiện 

một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt 

động của Ủy ban nhân dân quận, huyện; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 

tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

II. Nhiệm vụ: 

 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận, huyện các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế 

chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản 

hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn và chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được ban hành. 

2. Trình Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định kế hoạch 5 năm, hằng năm và 

chương trình cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa 

bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.   

3. Trình Ủy ban nhân dân quận, huyện về quy hoạch mạng lưới các trường trung 

học cơ sở trên địa bàn quận, huyện. 

4. Thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động 

giải thể các trường trung học cơ sở trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 

huyện quyết định.  

5. Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện kế hoạch phát 

triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã, phường. 

6. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn quận, huyện 

theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và phân công của Ủy ban nhân dân quận, 

huyện; chịu trách nhiệm thực hiện các qui định về tiêu chuẩn giáo viên, qui chế thi cử, 

cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định. 

7. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi 

quản lý của quận, huyện. Tổng hợp kế hoạch, biên chế sự nghiệp giáo dục hàng năm 

để Ủy ban nhân dân quận, huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định; tổ chức đào tạo, 
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bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo 

dục và đào tạo thuộc địa phương quản lý. 

8. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục và đào tạo, dự toán chi các chương 

trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục và đào tạo, gửi cơ quan chuyên môn của 

Ủy ban nhân dân quận, huyện theo quy định. Sau khi được giao dự toán ngân sách, 

phối hợp với cơ quan có liên quan phân bổ ngân sách giáo dục và đào tạo, hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện.  

9. Tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục và tổ chức thực hiện xã hội hóa 

các hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận, huyện theo chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân quận, huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo. 

10. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học và công nghệ tiên 

tiến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa 

phương; hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình 

tiên tiến về giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận, huyện. 

11. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp 

luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm 

vụ được giao với Ủy ban nhân dân quận, huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo. 

13. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài 

chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân 

quận, huyện. 

14. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện 

giao. 

 

III. Tổ chức và biên chế: 

 

1. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng. Trưởng 

phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, huyện và trước pháp luật về toàn 

bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm 

trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. 

- Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận, huyện quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân thành 

phố.   
 

2. Biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

Biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo là biên chế hành chính, do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận, huyện phân bổ trong tổng số biên chế hành chính được Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố giao cho quận, huyện. Việc bổ sung biên chế để thực hiện 

nhiệm vụ quản lý các trường trung học cơ sở sẽ được thực hiện bằng cách điều chuyển 

nội bộ ngành, đảm bảo không làm tăng biên chế ngành giáo dục và đào tạo thành phố. 

Căn cứ quy mô số lượng, trường, lớp và đặc điểm địa giới của từng địa phương; 

biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện được dự kiến theo số lượng 
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sau để hình thành các tổ công tác: Tổ Tổng hợp - Hành chính, Tổ chuyên môn Tiểu 

học - Mầm non và Tổ chuyên môn Trung học cơ sở.  

 

TT Đơn vị Tổng số Hiện có Bổ sung 

01 Hải Châu 20 12 08 

02 Hòa Vang 20 10 10 

03 Thanh Khê  18 10 08 

04 Sơn Trà 18 10 08 

05 Cẩm Lệ 18 08 10 

06 Liên Chiểu 16 08 08 

07 Ngũ Hành Sơn 16 06 10 

Tổng số 126 64 62 

 

 3. Các vấn đề khác:  

 Công tác đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, kỷ luật, khen thưởng đối với 

cán bộ quản lý và giáo viên thuộc phạm vi phân cấp và quản lý của Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước. 

 

Phần thứ tư 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  

Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở 

cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý có liên quan đến nhiều nội dung công 

việc, nhiều ngành, nhiều cấp. Do vậy, để việc chuyển giao này phải đạt được mục tiêu 

đề ra, ổn định được việc điều hành các hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 

mỗi địa bàn quận, huyện; thời điểm chuyển giao và việc phân công tổ chức thực hiện 

được cụ thể như sau: 

 

 I. Thời điểm thực hiện chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các 

trường trung học cơ sở: 

 1. Từ tháng 3 năm 2006, thực hiện thí điểm việc chuyển giao công tác quản lý 

các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành 

phố cho Ủy ban nhân dân quận Hải Châu quản lý (trừ trường trung học cơ sở Nguyễn 

Khuyến). 

 2. Tháng 6 năm 2006: Rút kinh nghiệm việc chuyển giao thí điểm và chuẩn bị 

kế hoạch chuyển giao các trường trung học cơ sở về Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

còn lại. 

 3. Tháng 8 năm 2006: Chuyển giao toàn bộ các trường trung học cơ sở từ Sở Giáo 

dục và Đào tạo thành phố cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý. 

         Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các trường trung học cơ sở 

cho UBND các quận, huyện quản lý phải hoàn thành trước ngày khai giảng năm học 

2006-2007. 
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 II. Phân công trách nhiệm: 

 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ các hoạt động của các trường trung học cơ sở và 

chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ bàn giao về tài chính, tài sản; biên chế, lao động; hồ sơ cán 

bộ, công tác chuyên môn để bàn giao cụ thể cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban 

hành văn bản phân cấp quản lý, quy định các nội dung quản lý về tổ chức bộ máy, biên 

chế, nhân sự. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiến hành bàn giao việc quản lý tài chính 

trường trung học cơ sở cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện sắp xếp, bố trí cán bộ, công 

chức, viên chức cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo số lượng và chất lượng 

theo yêu cầu quản lý mới. 
 

2. Sở Nội vụ: 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành văn bản phân cấp quản lý, quy định các nội dung quản lý về tổ chức bộ máy, 

biên chế, nhân sự và đề xuất việc điều chuyển để bổ sung biên chế hành chính cho 

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban 

nhân dân thành phố thực hiện các chính sách về tuyển dụng, tinh giản, đào tạo, bồi 

dưỡng và các chính sách ưu đãi khác đối với cán bộ, công chức, viên chức các trường 

trung học cơ sở theo Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20/5/2005 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 

cán bộ, công chức hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà 

nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
 

3. Sở Tài chính: 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xét duyệt kế hoạch và phân bổ ngân sách, 

kinh phí của trường  trung học cơ sở cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ  và các cơ quan có liên quan 

đề xuất chính sách phát triển mạng lưới trường, lớp các trường trung học cơ sở trên địa 

bàn các quận, huyện. 
 

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện: 

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận việc bàn giao và tổ chức tốt việc quản lý trường 

trung học cơ sở trên địa bàn theo quy định của Pháp luật và của UBND thành phố. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, bố trí cán bộ, công chức; đặc biệt là cán bộ lãnh đạo Phòng, đảm 

bảo số lượng và chất lượng, đáp ứng được yêu cầu quản lý. 

- Chỉ đạo triển khai công tác quản lý tài chính đối với các trường trung học cơ 

sở trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng 

dẫn hiện hành. 
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- Quy định những nội dung phân công, phân cấp đối với Phòng Giáo dục và Đào 

tạo nhằm thực hiện tốt chức năng cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quận, 

huyện quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc ổn định và phát triển sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo./.  

 

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

        CHỦ TỊCH 

 

           Hoàng Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 05/2006/CT-UBND           Đà Nẵng, ngày 0 6  tháng 3  năm 2006 

  
 

CHỈ THỊ  

Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
___________________________ 

 

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển 

rừng, trong thời gian qua, Sở Thủy sản - Nông Lâm đã phối hợp với các Sở, ban, ngành 

liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện nơi có rừng nỗ lực, tích cực trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng và đã thu được những kết quả nhất định, đặc biệt là giữ vững 

độ che phủ rừng ở mức trên 41%. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ 

rừng chưa được giảm thiểu, tình trạng cháy rừng gia tăng đột biến so với nhiều năm 

trước, đặc biệt nổi lên tình trạng chặt phá rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà 

nước, lấn chiếm đất rừng trái phép, phá rừng tự nhiên để lấy đất sản xuất. Nguyên nhân 

chính là do các ngành và chính quyền địa phương nơi có rừng chưa thực hiện tốt trách 

nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, chưa phối hợp đồng bộ trong việc 

thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 

Để tiếp tục làm tốt hơn công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố, 

triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố, 

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị các Sở, ban, ngành; UBND các quận, 

huyện có rừng thực hiện những nhiệm vụ sau: 

 1. Sở Thuỷ sản - Nông Lâm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương 

tiến hành điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng: Đặc dụng, phòng hộ, sản xuất theo đúng 

tiêu chí phân cấp, phân loại rừng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt trong năm 2006 theo hướng: Xây dựng 

ổn định lâm phận các khu rừng đặc dụng và phòng hộ, quản lý rừng liền vùng liền 

khoảnh, phát huy được tiềm năng và lợi thế khu rừng, tiếp tục đóng cửa rừng tự nhiên, 

quy hoạch đất trống đồi núi trọc để trồng rừng nguyên liệu. 

b) Phối hợp với chính quyền địa phương nơi có rừng nghiên cứu xây dựng Đề 

án thí điểm về giao rừng tự nhiên cho cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ theo hướng có 

lợi cho người dân trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt trong năm 2006. 

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát chặt chẽ việc ký hợp 

đồng giao khoán sử dụng đất của các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ. Nghiêm 

cấm việc sử dụng đất theo hợp đồng khoán để xây dựng nhà ở, công trình, vật kiến trúc 

trên đất dưới bất kỳ hình thức nào. Các trường hợp lập hợp đồng khoán có nội dung 
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trái với quy định của Nhà nước, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký hợp đồng giao khoán 

phải chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố. 

d) Phối hợp với Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét bổ bổ sung 

cán bộ kiểm lâm cho cơ sở nhằm tăng cường, củng cố và kiện toàn tổ chức hoạt động 

của Kiểm lâm, có phương án tăng cường năng lực, đảm bảo việc thực thi pháp luật về 

bảo vệ và phát triển rừng của lực lượng Kiểm lâm. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân thành 

phố ban hành Quy chế quản lý, khai thác, gây nuôi và phát triển động vật hoang dã trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự án theo dõi diễn biến rừng 

và đất lâm nghiệp trình Uỷ ban nhân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện tốt công 

tác này hàng năm theo đúng yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 

nơi có rừng tiến hành rà soát hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp, kiểm tra, thanh tra 

việc giao đất, sử dụng đất lâm nghiệp tại các địa phương có rừng; kiên quyết thu hồi 

diện tích đất lâm nghiệp sử dụng không đúng mục đích, giao đất không đúng thẩm 

quyền; đẩy nhanh tiến độ giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 

nghiệp cho các hộ gia đình theo đúng quy định của Luật Đất đai. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có rừng chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố trong việc quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm 

nghiệp tại địa phương theo Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 

1998 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó cần chú trọng thực hiện các biện pháp sau: 

a) Kiên quyết xử lý nghiêm minh những đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ 

và phát triển rừng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân địa phương chấp hành 

nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản có liên quan trong lĩnh 

vực này. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ và phát 

triển rừng trong cộng đồng dân cư. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh việc giao đất lâm nghiệp 

cho hộ gia đình tại địa phương theo đúng quy định của Luật Đất đai, đảm bảo nhân dân 

vùng rừng có đất để trồng rừng, phát triển kinh tế. Nghiêm cấm việc giao đất, giao rừng 

không đúng thẩm quyền, không đúng loại đất, loại rừng và các hành vi chặt phá rừng 

để lấy đất sản xuất. 

 4. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

thành phố: 

Tăng cường hơn nữa hoạt động phối hợp với lực lượng Kiểm lâm trong công tác 

phòng cháy, chữa cháy rừng, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về 

bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường điều tra, xử lý theo pháp luật các vi phạm trong 

lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: 
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Cân đối, bảo đảm kinh phí theo quy định cho việc triển khai kế hoạch quản lý, 

bảo vệ rừng hàng năm của các địa phương và lực lượng Kiểm lâm. 

6. Chi cục Kiểm lâm thành phố:  

Có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân quận, huyện nơi có rừng, Công 

an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành 

phố chú trọng các hoạt động trọng tâm sau đây: 

a) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, truy quét các đối tượng chặt phá rừng, sử 

dụng các phương tiện để rà tìm phế liệu trong các khu rừng. Xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân các quận, 

huyện nơi có rừng thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục củng cố 

và duy trì hoạt động của Đội Kiểm lâm cơ động, Đội Phòng cháy, chữa cháy rừng và 

các Tổ phản ứng nhanh về phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu rừng trên địa bàn 

thành phố. 

c) Kiểm tra, rà soát, thống kê các cơ sở, trại chăn nuôi sinh sản, điểm thu gom, 

buôn bán động vật hoang dã và các cửa hàng ăn uống đặc sản từ động vật hoang dã. 

Xử lý nghiêm đối với các cơ sở quảng cáo, nuôi nhốt, dịch vụ ăn uống, mua bán, vận 

chuyển và kinh doanh trái phép động vật hoang dã theo quy định. 

d) - Rà soát, sắp xếp lại các Trạm Kiểm lâm theo hướng quản lý tốt địa bàn. 

    - Tạm thời không đặt sào chắn (barie); không dừng các phương tiện đang lưu 

thông để kiểm soát lâm sản trên các tuyến giao thông đường bộ (ngoại trừ một số trường 

hợp cần thiết).  

   - Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức ngành Kiểm lâm trong quá 

trình thi hành công vụ, tiếp tục củng cố và kiện toàn lực lượng Kiểm lâm phụ trách địa 

bàn xã, phường có rừng theo Quyết định số 105/QĐ-BNN ngày 17 tháng 10 năm 2000 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ công chức Kiểm lâm phụ 

trách địa bàn và gắn với việc xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ rừng trong cộng 

đồng dân cư theo Thông tư số 56/1999/TT-BNN-KL ngày 30 tháng 03 năm 1999 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

đ) Làm cơ quan thường trực, thường xuyên nắm tình hình và báo cáo kịp thời về 

tình hình bảo vệ rừng để Ủy ban nhân dân thành phố có chỉ đạo phù hợp. 

7. Các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn thành phố: 

Tiếp tục theo dõi, đưa tin và phản ánh các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng; phối 

hợp cơ quan Kiểm lâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ rừng tại cơ sở. 

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 11/2003/CT-UB ngày 03 tháng 9 năm 2003 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày 

ký. 

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 

nghiêm túc./.  
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      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

         CHỦ TỊCH  

       

Hoàng Tuấn Anh 
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      UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số:07/2006/CT-UBND                         Đà Nẵng, ngày 20  tháng 3  năm 2006 

                                   

CHỈ THỊ 

Triển khai thực hiện Chương trình cải cách 

hệ thống thuế đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

Nhằm góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế trong thời kỳ công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ 

Chính trị đã thông qua chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định 201/2004/QĐ-TTg ngày 6 tháng 12 năm 2004 về 

việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010; Bộ trưởng Bộ Tài 

chính đã ban hành Kế hoạch cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế giai đoạn 2005-

2010 và Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 19/5/2005 về việc triển khai thực hiện kế hoạch cải 

cách và hiện đại hoá ngành Thuế đến năm 2010. Để triển khai có hiệu quả chủ trương 

nêu trên, đồng thời bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các Sở, ngành, Uỷ ban nhân 

dân quận, huyện trong việc thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ thị: 

1. Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Sở Tài chính thành 

phố có kế hoạch triển khai cụ thể Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 và 

từng năm phù hợp với ngành mình, với nội dung lộ trình đã được Chính phủ, Bộ Tài 

chính phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, quận, huyện để tổ chức thực 

hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 

06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch cải cách, hiện đại hoá ngành thuế 

giai đoạn 2005-2010 tại Quyết định 1629/QĐ-BTC ngày 19/5/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở 

Tài chính, Công an thành phố, Sở Tư pháp, Chi cục Quản lý thị trường thành phố 

trong việc cung cấp thông tin về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 

doanh nghiệp và tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp 

sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm phát hiện xử lý kịp thời đối 

với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh, lợi dụng 

việc thành lập doanh nghiệp để kinh doanh bất hợp pháp hoá đơn, gian lận trong hoàn 

thuế, chiếm đoạt tiền thuế của ngân sách nhà nước. 

3. Sở Thương mại phối hợp với Cục Thuế trong việc cung cấp kịp thời thông 

tin liên quan (như bản sao các giấy phép hoạt động, xúc tiến thương mại mà Sở đã 

cấp cho cá nhân, đơn vị...) của các Văn phòng đại diện, Chi nhánh, Thương nhân nước 

ngoài hoạt động tại thành phố Đà Nẵng để Cục Thuế thành phố quản lý thu thuế. 

4. Công an thành phố Đà Nẵng căn cứ chức năng nhiệm vụ và các quy định của 

pháp luật tăng cường điều tra, xử lý kịp thời các vụ án có liên quan đến việc thực hiện 

chính sách thuế, thu hồi tài sản thiệt hại do các hành vi trốn thuế, gian lận thuế gây 
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ra; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế xử lý các hành vi sai phạm về thuế chưa đến 

mức truy cứu trách nhiệm hình sự; xem xét tạm thời đình chỉ, chưa được phép xuất 

cảnh những trường hợp cần phải xác minh, phục vụ cho việc xử lý theo quy định của 

pháp luật khi có đề nghị bằng văn bản của cơ quan Thuế; cung cấp các thông tin có 

liên quan đến người nước ngoài đang công tác, làm việc tại Việt Nam theo đề nghị 

của cơ quan Thuế để quản lý thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. 

5. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các ngân hàng 

thương mại, các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn thành phố cung cấp kịp thời 

thông tin của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo yêu 

cầu của cơ quan thuế. Thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của đối tượng nộp thuế 

mở tại ngân hàng nộp vào ngân sách Nhà nước theo quyết định cưỡng chế để thi hành 

các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và theo lệnh thu của cơ quan Thuế. 

6. Sở Văn hoá - Thông tin phối hợp với Cục Thuế cung cấp kịp thời bản sao 

các giấy phép đã cấp về sản xuất băng, đĩa nhạc, băng đĩa hình; sản xuất phim ảnh, 

quảng cáo, hoạt động biểu diễn nghệ thuật đối với tổ chức, cá nhân để cơ quan Thuế 

quản lý thu thuế; từ chối cấp phép hoạt động biểu diễn nghệ thuật đối với tổ chức, cá 

nhân vi phạm pháp luật thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế. Chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc có chi trả tiền lương, tiền dịch vụ cho các ca sĩ, nghệ sĩ phải thực hiện việc khấu 

trừ tiền thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao cho từng lần biểu diễn trước khi 

chi trả để nộp vào ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của 

cơ quan Thuế. 

7. Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính phối hợp với cơ quan Thuế trong 

việc cung cấp thông tin, đôn đốc các Ban quản lý dự án, các tổ chức được Uỷ ban 

nhân dân thành phố giao nhiệm vụ khai thác quỹ đất, thu tiền bán nhà và cho thuê nhà 

thuộc sở hữu Nhà nước để thu nộp kịp thời, đầy đủ các khoản thu có liên quan đến 

nhà, đất vào ngân sách Nhà nước. 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan Thuế để bố trí các tiết học, 

sinh hoạt ngoại khoá đối với các Trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố 

để giới thiệu các kiến thức chung về thuế nhằm giúp cho thế hệ trẻ hiểu được quyền 

và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp luật về thuế. Cung cấp danh sách 

các trường, các trung tâm giáo dục, các cơ sở giáo dục ngoài công lập đang hoạt động 

để cơ quan Thuế quản lý thu thuế theo quy định của pháp luật. 

9. Sở Y tế phối hợp với cơ quan Thuế trong việc cung cấp các bản sao giấy 

phép hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực y tế; đồng thời chỉ đạo các 

Bệnh viện, Trung tâm y tế trực thuộc cung cấp danh sách các y, bác sỹ, nhân viên y 

tế của đơn vị có hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế khác cho cơ quan Thuế 

để quản lý thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao . 

10. Các tổ chức, cơ quan đơn vị được cơ quan Thuế uỷ quyền, uỷ nhiệm thu 

hoặc theo qui định của pháp luật thuế có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc tổ 

chức khấu trừ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao tại nguồn để nộp vào ngân 

sách Nhà nước. 
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11. Các Hội, đoàn thể, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội nghề nghiệp phối hợp với 

cơ quan Thuế trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách pháp luật về 

thuế đến các thành viên, hội viên để nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế. 

Các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương hoạt động trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng phối hợp với cơ quan Thuế mở các chuyên mục về thuế để 

tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế. Kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân thực 

hiện tốt nghĩa vụ thuế và phê phán mạnh mẽ các hoạt động vi phạm pháp luật thuế. 

12. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và 

Uỷ ban nhân dân các phường, xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc chỉ 

đạo công tác quản lý thu, chống thất thu, uỷ nhiệm thu thuế; cũng như chỉ đạo cơ quan 

Thuế các cấp, các cơ quan có liên quan trong việc triển khai kế hoạch cải cách hành 

chính theo lộ trình cải cách thuế đến năm 2010 và kế hoạch hàng năm đúng nội dung 

và lộ trình đã xây dựng. 

 13. Tổ chức thực hiện: Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng chủ động phối 

hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện xây dựng Quy chế phối hợp cụ thể với 

từng sở, ngành trên từng lĩnh vực cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch hành động 

theo lộ trình và chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010.   

 Định kỳ hàng quý phải báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này cho UBND thành 

phố biết, theo dõi và chỉ đạo. Hàng năm phải sơ kết rút kinh nghiệm để chỉ đạo thực 

hiện lộ trình cho năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc Cục Thuế tổng hợp tình hình và kịp thời báo cáo UBND thành phố để xử lý hoặc 

báo cáo đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung lộ trình cải cách 

thuế cho phù hợp với thực tế./.  

 

                                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                     KT. CHỦ TỊCH 

                    PHÓ CHỦTỊCH                                                                                                                                                                                                                  
 

                    Trần Văn Minh 
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